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ZAPISNIK  SEJE OBČNEGA ZBORA OK KAMNIK, dne 21.3.2019 
 
Kraj: ŠD KAMNIK  
Začetek: ob 20.00 
 
Ob 20.00 je bilo prisotnih 35 članov od 103 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 20.15 uri je bilo prisotnih 35 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 26.3.2018 
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 2018  in finančnega plana za 2019 
- sprejme se finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan za 2019 
7. 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: Gregor Rozman 

• član: Andrej Štemberger Zupan 
 
 
- verifikacijska komisija 

• predsednik: Aleš Hribar 

• član: Lara Koritnik 

• član: Tina Kaker 
- overovitelja zapisnika 

• Tjaša Gadža 

• Fredo Rajter 
 
- zapisnikar 

• Peter hribar 
 
Sklep 1.1:  
Občni zbor je sklepčen in veljavno odloča. Sprejme se predlog organov – delovnih 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 20:15 prisotnih 35 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 26.3.2018 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 26.3.2018. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Strokovni svet, 
Disciplinska komisija, Nadzorni odbor)  

 
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 2018 in finančnega plana za 2019 
 
Gregor Hribar je predstavil finančno poročilo za leto 2018 in predlog finančnega  plana za 2019. 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 2018. 
Sklep 6.2: Sprejme se predlog finančnega plana za 2019. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
 
7. Razno 
Pod točko razno je bil obravnavan dveletni plan dela kluba za obdobje 2019 – 2020  in soglasno tudi sprejet. 
 
Sklep 7.1. sprejme se plan dela za prihodnji dve leti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: Hribar Peter     Overovitelja zapisnika:  

Tjaša Gadža, Fredo Rajter 
 
 
Predsednik: Hribar Gregor 
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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 
 


