
3. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V 

LETU 2020 

Domžale, 9. 3. 2020 (ob 19:00) 

Prisotni: Dušan Kosanović, Špela Orehek, Lan Turek, Dušan Borštar, Jure Plaskan 

Dnevni red:  

1. Občni zbor  

2. Odstop od sponzorske pogodbe 

3. Razno 

 

ZAPISNIK 

 

1.) Občni zbor 

Predsednik društva Dušan Kosanovič je najprej predstavil potek priprav na občni zbor. 

Pozval je k razdelitvi funkcij in predlagal dnevni red, s katerim so se člani UO soglasno 

strinjali. Jure Plaskan je podal pripombo za dodatno točko dnevnega reda, in sicer za 

imenovanje novega člana UO (nova 6. točka) zaradi odstopa Dušana Borštarja. Špelo 

Orehek se prosi za objavo dnevnega reda na spletni strani. Predsednik Dušan 

Kosanović je predlagal organe občnega zbora v sestavi: predsednik občnega zbora 

Boštjan Grošelj, zapisnikar Špela Orehek (rezerva Lan Turek), overovitelj zapisnika 

Bor Turek (rezerve Viktor Jemec, Bogdan Osolin in Mirko Čokan). Člani UO so se s 

predlogom strinjali. Za organizacijski odbor 4. memoriala Vida Vavpetiča je bil 

oblikovan naslednji predlog: Jože Skok, Čokan Mirko in Osolin Bojan, s pripombo, da 

bo najverjetneje memorial zaradi koronavirusa odpovedan.  

SKLEP 1: UO zadolži Dušana Kosanovića za nadaljnje aktivnosti pridobitve 

novih prostorov in komunikacijo z OŠ Rodica glede odpisa inventarja. 

 

2.) Odstop od sponzorske pogodbe 

Predsednik društva Dušan Kosanović je člane UO seznanil z odstopom sponzorske 

pogodbe s strani Tajfuna. Lan Turek je podal vprašanje, zakaj je prišlo do odstopa, saj 

po njegovem mnenju društvo ni kršilo nobene izmed obveznosti iz pogodbe. Med člani 

UO se je nato vnela razprava glede dogajanja okoli tematike sponzoriranja, razkola v 

delovanju UO in preteklih konfliktov, ki se tičejo dejanj, za katere nekateri člani UO 

niso vedeli oziroma je bilo s konsenzom na eni izmed prejšnjih sej odločeno drugače. 

Lan Turek in Jure Plaskan sta poudarila, da ne razumeta vzroka za odstop od 

sponzorske pogodbe. Ob koncu razprave je Lan Turek zaradi drugih obveznosti 

zapustil sejo.  



3.) Razno 

Predsednik društva Dušan Kosanović je omenil vlogo za financiranje Miklavževega 

turnirja, saj so z občine poslali obrazec, ki ga je potrebno izpolniti za izplačilo donacije. 

Za ureditev tega se zadolži tajnico Špelo Orehek. Lan Turek je omenil mednarodni 

tabor v Srbiji, ki ga organizira naš član Mladen Milenković, da bi se ga naši mladinci 

lahko udeležili podobno kot lani. Člani UO so sklenili, da smo z zadevo seznanjeni, 

vendar glede na trenutno situacijo (koronavirus) to ni zrelo za razpravo. Na koncu je 

predsednik Dušan Kosanovič omenil še bančni račun Mladena Milenkovića (odprt pri 

NLB), kjer se je nabralo za približno 50 eur dolga zaradi mesečnih obveznosti 

neplačevanja računa. Dilema pri tem je, ali naj te stroške krije društvo ali on sam. Člani 

UO so po razpravi o tej zadevi izglasovali, da naj Mladen zapre račun na svoje stroške 

(trije glasovi za, dva proti), o tem pa ga obvesti predsednik društva Dušan Kosanović. 

SKLEP 3a: Za urejanje vloge o sofinanciranju Miklavževega turnirja se zadolži 

Špelo Orehek. 

SKLEP 3b: Člani UO so odločili, da mora Mladen Milenković zapreti bančni 

račun na svoje stroške. O odločitvi ga obvesti predsednik Dušan Kosanović. 

 

 

Seja se je zaključila ob 22:10. 

Zapisala: Špela Orehek 

 

 

 

 


