
TENIŠKI KLUB AJDOVŠ�INA 
AJDOVŠ�INA 
 

ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA  
 DRUŠTVA  TENIŠKI KLUB  AJDOVŠ�INA 

 
Ustanovitvenega zbora  športnega društva TK Ajdovš�ina, ki je bil dne 21.1. 2002 ob 20,00 v 
prostorih hotela Planika  Ajdovš�ina se je udeležilo 10 ustanoviteljev- �lanov. 
Prisotni so izrazili skupno pobudo, da je na obmo�ju ob�ine Ajdovš�ina potrebno ustanoviti  
teniški klub , ki bo združeval ljubitelje tenisa in skrbel za razvoj te panoge, ki je,  po ocenah 
prisotnih, neupravi�eno zapostavljena. 
 
Prisotni: Vili Durnik, Urši� Slavko, Grbec Robert, Veljko Blaži�, Marko Kosma�, Zmago 
Stegovec, Mitja Andlovec, Milan Marc, Bogdan Kovš�a, Radovan Bole. 
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni  Durnik Vili,  za predsednika, za �lana Žvokelj Bogdan 
ter Urši� Slavko. 
Po izvolitvi delovnega predsedstva je bil predlagan naslednji 
 
 dnevni red: 
1. Sklep o ustanovitvi društva 
2. Potrditev Pravil društva 
3. Izvolitev organov društva 
4. Program za delo 2002 
5. Razno 
 
�lani društva so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 
 
K 1. to�ki dnevnega reda 
Prisotni so v daljši razpravi soglasno izpostavili potrebo po ustanovitvi teniškega kluba v ob�ini 
Ajdovš�ina, ki naj bi združeval teniške igralce in skrbel za popularizacijo in razvoj tenisa v 
Ajdovš�ini.  Izpostavili so glavno problematiko in sicer pomanjkanje športnih igriš� in s tem 
povezano možnost igranja.  
Strinjali so se , da prisotni ustanovijo teniški klub z imenom :  TENIŠKI  KLUB AJDOVŠ�INA. 
Za sedež kluba se dolo�i kraj, kjer bodo predvidoma teniška igriš�a in sicer: Cesta  IV 
Prekomorske 61, 5270  Ajdovš�ina 
Po opravljeni razpravi so prisotni soglasno sprejeli  
 
SKLEP št. 1 : 
Ustanovi se športno  društvo z imenom in sedežem: 
TENIŠKI KLUB AJDOVŠ�INA  
Cesta  IV Prekomorske 61 

5270 Ajdovš�ina 
 
Društvo pri nastopanju uporablja lahko skrajšano ime: TK AJDOVŠ�INA 



K 2. to�ki dnevnega reda 
 
Prisotni so obravnavali predlog pravil o ustanovitvi društva. Po krajši razpravi so soglasno 
sprejeli 
Sprejme se predlog  ustanovitvenega akta  pravil društva  v predlagani obliki. 
 
SKLEP št. 2 : 
Sprejme se predlog  ustanovitvenega akta » pravila športnega  društva teniški klub 
Ajdovš�ina«  v predlagani obliki. 
 
K 3. to�ki dnevnega reda 
 
V zvezi z imenovanjem organov društva so prisotni soglasno sprejeli naslednje 
sklepe: 
 
SKLEP št. 3 : 
Imenuje se UPRAVNI ODBOR: 
Bogdan Žvokelj,  Urši� Slavko, Stegovec Zmago, Igor Zibrik Milan Marcd,   
 
SKLEP št. 4 : 
Za TAJNIKA društva se imenuje:  Slavko Urši� 
 
SKLEP št. 5 : 
Za  predsednika društva, njegovega zastopnika in pooblaš�enca za ureditev registracije 
društva se imenuje Bogdan Žvokelj. 
 
SKLEP št. 5 : 
Za podpisnike pri ustanovitvi društva se dolo�ijo Bogdan Žvokelj, Slavko Urši� in Zmago 
Stegovec. 
 
K 4. to�ki dnevnega reda 
 
�lani društva so obravnavali program delovanja društva v letu 2002. Predlagane so bile naslednje 
aktivnosti:  izvedba te�ajev- šole tenisa za mlade, aktivnosti za popularizacijo tenisa,  udeležba na 
tekmovanjih, organiziranje tekmovanj in aktivnosti  za ureditev športnih površin . 
 
K 5. to�ki dnevnega reda 
 
Po daljši razpravi so prisotni v zvezi z �lanarino sprejeli  naslednji: 
SKLEP št.6. 
�lanarina  društva za leto 2002 bo znašala 30.000,00 na �lana.  Z pla�ilom �lanarine pridobi 
�lan pravico do letne karte . 
 



O višini �lanarine za dijake , študente in mlajše �lane, ter o cenah ure igranja bo upravni odbor 
odlo�al na naslednjih sejah. 
 
V nadaljevanju je bila prisotnim predstavljena možnost izgradnje dveh igriš� v kompleksu bivše 
vojaš�ince Pale.  Poleg sredstev, ki jih bo verjetno zagotovila ob�ina Ajdovš�ina, bo potrebno 
zbrati vsaj še 2 M za dokon�anje igriš�.   
Prisotni so se strinjali, da bodo polovico sredstev lahko zbrali z pla�ilom �lanarine ( ocenjuje se , 
da bo do Aprila v klub pristopilo okrog  50  �lanov), ki bi jo morali �lani poravnati najkasneje do 
meseca Aprila, preostali del pa z sredstvi sponzorjev.  
 
Dogovorjeno je, da se do naslednje seje UO pripravi program pristopa k sponzorjem in zadolžitve 
posameznikov pri zbiranju sredstev. 
V �asu do naslednje seje se pripravi še seznam vseh igralcev tenisa na obmo�ju Ajdovš�ine in jih 
pozove , da pristopijo v klub.   
 
Prisotni so se strinjali, da je zastavljen program izgradnje igriš� realen in da bo z resnim 
pristopom in angažiranjem prisotnih in drugih, ki bodo k  društvu se pristopili  izvedljiv. 
 
 
Sestanek zaklju�en ob 22,30. 
 
 
                                                                                                                Predsednik zbora: 
 


