
ZAPISNIK IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA KOLESARSKEGA DRUŠTVA ROG 

 

3.2.-7.2.2022, KORESPONDENČNO  
 

Dnevni red: 
1. potrditev spremembe novega uradnega naslova: ULICA    
GLEDALIŠČA BTC 10 

2. predlagana sprememba 14.člena statuta KD Rog 
 
 
Pojasnilo predsednika: 
 
iz zahteve UE z dne 26.1.2022  ( dopolnitev vloge za spremembo statuta z dne 
15.12.2021 ) je razvidno, da moramo dopolniti zapisnik občnega zbora, kar lahko 
naredimo edino s sklicem izrednega občnega zbora v najkrajšem možnem času in na 
katerem moramo obravnavati dve točki: 
 

• potrditi moramo spremembo novega uradnega naslova: ULICA 
GLEDALIŠČA BTC 10 
• spremeniti moramo predlog 14.člena statuta, ki zadeva častnega 
predsednika in se je v predlogu občnega zbora 1.12.2021 glasil takole: 

 

14. člen 

Začetek 14.člena 

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, strokovno tehnične in 
administrativne naloge za društvo v skladu z okviri in nalogami sprejetimi na občnem zboru.  
Upravni odbor sklicuje njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega 
odbora. Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi ali na predlog ene tretjine članov 
upravnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. 

Upravni odbor šteje od najmanj 7 do največ 11 članov. Sestavljajo ga: predsednik, 

podpredsednika, generalni sekretar, predstavniki večjih sponzorjev in odgovorni nosilci za 

posamezna področja. Upravni odbor sklepa veljavno na sejah, na katerih je navzoča večina č 

lanov. Sklepa se z večino glasov prisotnih. Seje upravnega odbora so javne. Upravni odbor je 

za svoje delo odgovoren občnemu zboru.  

Oseba, ki ji občni zbor podeli naziv častnega predsednika ima pravico sodelovati v upravnem 

odboru kot njegov član, kar pomeni, da ima tudi pravico sprejemati odločitve, ne šteje pa 

se v kvorum za sklepčnost upravnega odbora.  

Konec 14.člena 

Težava predloga 14.člena je, da zadnji stavek ( obarvan v rumeno ) ni v skladu s 

predpisi, zato ga je  potrebno preoblikovati tako, da ga enostavno izbrišemo iz 



predloga statuta, po razlagi UE častni predsednik mora šteti tudi v kvorum za 

sklepčnost UO. 

Na glasovanje dajem oba predloga, prosim člane da se o obeh predlogih izjasnijo ali 
so za ali proti.  

Aktivno se je na IZREDNI OBČNI ZBOR vključilo 13 oseb: 

Aleks Štakul, Borut Dežman, Tomaž Grm, Andrej Hauptman, Martin Krašek, Maja 
Oven, Miha Koncilija, Mirko Pogačar, Miro Miškulin,. Peter Babšek, Stane Petavs, Tine 
Erjavec, Luka Žele. 

Vsi zgoraj omenjeni so soglasno potrdili oba predloga:  

1. spremembo novega uradnega naslova: ULICA GLEDALIŠČA BTC 10 
2. predlog 14.člena statuta, ki zadeva častnega predsednika ter s tem novo 

prečiščeno besedilo statuta KD Rog 

 

Sklep št. 1: 
Potrdi se sprememba uradnega naslova Kolesarskega društva Rog, ki je 
zdaj ULICA GLEDALIŠČA BTC 10. 
 

Sklep št. 2: 
Potrdi se sprememba 14. člena STATUTA KD Rog ki se po novem v celoti 
glasi takole: 
 

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, strokovno tehnične in 
administrativne naloge za društvo v skladu z okviri in nalogami sprejetimi na občnem zboru.  
Upravni odbor sklicuje njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega 
odbora. Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi ali na predlog ene tretjine članov 
upravnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. 

Upravni odbor šteje od najmanj 7 do največ 11 članov. Sestavljajo ga: predsednik, 

podpredsednika, generalni sekretar, predstavniki večjih sponzorjev in odgovorni nosilci za 

posamezna področja. Upravni odbor sklepa veljavno na sejah, na katerih je navzoča večina č 

lanov. Sklepa se z večino glasov prisotnih. Seje upravnega odbora so javne. Upravni odbor je 

za svoje delo odgovoren občnemu zboru.  

Oseba, ki ji občni zbor podeli naziv častnega predsednika ima pravico sodelovati v upravnem 
odboru kot njegov član, kar pomeni, da ima tudi pravico sprejemati odločitve. 
 
 

V celoti pa sprejmemo prečiščeno besedilo statuta, kot je v prilogi. 
 

 



Predsednik občnega zbora Miro Miškulin sklene, da so vse točke dnevnega reda 

zaključene in se zahvali vsem sodelujočim ter sklene da je občni zbor Kolesarskega 

društva Rog zaključen. Občni zbor se zaključi korespondenčno 7.2.2022. 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva   ……………………………………… 
       Miro Miškulin 

 

 

Zapisnik sestavil     ……………………………………… 
       Miro Miškulin 

 

   

Overitelja      ……………………………………… 
       Andrej Hauptman 

 

      

       ……………………………………… 
       Miha Koncilija 


