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ZAPISNIK  SEJE OBČNEGA ZBORAFs OK KAMNIK, dne 26.03.2018 
 
Kraj ŠD KAMNIK  
Začetek: ob 16.30 uri. 
 
Ob 16.30 je bilo prisotnih 31 članov  (od 102  članov z glasovalno pravico) OK Kamnik. 
Predsednik Gregor Hribar je ugotovil, da je glede na članstvo v klubu prisotnih premalo delegatov z glasovalno 
pravico – manj kot polovica, zato se začetek seje občnega zbora po statutu prestavi za 15 minut. 
Ob 16.45 uri je bilo prisotnih 31 članov z glasovalno pravico OK Kamnik (lista prisotnosti). Sejo je s pozdravom 
odprl predsednik OK Kamnik Gregor Hribar, ki je na začetku  predlagal naslednji dnevni red in sklepe: 
 
 
Dnevni red in predlog sklepov : 
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles občnega zbora 
- sprejmejo se predlagana delovna telesa 
(delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar) 
2. Sprejem dnevnega reda občnega zbora 
- sprejme se predlagani dnevni red 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
- sprejme se poročilo verifikacijske komisije 
4. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora 
- sprejme se zapisnik občnega zbora z morebitnimi dopolnili z dne 27.3.2017 
5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, 
Disciplinska komisija) 
- sprejme se poročilo predsednika OK Kamnik 
6. Sprejem letnega poročila za leto 2017  in finančnega plana za 2018 
- sprejme se finančno poročilo za leto 2017  in finančni plan za 2018 
7. Razrešitev organov OK Kamnik za obdobje 2014-2018 
- razrešijo se organi OK Kamnik za obdobje 2014-2018 
 8. Volitve v organe OK Kamnik za obdobje 2018-2022 
             - izvoli se nove organe OK Kamnik za obdobje 2018-2022 
 9. Statutarne spremembe in sprememba naslova društva 
-sprejme se prečiščeno besedilo društva, ki je bilo objavljeno na internetni strani 
-uredi se vse potrebno za spremembo naslova društva 
10. Razno 
- pobude članov OK Kamnik 
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1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles občnega zbora  
Predsednik društva Gregor Hribar je podal predlog organov Občnega zbora: 
 
- delovno predsedstvo 

• predsednik: Aljoša Jemec 

• član: Gašper Ribič 

• član: Fredo Rajter 
 
 
- verifikacijska in volilna komisija 

• predsednik: Aleš Hribar 

• član: Peter Hribar 

• član: Franci Obolnar 
- overovitelja zapisnika 

• Jure Sitar 

• Tanja Božinović 
 
- zapisnikarka 

• Špela Vrhovnik 
 
Sklep 1.1:  
Občni zbor je sklepčen in veljavno odloča. Sprejme se predlog organov – delovni teles občnega zbora.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
  2. Sprejem dnevnega reda občnega zbora 
Na podani predlog dnevnega reda s strani članov OK Kamnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep 2.: Sprejme se predlagani dnevi red občnega zbora. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
3. Poročilo verifikacijske komisije  
Verifikacijska komisija je preštela vse prisotne člane z glasovalno pravico in ugotovila sklepčnost. 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je ob 16:45  prisotnih 31 članov OK  Kamnik in občni zbor se lahko 
nadaljuje. 
 
Sklep 3.1:  Sprejme se poročilo verifikacijske komisije. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
4. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora  
 
Aljoša Jemec je na kratko povzel zapisnik zadnje seje občnega zbora, ki je bil objavljen na internetni strani OK 
Kamnik. Na zapisnik zadnjega občnega zbora z dne, 27.3.2017, s strani članov OK Kamnik  ni bilo pripomb, vsi 
sklepi so bili realizirani. 
 
Sklep 4.1: Sprejme se zapisnik zadnje seje občnega zbora z dne, 27.3.2017. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 



 

Odbojkarski klub Kamnik, Cankarjeva 3, 1240 Kamnik 
ID za DDV: SI 95304177; Mat. št. 5235804000; TRR:02312-0019102219; gsm-041/760-469; tel.- 00 386 1 831 92 10  faks-00386 1 831 92 11 

5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, 
Disciplinska komisija)  

 
Poročila o delovanju OK Kamnik so podali: 
- predsednik OK Kamnik - Gregor Hribar 
- Nadzorni odbor – v odsotnosti predsednika NO je pisno poročilo prebral Aljoša Jemec 
- Disciplinska komisija - Aleš Hribar 
 
Na podana poročila s strani članov OK Kamnik ni bilo pripomb. Poročila so bila podana tudi v pisni obliki na 
internetni strani OK Kamnik. 
 
Sklep 5.1: Sprejme se poročilo predsednika. 
Sklep 5.2: Sprejmejo se poročila organov.   
Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
6. Sprejem letnega poročila za leto 2017  in finančnega plana za 2018 
 
Gregor Hribar je predstavil finančno poročilo za leto 2017  in predlog finančnega  plana za 2018. Finančno 
poročilo je sestavila računovodska služba (Calcit), finančni plan pa UO OK Kamnik. Finančno poročilo je 
zajemalo tudi vsa poročila, ki jih je potrebno dostaviti na Ajpes (bilanca stanja, Izkaz Poslovnega izida, 
pojasnila k poročilom in Poslovno poročilo) ter obrazec za obračun davka od dohodkov.  
 
