Datum: 15.09.2021

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠD PARTIZAN VIČ
Seja je potekala 8. 9. 2021 v pisarni društva, od 18.30 do 20.00.
Navzoči: ga. Jasna Šegan, g. Janez Zavrl, g. Boris Pavliha, g. Gregor Saksida, g. David
Ipavec, g. Boris Božič, g. Iztok Prašnički.
G. Jernej Salecl in g. Stane Valant se zaradi drugih obveznosti pisno opravičila in podala
pozitivno mnenje poslanim poročilom.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Poročilo Partizan Vič 2019.
Poročilo Partizan Vič 2020.
Tekoče (prilagajanje in reševanje glede na posledice COVID19)
Pobude in vprašanja.

AD1 in AD2 Poročili o delovanju društva za 2019 in 2020
Predsednik je pozdravil vse prisotne in predal besedo g. Prašničkiju, da da kratek povzetek k
poslanim vsebinskim in finančnim poročilom.
Leto 2019 je bilo za društvo zelo uspešno na organizacijskem, tekmovalnem in finančnem
nivoju. Po dolgih letih smo organizirali akademijo ob 110 letnici ustanovitve društva. Na
akademiji smo se zahvalili s plaketami najaktivnejšim članom zadnjih 30 let, izdali knjigo z
zgodovinskim pregledom društvenih aktivnosti, razstavo v avli društva. V istem letu smo
izvedli obnovo oken, fasade in mešalnega ventila v kotlovnici. Prav tako smo bili uspešni na
tekmovalnem nivoju, saj so naši gimnastičarji dosegli več nazivov državnih prvakov od
najmlajše do članske kategorije. Z ogromno prostovoljnega dela in z donacijami smo kljub
veliki investiciji zaključili brez dolgov in kredita s pozitivnim stanjem na računu.
Leto 2020 je bilo zaradi pandemije COVID-19 verjetno eno težjih v zgodovini društva. Že
takoj po pričetku pomladanskega obdobja je sledilo popolno zaprtje, ki se je ponovilo v
jesensko zimskem semestru. Stroške dela smo, v času zaprtja, praktično izničili. Prav tako
smo zamrznili pogodbo s čistilnim servisom in čistimo sami. Kljub temu nam veliko breme
(strošek) povzroča zaprt objekt in NUSZ (malo manj kot 10.000€) MOL. Na MOL ni bilo
posluha niti za sorazmerno znižanje zneska NUSZ. Na FURS so nam omogočili odlok plačila
za 18 mesecev. Kljub temu, da nismo izvedli vsega pomladanskega obdobja, je velika večina
članstva neporabljen del pustila društvu, kot donacijo. Ob zaprtju v jesensko zimskem
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obdobju, smo obljubili zamrznitev in prenos sorazmernega deleža vadnin v čas, ko bodo
vadbe mogoče. Nekaj programov, z občutnim upadom članstva, smo uspeli izvesti na daljavo
(del gimnastike, Pilates, Aerobika, Zumba). Ne glede na vse skupaj, smo ves čas ostali
likvidni in razen odloga plačila NUSZ, brez dolgov.
G. Zavrl se je zahvali ekipi, ki je ves čas skrbela, da smo kjer smo.
G. Božič je podal mnenje, da ima ekipa verjetno res dosti dela z obvladovanjem stanja, da pa
ne more glasovati za potrditev poročil, ker nima vpogleda v pogodbe strokovnega kadra, ki
vodi programe (trenerji, inštruktorice,..) in je potrebno biti pazljiv pri odhodkih.
Pravilnost poslovanja nadzoruje in pregleduje Nadzorni odbor. Honorarji naših trenerjev in
inštruktoric so praviloma nižji v primerjavi z ostalimi društvi v Ljubljani in s svojim delom
prinašajo društvu dodano vrednost. Pogodbe niso javne, je pa možen vpogled ob predhodnem
dogovoru in uskladitvi termina.
G. Zavrl je člane UO seznanil glede organizacije letošnjega Občnega zbora, ki je tudi volilni.
Potekala je debata o primernem terminu. Glede na trenutno stanje, bo občni zbor organiziran
pozno jeseni z upanjem, da se situacija glede COVID-19 vsaj malo umiri. Točen datum
določimo kasneje.

SKLEP 1:
Prisotni člani UO so s štirimi glasovi ZA in enim PROTI potrdili poročila.
AD3 Tekoče (prilagajanje in reševanje glede na posledice COVID19)
Prašnički je člane seznanil s potekom vpisov v novo sezono. Člani so obveščeni, da je pogoj
za pristop (nad 15 let) v jesensko-zimski del izpolnjevanje enega eden izmed PCT pogojev.
Pogoje smo zahtevali že ob vpisu. V glavnem nam potrdila pošiljajo že v naprej. Ostale
preveri trener ali inštruktorice pred prvo vadbo. Glede na to, da se večina vpisuje za pol leta, s
tem ne bomo imeli preveč dodatnega dela. Glede na trenutno stanje in manjši interes smo
razpisali manj skupin pri vadbah odraslih in zmanjšali število vadečih v skupini.

AD4 Pobude in vprašanja
Glede na višanje cen in nujnih stroškov (energenti, odvoz smeti, NUSZ od 2018, …) in glede
na izpad dohodkov zaradi nezmožnosti delovanja, se za 10€ poviša polletna vadnina v
programih z najnižjo vadnino (Telovadba in Namizni tenis).
Prav tako se povišajo cene najema sob:
 Mansardna enoposteljna soba v večsobnem stanovanju na 165€ + stroški.

 Samostojna soba (garsonjera) na 170€ + stroški.
SKLEP 2
Prisotni člani UO so strinjali s povišanji.

V Ljubljani, 15.9.2021

Zapisal
Iztok Prašnički
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