Zapisnik zbora članov GKGO
Golf klub Grad Otočec

Zadeva: Zapisnik zbora članov Golf kluba Grad Otočec Novo mesto
Datum in ura: 28. 1. 2020 ob 18.00
Kraj: Hotel Krka, Novo mesto
Zbor članov v letu 2020 (volilna skupščina) je bil sklican v Novem mestu v hotelu Krka, dne 28.1.2019, ob 18.00
uri. Ker ob 18.00 ni bilo prisotnih polovica članov, je predsednik v skladu s statutom preložil začetek na 18.15.
Ob 20.15 predsednik ugotovi, da je prisotnih 43 članov. Ugotovljeno je, da je bilo po 15 minutah prisotnih dovolj
članov, da je v skladu s statutom zbor članov sklepčen in lahko pravnomočno odloča. Sejo zbora članov je začel
predsednik Golf kluba Grad Otočec Franc Šašek in skupščini predlagal sprejem dnevnega reda, ki so ga člani
dobili skupaj z vabilom na skupščino:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine
2. Poročilo volilne komisije o prejetih kandidaturah
3. Predstavitev kandidatov za predsednika, njihovih ekip ter strategije in programov za mandatno obdobje
2020-2024
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Volitve organov GK Otočec
(predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, volilna komisija)
6. Razno
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
K 1. točki: izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
Za delovno predsedstvo so predlagani:
Dušan Dular
– predsednik
Anja Kirn Hrovat – zapisnikar
Matjaž Lavrih
– član
Za verifikacijsko komisijo sta predlagana člana volilne komisije:
Jakovljevič Čedo,
Jasnič Miro
Za overitelja zapisnika sta predlagana:
Hribar Jože
Aš Matevž
Soglasno je bil sprejet naslednji
Sklep: Potrdi se predlagano delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo in overitelja zapisnika.
K 2. točki: Poročilo volilne komisije o prejetih kandidaturah
Predsedujoči je uvodoma predstavil izveden postopek kandidiranja:
 Razpis za kandidiranje je bil poslan 18. 12. 2019.
 Rok za pošiljanje predlogov je bil 19. 1. 2020.
 Do roka je prispel en predlog za novo vodstvo.
 Predlog je obravnavala Volilna komisija, ki je ugotovila, da je predlog v skladu z razpisom. Vsi predlagani
kandidati so podali soglasje s kandidaturo.
 Zapisnik Volilne komisije in prispeli predlog je bil posredovan vsem članom 21. 1. 2020.
K 3. točki: Predstavitev kandidatov za predsednika, njihovih ekip ter strategije in programov za mandatno
obdobje 2020-2024
Predsednik volilne komisije je predstavil zapisnik Volilne komisije.
Predlagatelj Šašek Franc pa je podal dodatne obrazložitve za predlagane kandidate.
1 od 2

Zapisnik zbora članov GKGO
Golf klub Grad Otočec

Kandidatka za predsednico kluba se je predstavila s kratkim pogledom na ključne naloge kluba v naslednjem
mandatnem obdobju in odgovarjala na vprašanja prisotnih članov.
K 4. točki : Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je na zboru članov pred odločanjem prisotnih 43 članov, zato je skupščina
sklepčna v skladu s statutom kluba.
K 5 točki: Volitve organov GK Otočec
(predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, volilna komisija)
V skladu Pravilnikom o volitvah je bilo izvedeno javno glasovanje o vseh kandidatnih listah.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Z 43 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep:
Potrdi se Simona Mele kot predsednica kluba.
2. Z 43 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep:
Potrdi se upravni odbor v sestavi:
 Dušan Dular - podpredsednik
 Milica Korošec - blagajničarka
 Anja Kirn Hrovat - sekretarka
 Matjaž Lavrih – član
3. Z 43 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep:
Potrdi se nadzorni odbor v sestavi:
 Mira Retelj
 Boris Škedelj
 Darinka Miklavčič
 Rudi Sadek
V skladu s statutom člani izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.
4. Z 43 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet sklep:
Potrdi se mandatno-volilna komisija v sestavi
 Čedo Jakovljevič – predsednik
 Miro Jasnič – član
V skladu s statutom enega člana komisije imenuje upravni odbor izmed svojih članov.
K 6. točki: Razno
Predsedujoči je pojasnil, da bo v marcu 2020 redna letna skupščina, na kateri bo podano poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2019 glasovanje o razrešnici dosedanjemu vodstvu kluba.
Novo vodstvo pa bo predstavilo strateške usmeritve za obdobje 2020-2024 in plan za leto 2020.
Ker dodatnih pripomb, predlogov in vprašanj člani niso imeli, je predsednik delovnega predsedstva občni zbor ob
18.50 zaključil.
Zapisala:
Anja Kirn Hrovat

Overitelja zapisnika:
Hribar Jože

Predsednik delovnega predsedstva:
Dušan Dular

Aš Matevž
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