Zapisnik sestanka UO OK Kamnik – ponedeljek 4. marec 2019.
Prisotni: Gregor Kokošar, Aljoša Jemec, Kirn Matevž, Fredo Rajter, Gregor Hribar

Dnevni red:
1- Pregled zapisnika zadnje seje
2- Finančno stane OK Kamnik
3- Razno

Ad 1,
Na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb. Gregor Hribar je predstavil trenutno stanje v ekipah in plane za zaključek
sezone. Težava je osvojitev 3.mest po rednem delu DP, saj bodo tako člani, kot članice imeli v primeru uvrstitve v 1/2
finale odločilno tekmo v Mariboru. Posebej pri fantih bo tam težko zmagati. Če je 3. mesto pri dekletih še kolikor
toliko pričakovano, pa je bil plan pred začetkom pri fantih osvojitev naslova prvaka in posledično so igre in rezultat
po rednem delu pod pričakovanji. UO OK Kamnik je zaradi slabih iger in rezultatov sprejel sklep, da se vsem, ki
sodelujejo pri članih in vsem igralcem članske ekipe do 10.aprila 2019 zamrznejo izplačila.

Ad2,
Glede finančnega stanja OK Kamnik je nastala nova situacija, saj sta obe ekipi v Pokalu CEV presegli pričakovnja in sta
izpladli šele po tekmah proti Monzi. Po povečanju sponzorskega prispevka podjetja Calcit je do konca sezone
potrebno pridobiti le še nekaj sponzorskih sredstev. Zaradi boljšega pregleda tabele odhodkov in prihodkov je
potrebno do naslednje seje UO OK Kamnik pripraviti novo tabelo, v kateri bo bolj razvidno, koliko nas posamezna
ekipa stane na sezono.
Ad3,
Gregor Hribar se zadolži, da do naslednje seje pripravi plan po ekipah za tekmovalno sezono 2019/20. Pri pripravi
upošteva tudi dolgoročne usmeritve. Izbira se igralce in igralke, ki bodo imeli motiv za igranje v klubu in niso
podvrženi poškodbam. Naslednja seja je predvidena v aprilu 2019.

Kamnik, 6.3.2019

Zapisal: Gregor Hribar
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