Sklep 6.1: Sprejme se finančno poročilo za leto 2017. 
Sklep 6.2: Sprejme se predlog finančnega plana za 2018. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
7. Razrešitev organov OK Kamnik za obdobje 2014-2018 (upravni odbor, predsednik, nadzorni odbor, 
disciplinska komisija) 
 
Sklep 7.1:  Razreši se vse organe za obdobje  od 2014- 2018.   
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
8. Volitve v organe OK Kamnik za obdobje 2018-22 
 
Gregor Hribar predstavi predlog programa dela za obdobje od 27. 3. 2018 do 26. 3. 2022. Gregor Hribar je v 
skladu s statutom predlagal sledečo sestavo organov društva: 
 
ČLANI UO OK Kamnik:  
- predsednik Gregor Hribar 
- Kirn Matevž 
- Kokošar Gregor 
- Jemec Aljoša 
- Hribar Aleš 
- Rajter Fredo 
 
ČLANI NADZORNEGA ODBORA 
- Omahen Mojca 
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- Obolnar Franci 
- Suhadolčan Neva 
 
ČLANI DISCIPLINSKE KOMISIJE 
- Hribar Peter 
- Ribič Gašper 
- Sitar Jure 
 
Člani društva so z javnim glasovanjem soglasno sprejeli za novega predsednika Gregorja Hribarja in potrdili 
njegov program dela za naslednje obdobje. 
 
Sklep 8.1 Za obdobje od 27. 3. 2018 do 26. 3. 2022 se za predsednika društva izvoli Gregorja Hribarja. 
Sklep 8.2 Za obdobje od 27. 3. 2018 do 26. 3. 2022 se za članov UO, NO in disciplinske komisije izvoli kandidate 
v zgoraj navedeni sestavi. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
 
 
9. Sprememba naslova društva in statutarne spremembe 
 
Sprememba naslova društva 
Aljoša Jemec je predstavil dejstvo, da je v začetku leta 2018 prišlo do spremembe hišne številke stavbe na 
Cankarjevi ulici, kjer ima društvo sedež in sicer se je naslov spremenil iz »Cankarjeva 3« v novi naslov 
»Cankarjeva 1a«. V resnici torej pravzaprav ne gre za spremembo naslova, ampak zgolj za zamenjavo hišne 
številke. Kljub temu je predlagal, da se iz praktičnih razlogov v bodoče iz Statuta društva črta poslovni naslov, 
obdrži pa se sedež društva: Mekinje, kar dovoljujejo tudi veljavni predpisi. Vse navedeno je zajeto v točki 
dnevnega reda: statutarne spremembe, ki sledi. 
 
Sklep 9.1: Iz Statuta društva se črta določba o naslovu društva in se obdrži zgolj določba o sedežu društva. 
Sklep 9.2: Upravni odbor oz. predsednika društva se pooblasti, da uredi vso potrebno dokumentacijo in 
postopke zaradi spremembe hišne številke in poslovnega naslova društva.  
Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
Statutarne spremembe 
Aljoša Jemec je izpostavil potrebo po statutarnih spremembah. Potrebno je namreč, da se Statut društva 
modernizira in prilagodi zahtevam veljavnih predpisov. Potrebno je napraviti predvsem sledeče spremembe 
glede: 
- naslova (2. člen) 
-brisanje določb o skrajšanem imenu društvu (2. člen) 
-društvo deluje v javnem interesu (3. člen) 
- višino vadnine in članarine za vsako tekmovalno sezono določi upravni odbor (25. člen)  
- vsebina statuta se prilagodi dejstvu, da računovodstvo društva vodi računovodska služba podjetja calcit 
(izbris določb o tajniku društva) 
-modifikacija določb o računu društva (41. člen) 
-modernizacija določba o nalogah društva 
-ostalo 
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Predlagane spremembe statuta društva so razvidne iz predloga novega prečiščenega besedila, ki je bil na 
vpogled članom društva na internetni strani. Predlagal je, da društvo sprejme novo prečiščeno besedilo 
Statuta (z vsemi navedenimi spremembami), ki naj nadomesti starega. V ta namen je predstavil in ponovno 
prebral besedilo novega Statuta, ter dal na glasovanje njegovo sprejetje. Na predlog novega prečiščenega 
besedila ni bilo pripomb. 
 
Sklep 9.3: Sprejme se besedilo novega Statuta društva, ki je priloga tega zapisnika.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
10. Razno 
Ker drugih pripomb in vprašanj ni bilo je delovni predsednik zaključil občni zbor in se vsem udeležencem 
zahvalil za udeležbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal a: Vrhovnik Špela     Overovitelja zapisnika:  

Tanja Božinović, Jure Sitar 
 
 
Predsednik: Hribar Gregor 
       
 
 
 
 
Priloge: 
- Lista prisotnosti 
- Zapisnik seje občnega zbora z dne 27.3.2018 
- Zapisnik seje nadzornega odbora z dne, 14.3.2018 
- Finančni plan OK Kamnik za leto 2018 
- Poročilo predsednika in vodje strokovnega sveta  
- Poročilo disciplinske komisije 
- Program dela 2018 - 2022, pripravil Gregor Hribar 
- Novo prečiščeno besedilo Statuta društva 
 


