
Športno društvo Šmarje-Sap 
 

 
 
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 
ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠMARJE-SAP, 

 
ki je bil v sredo, 23.03.2016 ob 19.30 uri 
v prostorih ŠD Šmarje – Sap, Lahova 1, 1293 Šmarje-Sap. 
 
Navzočih  je bilo 15 članov društva. 
Ostali prisotni (vabljeni) na občnem zboru: 
g. Andrej Cevc – strokovni delavec Zveze športnih organizacij Grosuplje 
 
 

 
Zbrane člane ŠD Šmarje- Sap in ostale prisotne je pozdravil predsednik g. Robert 
Polajžer in predlagal naslednji dnevni red: 
 
 
1. Otvoritev občnega zbora. 

2. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora: 

• delovno predsedstvo, 
• zapisnikar, 
• dva overovatelja zapisnika, 
• verifikacijsko komisijo. 

3. Poročilo verifikacijske komisije. 

4. Poročilo predsednika društva o delu društva v letu 2015 in realizacija sklepov 

zadnjega zbora članov. 

5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2015. 

6. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015: 

• poročilo disciplinske komisije, 
• razprava na poročila in sprejetje poročil. 

 
 

7. Predlog delovnega programa za leto 2016.  

8. Predlog finančnega načrta za leto 2016. 

9. Določitev vrednosti članarine za leto 2016. 

10.  Razno. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

 
Ad2).  
Izvoljeni so bili naslednji organi vodenja občnega zbora. 



 
A). Delovno predsedstvo: 

Robert Polajžer – predsednik ŠD Šmarje- Sap 
Matjaž Miškec - tajnik 

 
B). Za zapisnikarja: 

Barbara Dremelj 
 
C). Za overitev zapisnika sta bila izvoljena:  

Elvis Durmiši 
Franc Polajžer 

 
D). Za verifikacijsko komisijo sta bila izvoljena: 

Ana Jeršin 
Branko Barišič 

 
Ad3).   
Verifikacijska komisija je poročala o prisotnosti in sicer: 
Članov društva je 163, prisotnih je bilo 15 članov, kar pomeni, da je bilo prisotnih 
manj kot polovica članov, zato občni zbor ni bil sklepčen, zasedanje se je predstavilo 
za 30 minut, po poteku tega časa ob 20.00 je bil občni zbor sklepčen, saj je bilo 
prisotnih več kot 10 članov društva. 
 
Ad4). 
Predsednik društva g. Robert Polajžer je pojasnil, da je društvo v letu 2015 delovalo 
po ustaljenih nalogah. G. Baričič poda poročilo o teniški sekciji, ki je priloga 
zapisnika. Sodelovali smo pri čistilni akciji v Zacurku, vendar je bilo s strani lastnikov 
zemljišč sprejeto z veliko negodovanja.  
 
Ad5). 
Poročilo o realizaciji finančnega plana in zaključni račun za leto 2015 je predstavil 
predsednik društva g. Robert Polajžer. 
 

A) Prihodki v letu 2015 so bili  7.720,13 € 
B) odhodki pa 4.748,51 € 
C) Razlika 2.971,62 € predstavlja presežek prihodkov nad odhodki in se prenese 

v društveni sklad. 
D) Stanje denarnih sredstev na TRR na dan 31.12.2015 je znašalo 7.307,68 €. 
E) Obveznosti do dobaviteljev so znašale 672,94 €. 

 
Na poročili ni bilo dodatnih pripomb, zato so ju prisotni člani soglasno potrdili. Ostali 
podatki iz pojasnila k izkazom in poslovno poročilo so navedeni v prilogi. 
 
Ad6). 
 
Disciplinska komisija v letu 2015 ni prejela nobene pritožbe ali pripombe. 
 
Nadzorni odbor je na svoji seji dne 20.03.2016 obravnaval letno poročilo in zaključni 
račun za leto 2015. Na osnovi poročil računovodje, ter pregleda finančne 
dokumentacije prihodkov in odhodkov, nadzorni odbor predlaga, da se finančno 
poročilo in zaključni račun za leto 2015 sprejmeta na občnem zboru dne 23.03.2016. 
Nadzorni odbor je tudi predlagal odpis terjatve do podjetja Gaber d.o.o. v višini 
500,00 € zaradi stečaja podjetja. 
 
 



Ad7). 
 
Delovni program društva ostaja enak, kot v letu 2015. Plan je pridobivanje novih 
članov, preko elektronskih medijev. Teniška sekcija bo obnovila ograjo. Problem pri 
pridobivanje novih članov je tudi slaba obnova telovadnice, slaba tla in slabo 
čiščenje. 
 
Ad8). 
 
G. Polajžer poda tudi finančni načrt za leto 2016, kjer je planirano za 7.599,32 € 
prihodkov. 
 
Občina Grosuplje predvideva uvedbo prispevka za uporabo objektov, katero bo 
zaračunana društvom. O tem bo občina obvestila društva o višini prispevka. Ko bo 
višina prispevka določena, bo sklicana seja predsednikov društev občine Grosuplje, 
kjer se bodo društva dogovorila o izvajanju in plačevanju tega prispevka. Če bo 
prispevek visok, bo potrebno zvišati članarino. 
 
Pripravljena je bila tabela realizacije in plana prihodkov in odhodkov, ki je bila društvu 
poslana s strani ZŠO. 
 
V planu je nabava davčne blagajne. G.Cevc razloži da bi bilo bolje, da plačujejo 
članarino preko transakcijskega računa in nimamo gotovine, s tem načinom 
poslovanja ne potrebujemo davčne blagajne. Račun se izstavi vodji sekcije za vse 
njegove člane in plača na transakcijski račun. 
 
Ad9).  
 
Vrednost članarine Športnega društva Šmarje- Sap je 30,00 €. Članarina za člane 
društva z veljavnim statusom upokojenca in mladoletne člane je 20,00 €. Predlog 
glede oprostitve plačila članarine se ureja individualno s predsednikom društva, ki 
poda prošnjo v odločanje upravnemu odboru. Povečanje članarine v letu 2016 ne bo 
ker, nimamo plačanih vaditeljev. Če bo potrebno povečanje članarine, se pooblasti 
upravni odbor, da se poveča letna članarine. 
 
Ad 10). 
 
G. Puhovski pojasni, da je telovadnica ob sobota, ko je tekma karateja polna staršev, 
ki pa so vedno obuti in tako se parket uničuje. Zaradi boljše čistoče se nabavi metla, 
da se počistijo tla pred vadbo. G. Cevc bo govoril z organizatorjem tekem karateja. 
Še enkrat se poudari, da se pridobi čim več sredstev s pomočjo dohodnine. Določi se 
član društva, ki bo skrbel za izjave in skrbel, da se odda  vloga do 31.03. na 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za to nalogo se določi Dremelj 
Barbara. Da se vloga ponovno vsem članom društva.  
 
Želje vadbenih skupin po novih rekvizitih, se predložijo predsedniku društva skupaj s 
podanimi predračuni. 
 
 

 
 

Občni zbor je bil zaključen ob 21.00 uri. 
 
 
 



 
Šmarje- Sap, 23.03.2016 
 
 
 
 
 
 
ZAPISAL:         PREDS. DEL. PREDS.:  
 
Barbara Dremelj                          Robert Polajžer 
 
 
 
 
 
 
OVEROVATELJA: 
 
Elvis Durmiši 
 
Franc Polajžer 


