
TENIŠKO DRUŠTVO LOB  

GORENJSKA 
 

Datum: 18.02.2018 

 

 

ZAPISNIK 
 
 

16. občnega zbora Teniškega društva LOB  Gorenjska, ki je bil v soboto, 17.02.2018 ob 17. 

uri  po teniškem turnirju pri ŠKULJ-u v Ljubljani. 
 

Prisotnih je bilo 20 članov od 34 (58,8 %). 
 

DNEVNI RED: 

1. Predlog dnevnega reda občnega zbora TD LOB Gorenjska 

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev ter ugotovitev sklepčnosti 

3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB  Gorenjska za leto 2017 

4. Finančno poročilo za leto 2017 

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017 

6. Poročilo  disciplinske komisije za leto 2017 

7. Predlog izvolitve predsednika TD LOB in organov društva 

8. Predlog finančni načrt za leto 2018 

9. Informacija o višini članarine za leto 2018 

10. Program dela za leto 2018 

11. Razno 
 

 

Ad 1. 

Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.  

 

Ad 2. 

Predsednica je predlagala delovno predsedstvo: Alenka Cerar – predsednica, člana Bojan 

Robek in  Stermenszky Andrej, zapisnikar  Bogomila Robek 

overovitelja – Jože Dolinar in Boris Pešelj. 

 

SKLEP: Predlog je občni zbor soglasno sprejel. 

 

Delovno predsedstvo zasede mesta in prične z občnim zborom. 

Delovna predsednica preveri sklepčnost in ugotovi, da je glede na število prisotnih občni zbor 

sklepčen. 

 

Ad 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB  Gorenjska za leto 2017 

 

V letu 2017 je bilo v Teniškem društvu LOB Gorenjska vključenih 32 članov, od tega 12 

članic in 20 članov. 25 članov je bilo tekom leta aktivnih in so bili prisotni na posameznih 

turnirjih, nekaj članov ima različne poškodbe.  

V skladu s programom dela za leto 2017 smo realizirali 10 turnirjev. Na turnirjih je bilo 

skupaj prisotnih 217 članov, na posameznem turnirju je bila povprečna udeležba 18 članov, 

kar je za naš klub lepo priznanje. Konec meseca marca smo skladno z načrtom uspešno 

organizirali 4 dnevne priprave v Umagu, ki se jih je udeležilo 23 članov. 

 



V letu 2017 smo nadgradili sistem izpeljave načina organiziranosti posameznih turnirjev, pri 

čemer smo spremenili načelo, da ni nujno, da se igrajo mešane dvojice, pač pa smo z 

določitvijo nosilcev dosegli, da se igrajo bolj enakovredne dvojice, kar je zadovoljstvo vseh. 

Na tekmovalnem področju je bilo kar precej članov prisotnih na Gorenjskem prvenstvu 

upokojencev, kjer smo dosegli odlične rezultate tako med posamezniki kot tudi v dvojicah, v 

različnih starostnih kategorijah. Nekaj članov pa se je uspešno udeležilo rekreativnih 

tekmovanj v lokalnih ligah. 

Tudi na finančnem področju je bilo leto 2017 uspešno zaključeno, saj smo imeli 

razpoložljivih sredstev v višini 3.076,00 EUR, odhodkov pa 2.195,00 EUR tako, da je bilo 

stanje na TRR računu na zadnji dan leta 880,00 EUR. 

Pred iztekom leta smo aktivirali predlog, da se  ponovno vzpostavi spletna stran društva. Za 

izpeljavo le tega se je maksimalno angažiral član društva, ki je spletno stran že oblikoval tako, 

da si dogovorjene vsebine  lahko ogledamo na www.lob.si. 

 

Za člane društva smo v letu 2017 nabavili športni artikel brezrokavnike, za katere je bil 

prispevek društva 20,00 EUR na posameznega člana. 

  

Društvo v letu 2017 ni imelo statusnih sprememb in je v skladu  s statutom pridobljena 

donatorska sredstva porabilo za organizacijo teniških turnirjev in nabavo športnih artiklov. 

 

SKLEP: Občni zbor je potrdil poročilo predsednice Nade Nastran o delu v letu 2017. 

 

Ad 4. Finančno poročilo za leto 2017 

Stanje na dan 31.12.2016       1.391,45 EUR 

 

PRIHODKI 

- Članarina          930,00 EUR 

- Občina Škofja Loka – javni razpis                  755,00 EUR  

- obresti                                                          0,26 EUR 

Skupaj prihodki v letu 2017      1.685,26 EUR    

Razpoložljiva sredstva      3.076,71 EUR 

 

ODHODKI        

- Stroški turnirjev in nakup opreme    1.053,00 EUR 

- Stroški športnega artikla                                              732,00 EUR 

- GB provizija                                                                105,24 EUR 

- Žoge                 119,71 EUR 

- ostalo                185,93 EUR 

 

Skupaj odhodki v letu 2017                                               2.195,88 EUR 

 

 

Stanje 31.12.2017                                                                   880,83 EUR 

 

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel  finančno poročilo za leto 2017. 

