
Zapisnik redne skupščine Društva prijateljev športa, ki je bila
dne 31.5.2014 ob 19:00 v Okrepčevalnici Klanc.

DNEVNI RED
1. Imenovanje organov skupščine 

● delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov) 
● verifikacijske komisije
● zapisnikarja 

2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled zapisnika zadnje skupščine z dne 26.6.2013
4. Poročilo o delu organov društva (predsednika, upravnega odbora, nadzornega 
odbora in častnega razsodišča)
5. Program dela in finančni plan 

● Program dela za leto 2014
● Finančni plan za leto 2014

6. Razno

Ugotovljeno je, da je na skupščini prisotnih 12 Aktivnih članov društva. Ugotovljeno je tudi, da je 
navzoča več kot polovica Aktivnih članov in da je skupščina sklepčna.

SKLEP 1: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 

Ad. 1: Imenovanje organov skupščine 
a. delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov) 

SKLEP 2: 
V delovno predsedstvo se imenuje: 

● za predsednika: Boštjan Poglajen
● za člana Jure Pogačar in Teja Poglajen

b. verifikacijske komisije

SKLEP 3: 
V verifikacijsko komisijo se imenujejo: 

● za predsednika Mihaela Poglajen
● za člana Klara Maček in Jaka Maček

c. zapisnikarja in overovatelja zapisnika

SKLEP 4: 
Za zapisnikarja se imenuje Slavko Poglajen
Za overovatelja zapisnika se imenujeta Mirko Pogačar in Marjeta Pogačar



Ad. 2: Poročilo verifikacijske komisije

Društvo DPŠ šteje 22 Aktivnih članov. Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica  
Aktivnih članov. Če ob predvidenem času ni sklepčna, prične z delom 15 minut kasneje, če je 
prisotnih vsaj 10% vseh Aktivnih članov. Skupščina sklepa z večino prisotnih glasov. Če se odloča 
o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve
tretjini navzočih članov. 

SKLEP 5:
Na skupščini je prisotno 12 Aktivnih članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje 
vsaj 7 članov. Če se odloča o spremembi pravil, mora za spremembo pravil 
glasovati vsaj 9 članov.

Ad. 3:  Pregled zapisnika zadnje skupščine z dne 
26.6.2013

SKLEP 6: 
Sprejme se zapisnik zadnje skupščine z dne 26.6.2013.

Ad. 4:  Poročilo o delu organov društva 
(predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora 
in častnega razsodišča)

SKLEP 7: 
Sprejme se poročila o delu organov v letih 2013.

Ad. 5: Program dela in finančni plan 

Predsednik predstavi program dela in finančni načrt za leto 2014. Pri tem se posebna 
omemba nameni Pentatlonu, ki je bil organiziran v sodelovanju z Društvom SK Gora in, ki je 
s strani igralce in obiskovalcev požel veliko pohval. Pentatlon bo vključen tudi v program 
dela za leto 2015.

SKLEP 8: 
Potrdi se Program dela DPŠ za leto 2014 in Finančni plan DPŠ za leto 2014.

Ad. 6: Razno

Mihaela Poglajen je na začetku čestitala članom društva za podeljeno Bronasto občinsko 
priznanje Občine Komenda.

Boštjan Poglajen je povedal, da bo letošnje DPŠ letovanje potekalo od 15.8. do 17.8., a da 
lokacija še ni znana. Člani so predlagali, da se preveri kapacitete CŠOD, če je kakšna 
primerna za naše letovanje. Mihaela Poglajen je predlagala, da bi se organiziral tudi kakšen 
enodnevni izlet v kakšen adrenalinski park. Jure Pogačar je predlagal obisk parka v  
Tolminu, Boštjan Poglajen pa je predlagal datum 30.8.2014. Vodje posameznih rekreativnih 
skupin bodo pri svojih članih preverili ustreznost lokacije in predvsem termina.



V sezoni 2014/2015 bomo v ŠD Komenda ohranili obstoječe termine za rekreacijo.

Slavko Poglajen je predstavil, da bo na lokalnih volitvah 2014 kandidiral za župana občine 
Komenda. Prisotni člani na skupščini so njegovo kandidaturo pozdravili z odobravanjem.

Redna skupščina Društva prijateljev športa je bila zaključena ob 20:15.

Komenda, 31.5.2013

Zapisnikar: Delovni predsednik: Overovatelja:

Slavko Poglajen Boštjan Poglajen Marjeta Pogačar

Mirko Pogačar
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