
  

  
 

ZAPISNIK 

 

 

Občnega zbora ŠKD Čelešnk, ki je bil dne 8. 2. 2016 ob 19:00, v prostorih brunarice 

ŠKD Čelešnk. 

Prisotni: Lista prisotnosti (priloga) 

 Aleš Škofic 

 Anže Čerin 

 Rok Bizjak 

 Franci Novak 

 Peter Lipovšek 

 Domen Dimic 

 Gašper Čerin 

 Jernej Bizjak 

 Matija Lipovšek 

 Tomaž Sedeljšak 

 Matej Sedeljšak 

 Slavi Dimic 

 Matjaž Gerbec 

 Stanko Žordani 

 Branko Žibert 

 Janez Dimic 

 Barbara Koritnik Škofic 

 Tjaša Žordani 

 Matej Rotar 

 Srečko Dacar 
 
  



  

  
 

 

Predsednik društva g. Aleš Škofic je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red: 

1. poročilo za leto 2015 

2. plačevanje članarine 

3. cena najema brunarice 

4. ureditev dovoza na Čelešnk 

5. izgradnja airsoft poligona 

6. predstavitev ekipe MTB Čelešnk 

7. plan za leto 2016 

8. razno 

Dnevni red je bil sprejet. Zanj so glasovali vsi prisotni člani.  

 

 

Ad 1) 

Tajnik društva g. Janez Dimic je podal finančno poročilo za leto 2015. 

 

Ad 2)  

Po razpravi smo soglasno sprejeli sklep, da se članarina plačuje v začetku leta na 

občnih zborih, oziroma do 20. marca. Članarina velja za tekoče leto. 

  



  

  
Ad 3)  

Soglasno smo dogovorili za naslednji cenik: 

- nečlani:  150 € 

- člani 2 leti ali več: 100 € 

- člani 5 let ali več: 75 € 

- člani 10 let ali več: 100 € 

 

Člani si sami čistijo brunarico. 

 

Ad 4)  

Nadaljevali bomo pogajanja. 

 

Ad 5)  

Predsednik je predstavil načrt o izgradnji poligona za airsoft. 

 

Ad 6)  

Predsednik je predstavil ekipo MTB Čelešnk za leto 2016 

 

Ad 7)  

Določili smo naslednji plan: 

- izolacija podstrešja 

- barvanje brunarice 

- stopnice do nadstropja 

- zaključek škarpe 

- korito 

- napa 



  

  
- vzdrževanje igrišča 

- organizacija DH tekme 

- izlet 

- izgradnja poligona za airsoft 

 

Ad 8)  

Pod razno ni bilo nobenega vprašanja. 

 

 

Občni zbor se je končal ob 20:50. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: Janez Dimic 