 

Ad 5. Poročilo Nadzornega odbora 

Nadzorni odbor je podal poročilo, da je spremljal in preveril poslovanje Teniškega društva 

LOB in ugotavlja, da je poslovanje potekalo v skladu z načrtom in da ni ugotovil 

nepravilnosti. 

http://www.lob.si/


 

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Nadzornega odbora. 

 

Ad 6. Poročilo  disciplinske komisije za leto 2017 

Predsednik disciplinske komisije je podal poročilo in ugotavlja, da v letu 2016 ni bilo 

ugotovljenih nepravilnosti. 

 

SKLEP:  Občni zbor je soglasno  potrdil poročilo Disciplinske komisije. 

 

Ad 7. Predlog izvolitve predsednika TD LOB in organov društva 

IO TD LOB je na zadnji seji podal predloge za imenovanje predsednika društva in članov 

organov. Občni zbor je predloge obravnaval in dodal še spremembe tako, da je bil podan 

končni predlog: za predsednico se imenuje Nado Nastran, ostali člani Izvršnega odbora Nada 

Fojkar, Bojan Dobnikar, Boga Robek, Irena Lušina in Jože Ramovš.  

Za člane Nadzornega odbora: Alenka Cerar, Milena Dolčič,  Robert Mele. 

Za Disciplinsko komisijo: Bojana  Stermenszky, Jože Dolinar, Boris Pešelj. 

 

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil za predsednico društva Nado Nastran in novo 

izvoljene člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. 

 

Ad 8. Finančni načrt za leto 2018 

PRIHODKI 

           

 Članarina       1.020,00 EUR 

 Občina Škofja Loka – javni razpis      700,00 EUR 

 Donatorstvo                500,00 EUR 

        2.220,00 EUR 

ODHODKI 

 Stroški turnirjev      1.200,00 EUR 

 Stroški športnega artikla        800,00 EUR 

 Ostali stroški: 

provizije,                                        200,00 EUR 

        2.200,00 EUR      

 

Sredstva iz leta 2017         880,50 EUR 

 

Ostanek:          900,50 EUR 

 

Pod pogojem, da društvo prejme donatorska sredstva v načrtovani višini se po načrtu lahko 

nabavi tudi športni artikel za leto 2018, v nasprotnem primeru se nabava ne realizira. 

     

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančni načrt za leto 2018. 

 

Ad 9. Informacija o višini članarine za leto 2018 

V skladu s statutom višino članarine potrdi IO TD LOB Gorenjska. IO LOB je sprejel sklep, 

da je članarina za leto 2018 v višini 30,00 EUR. Članarina se lahko plača v gotovini ali se  

nakaže po LINKU do konca marca 2018  na račun društva : 

Teniško društvo LOB Gorenjska: TRR: 07000 – 0000748736 Gorenjska banka, Kranj. 

 



SKLEP: Občni zbor sprejema informacijo o sprejeti  višini članarine za leto 2018 v višini 

30,00 EUR, ki jo člani poravnajo do 31.3.2018. 

 

Ad 10. Program dela TD LOB v letu 2018 

Izvršni odbor predlaga naslednje termine za teniške turnirje v letu 2018 

Datum       Kraj   Organizator 
 

18.02.2018  Zimski turnir              Ljubljana  Izvršni odbor 

 

22.3-25.03.2018 Priprave na morju  Umag   Izvršni odbor  

 

14.04.2018                 Zimski turnir   Ljubljana      Izvršni odbor 

 

12.05.2018  Spomladanski turnir   Kranj     Izvršni odbor 

 

09.06.2018  Spomladanski turnir  Šmartno               Izvršni odbor 

 

08.09.2018  Poletni  turnir   Šmartno             Izvršni odbor 

 

13.10.2018  Jesenski turnir   Šmartno  Izvršni odbor 

 

10.11.2018  Martinov turnir  Ljubljana  Izvršni odbor 

 

08.12.2018   Miklavžev turnir  Ljubljana  Izvršni odbor 

 

26.12.2018  Novoletni turnir  Ljubljana  Izvršni odbor 

Neobvezni termin na Braču: 22.9.2018 do 29.9.2018 

 

V primeru neprimernih vremenskih razmer se lahko termin ali lokacija za turnir po 

predhodnem sklepu IO prestavi. 

 

SKLEP: Občni zbor je soglasno  potrdil program dela za leto 2018. 

 

Ad 12. Razno 

Predsednica Nada Nastran se je zahvalila za zaupanje ob ponovnem imenovanju. Hkrati se je 

zahvalila tudi vsem dosedanjim članom Izvršnega odbora,Nadzornega odbora in Disciplinski 

komisiji za tvorno sodelovanje in seveda tudi vsem ostalim članom društva za udeležbo na 

turnirjih. Tudi novoizvoljenim članom je zaželela, da bodo dobro sodelovali s ciljem, da bodo 

teniška srečanja tudi v bodoče prijetna in zanimiva.  

 

 

Zapisala:        Delovna predsednica:  

Bogomila Robek      Alenka Cerar 

 

 

Overovitelj: 

Jože Dolinar 

 

 

Overovitelj: 

Boris Pešelj 


