Zapisnik e-zbora članov GKGO
Golf klub Grad Otočec

Ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-a 19 nam onemogočajo običajen način izvedbe zbora članov, ki ga
moramo izpeljati vsako leto. Na zboru potrjujemo poročila o delovanju in poslovanju kluba za preteklo leto in
načrte delovanja in poslovanja za tekoče leto, letos pa je potrebno izvesti tudi nadomestne volitve predsednika
kluba in članov upravnega odbora.
Upravni odbor se je odločil, da prvič izvedemo t.i. e-zbor članov in da bo v skladu s 114. členom Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE) z dne 27.11.2020,
glasovanje potekalo preko elektronske pošte.
Vsi člani so po e-pošti dobili vabilo z dnevnim redom in glasovnico, ki je priloga temu zapisniku. V vabilu je
navodilo, da glasovanje poteka od 3. aprila 2021, do vključno 8. aprila do 24.00. Z oddajo glasovnice so se
člani strinjali, da je njihovo glasovanje po e-pošti veljavno. Če se člani pri posameznih glasovanjih niso jasno
opredelili v skladu z navodili o glasovanju, tako glasovanje šteje kot vzdržan glas. Člani so bili tudi opozorjeni,
da bo delovno predsedstvo štelo, da se zbora članov GKGO za leto 2021 niso udeležili in niso glasovali, če ne
bodo do roka po e-pošti posredovali svojega glasovanja.
Vsi člani so po e-pošti dobili vse potrebne dokumente, o katerih se je opredeljeval e-zbor članov in sicer:





Poročilo o delu GKGO v 2020 vključno s finančnim poročilom
Poročilo NO GKGO za leto 2020
Plan in pravila GKGO za leto 2021 vključno s finančnim planom.
Poročilo volilno kandidacijske komisije

Vsi našteti dokumenti so priloga temu zapisniku.
PREDLOGI ZA GLASOVANJE:
I. Izvolitev organov e-zbora:
Delovno predsedstvo:
• Dušan Dular, predsednik
• Franc Šašek, član
• Matevž Aš, član
Zapisnikarica:
• Milica Korošec
Overitelja zapisnika:
• Miro Sobočan
• Božidar Zajc
II. Predlagani sklepi:
Sklep št. 1: Potrjujem predlagane člane delovnega predsedstva, zapisnikarico in overitelja zapisnika.
Sklep št. 2: Potrjujem Poročilo o delu za leto 2020.
Sklep št. 3: Potrjujem Finančno poročilo za leto 2020.
Sklep št. 4: Seznanjen sem s poročilom Nadzornega odbora in skladno s priporočilon NO potrjujem razrešnico
vodstvu kluba za leto 2020.
Sklep št. 5: Potrjujem Plan in pravila GKGO za leto 2021.
Sklep št. 6: Potrjujem uvedbo članarine za B člane kluba v višini 80 € letno in višino prve članarine za nove člane
v višini 41 €, če je novi član pridobil dovoljenje za igro v tekočem ali preteklem letu.
Sklep št. 7: Potrjujem finančni plan za leto 2021.
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III. Nadomeste volitve
V skladu s Poročilom volilno kandidacijske komisije
- za predsednika kluba kandidirata:
1. Tomaž Gruden
2. Cvetka Žerajič
- za člane Upravnega odbora kandidirajo:
1. Jernej Blatnik
2. Boštjan Božič
3. Dušan Hočevar
GLASOVANJE IN SKLEPI
Glasovanja po e-pošti se je do predpisanega roka udeležilo 110 od 170 članov na način, da so svoje glasove
posredovali po e- pošti na e-naslov GK Otočec. Vse e-pošte z glasovi so arhivirane v e-obliki.
Sklep št. 8: Ker se je e-glasovanja udeležilo 64,7% vseh članov, je izvedeni e-zbor članov sklepčen.
1. Glasovanje o predlaganih sklepih
O predlaganih sklepih pod točko II. je glasoval 101 član oz. 59,4 % vseh članov, 9 članov oz. 5, 3 % se je glasovanja
vzdržalo.
Vsi sklepi od 1. do 7. so bili potrjeni in sicer sklepi 1,2,4,5,6,7 s 101 glasom ZA oz. 100 % od vseh nevzdržanih
glasov, sklep št. 3 pa je bil potrjen z enim glasom proti oz. z 99-odstotno večino.
2. Nadomestne volitve
Za predsednika kluba je glasovalo 109 članov, en glas je bil vzdržan.
- Tomaž Gruden je dobil 80 glasov oz. 73,4 %,
- Cvetka Žerajič je dobila 29 glasov oz. 26,6 %.
Sklep št. 9: Za predsednika Golf kluba Grad Otočec je bil izvoljen Tomaž Gruden.
Za nadomestne člane UO je bilo teoretično na razpolago 220 glasov. V svojih glasovanjih so člani pravilno dodelili
195 glasov, 25 glasov je bilo vzdržanih. Porazdelitev glasov:
- Boštjan Božič, 93 glasov oz. 47,6 %
- Jernej Blatnik, 59 glasov oz. 30,3 %
- Dušan Hočevar, 43 glasov oz. 22,1 %
Ker je bil Tomaž Gruden izvoljen za predsednika, v skladu s predlogom Volilno kandidacijske komisije Upravni
dopolnita še DVA kandidata.
Sklep št. 10: Za člana Upravnega odbora sta bila izvoljena Boštjan Božič in Jernej Blatnik.
-------------------Ta zapisnik je pripravljen in potrjen v elektronski obliki.
Vsi člani organov e-zbora (točka I.) so po e-pošti potrdili vsebino tega zapisnika in ga na ta način tudi podpisali.
E-pošte s potrditvijo tega zapisnika so v e-arhivu e-zbora članov GKGO, z datumom 8. 4. 2021.
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