ZAPISNIK
ustanovnega zbora društva DITS – društvo igralcev tenisa Slovenje (v nadaljnjem
besedilu društvo), ki je bil dne 24.9.2012 ob 19. uri v prostorih podjetja Logos.si v
Kranju.
Navzoči ustanovitelji:
Miha Bitežnik, Anton Grosman, Franci Hrovat in Matjaž Pogačar.
Drugi prisotni: Tomaž Krišelj, Gorazd Marašek, Jure Jerkič, Žaneta Jerkič, Primož
Tiringar.
DNEVNI RED:
1. Izvolitev delovnih teles zbora: delovni predsednik, dva člana volilno-verifikacijske
komisije
2. Sprejem sklepa o ustanovitvi društva
3. Sprejem statuta društva
4. Sprejem pravilnikov in poslovnikov društva
5. Izvolitev predsednika in organov društva
6. Razno
Ustanovni zbor društva začne Matjaž Pogačar, predstavnik iniciativne skupine za
ustanovitev društva, ki predstavi namen zbora in predlaga dnevni red, ki so ga
navzoči prejeli ob prihodu na današnji zbor. Predlogov za spremembo dnevnega reda
ni bilo, prisotni so z dvigom rok predlog dnevnega reda sprejeli soglasno.
K 1. točki: Matjaž Pogačarja za normalen potek ustanovnega zbora predlaga
naslednja delovna telesa:
 za delovnega predsednika Antona Grosmana, ki bo vodil zbor,
 za verifikacijsko–volilno komisijo Francija Hrovata in Matjaž Pogačar, ki bosta
ugotavljala izide glasovanja in izvedla volitve v organe združenja ter podpisala
zapisnik kot overovatelja,
 za zapisnikarja Miho Bitežnika, ki bo vodil zapisnik o delu zbora.
Predlog je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 1: Za vodenje ustanovnega zbora članov društva se za delovnega
predsednika izvoli Antona Grosmana, za člana verifikacijsko-volilne komisije Francija
Hrovata in in za zapisnikarja Miho Bitežnika.
K 2. točki: Delovni predsednik ugotovi, da so bili na zboru navzoči k ustanovitvi
društva povabljeni dne 10.9.2012 s povabilom, v katerem je bil obrazložen namen
ustanovitve društva. Delovni predsednik navzoče povabi k razpravi. Razprave ni.
Delovni predsednik predlaga, da navzoči ustanovitelji z dvigom rok sprejmejo sklep,
da se v skladu z Zakonom o društvih RS ustanovi društvo z imenom »DITS – društvo
igralcev tenisa Slovenije«.
Predlog je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 2: Ustanovi se društvo z imenom DITS - društvo igralcev tenisa Slovenije, s
sedežem v Kamniku, ulica Ljudevita Stiasnyja 12.
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K 3. točki: Ustanovitelji so skupaj s povabilom k ustanovitvi prejeli tudi osnutek
statuta, na katerega so lahko podajali pripombe do 23.9.2012. Iniciativna skupina za
ustanovitev društva je pripombe pregledala ter pripravila končno verzijo predloga
statuta, ki so ga ustanovitelji prejeli ob prihodu. Delovni predsednik je predlagal, da
se 32. člen predloga statuta spremeni, in sicer da kot 1. stopenjski disciplinski organ
deluje disciplinski sodnik, kot drugostopenjski organ pa upravni odbor. Po obrazložitvi
delovni predsednik pozove navzoče k razpravi. Razprave ni. Delovi predsednik
predlaga, da zbor članov z dvigom rok sprejme statut društva.
Predlog je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 3: Sprejme se statut društva »DITS-društvo igralcev tenisa Slovenije«.
K 4. točki: Ustanovitelji so skupaj s povabilom k ustanovitvi prejeli tudi povabilo za
kandidiranje v organe društva v skladu s sprejetim statutom. V organe društva je
delovni predsednik predlagal:
Upravni odbor – Tomaž Krišelj, predsednik društva, Anton Grosman, podpredsednik
društva, ter člani Gorazd Marašek, Dušan Razboršek in Miha Bitežnik.
Nadzorni odbor – Darja Korelc, predsednica, ter člana Kazimir Miha Šmuc in Primož
Tiringar.
Disciplinski sodnik– Jure Jerkič.
Predlog je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 4: V organe društva se sprejeme zgoraj navedene člane.
K 5. točki: Predsednik upravnega odbora Tomaž Krišelj poda kratko predstavitev
aktivnosti, potrebnih za začetek delovanja društva (registracija društva, TRR, itd.),
ter program dela društva (poslovni načrt) za obdobje 2012-2013. Razprave ni bilo.
Predlog aktivnosti ter program dela društva sta bila sprejeta soglasno.
Sklep št. 5: Sprejme se načrt aktivnosti, potrebnih za začetek delovanja društva, ter
poslovni načrt za obdobje 2012-2013.
Ustanovni zbor članov društva DITS-društvo igralcev tenisa je bil zaključen ob
19:35.

Zapisnikar: Miha Bitežnik ____________________________________________
Delovni predsednik: Anton Grosman ___________________________________
Overovatelja zapisnika: Matjaž Pogačar _______________________________
Franci Hrovat __________________________________
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