
KARATE KLUS LJUBLJANA 
Zebretova ulica 49 
1260 LJUBLJANA - POLJE 

Wubijana, 16.09.2019 

1. Redni in volilni obcni zbor Karate Kluba Ljubljana dne, 26. 9. 2019

Zadeva: Vabilo KARATE KLUBA LJUBLJANA na 1. Redni in volilni obcni zbor 2019 

Na podlagi 22. clena Statuta Karate kluba Ljubljana, sklicujem 1. Redni in volilni obcni zbor 
Karate kluba Ljubljana, ki bo v četrtek, 26.9.2019 s predvidenim zacetkom ob 20:30 uri v 
OS Martina Krpana, Gaspersiceva ulica 10, 1000 Ljubljana, v veliki telovadnici. 

Skladno s 25. clenom Statuta Karate kluba Ljubljana je obcni zbor sklepcen, ce je ob uri, ki je 
v sklicu obcnega zbora dolocena za njegov zacetek (v nadaljevanju: predvideni zacetek), 
navzocih vec kot polovica clanov s pravico glasovanja. Ce ob predvidenem zacetku obcni 
zbor ni sklepcen, se zacetek obcnega zbora odlozi za najvec 15 minut, nakar obcni zbor 
veljavno sklepa, ce je prisotnih vec kot cetrtina clanov s pravico glasovanja. Ce obcni zbor 
tudi tedaj ni sklepcen, se zacetek obcnega zbora odlozi za nadaljnjih 15 minut, nakar je 
obcni zbor sklepcen, ce je prisotnih vsaj osem clanov s pravico glasovanja. 

Predlagan je naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev obcnega zbora in ugotavljanje sklepcnosti
2. lzvolitev delovnega predsedstva, skladno s 26. clenom Statuta
3. lzvolitev volilne komisije, skladno s 26. clenom Statuta
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Potrditev letnega porocila za leto 2018
6. Volitve clanov organov kluba, skladno z 20. clenom Statuta
7. Razno

Obcni zbor sprejema sklepe z vecino glasov clanov s pravico glasovanja, skladno s 23. 
clenom Statuta. 

Lepo vas pozdravljam, 

Blaz Zibret 
Predsednik Karate kluba Ljubljana 



KARATE KLUB LJUBLJANA 
Zebretova ulica 49 
1260 LJUBLJANA - POLJE 

Obravnava in sprejem porocila predsednika Karate kluba Ljubljana 

Porocilo o delovanju zajema obdobje od 01.01.2018 do dneva izvrsitve rednega in volilnega 
obcnega zbora, in sicer: 

Priloge: 

- stanje sredstev na TRR na dan 03.01.2018 je znasalo 6.344,80 EUR;
- stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2018 je znasalo 6.845,68 EUR;
- klub ves cas posluje pozitivno in sproti in redno pokriva vse svoje obveznosti do vseh 

dobaviteljev in do drzave;
- prihodki od dejavnosti v letu 2018 so znasali 50.852,48 EUR, odhodki v visini 

48.228,75 EUR;
- izvrsilni odbor je sprejel odlocitev, da se v klubu posluje negotovinsko, vse od 

uveljavitve davcnih blagajn dalje;
- izvrsilni odbor se sestaja po potrebi, neposredno ali preko e-poste;
- klub sodeluje na skupscinah Karate zveze Slovenije;
- klub je v navedenem obdobju povecal stevilo vadnin;
- klub je v omenjenem obdobju dosegel tudi izjemne sportne rezultate, in sicer;

o vecje stevilo drzavnih prvakov v razlicnih kategorijah (posamezno: Sor Zibret, 
Zala Zibret, Seti Molnar, Sebastjan Sudihna in ekipno);

o vecje stevilo pokalnih prvakov in pokalnih zmagovalcev v razlicnih kategorijah 
(Seti Molnar, Sor Zibret, Ana Lampic);

o karateist leta v clanski konkurenci - Matija Matijevic
o Trenutno so v klubu clani, ki so clani reprezentance KZS po posameznih 

kategorijah, in sicer: Edna Kurbegovic, Ana Lampic, Sor Zibret, Zala Zibret, 
Hana Debeljak, Elizabeta Molnar, Kiti Smiljan in Lan Gabrijelcic.

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12. 2018; 
Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2018; 
Pojasnila k izkazom in poslovno porocilo za leto 2018; 
Obracun davka od dohodkov pravnih oseb od 01.01.2018 do 31.12.2018; 
Seznam DDPO; 
Stanje na racunu dne 03.01.2018; 
Stanje na racunu dne 31.12.2018; 

Wubijana, dne ___ _ 

Slaz Zibret 
Predsednik Karate kluba Ljubljana 










































