
 
 

VABILO 
 

na REDNO LETNO SKUPŠČINO PK OLIMPIJA 
 

V skladu s sklepom 3. Seje Upravnega odbora Plavalnega kluba Olimpija z dne 07.03.2018 in 
na podlagi člena 15.2. »Temeljnega akta športnega društva Plavalnega kluba Olimpija« 
sklicujem redno letno skupščino, ki bo 
 

V četrtek, 12. aprila 2018 ob 17.00 uri 
V CITY hotelu, Dalmatinova 15, v Ljubljani 

 
Na redno in volilno skupščino PK Olimpija so vabljeni vsi člani* Plavalnega kluba Olimpija. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Otvoritev  redne letne skupščine PK Olimpija (Silvo Hajdinjak) 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 

- Delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev 
zapisnika 

3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročilo o delu Upravnega odbora v 2017 
5. Poslovno poročilo PK Olimpija za leto 2017 

Poročilo nadzorne komisije za leto 2017 
Poročilo disciplinske komisije za leto 2017 
Poročilo strokovnega sveta za leto 2017 
Poročilo sodniške organizacije za leto 2017 

6. Letni poslovni plan za 2018 
7. Razno  

 - Podelitev priznanj plavalcem PK Olimpija  
 
Vsak član kluba lahko najkasneje do ure objavljene za pričetek skupščine PK Olimpija, poda 
predlog za dopolnitev dnevnega reda. Predlog mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati 
naziv točke dnevnega reda in predlog sklepa. 
 
PREDLOGI SKLEPOV OBČNEGA ZBORA: 
 

Ad.2. Izvolitev organov delovnega predsedstva skupščine PK Olimpija 
 

Upravni odbor PK Olimpija za redno letno skupščino PK Olimpija  predlaga: 
 

• Delovno predsedstvo v sestavi: Artič Janez - predsednik, Mihalič David - član, 
Poljak Aleš - član 

 
• Verifikacijska komisija : Jure Bučar in Tomaž Torkar 

 
• Overovatelja zapisnika: Miha Kos, Jure Melon 
 
• Zapisnikar: Gregor Kit 
 

 
 



 
 

Sklep št 1: 
Skupščina PK Olimpija sprejme sestavo delovnih teles skupščine. 
 
Ad.3. Poročilo verifikacijske komisija 
 
Sklep št 2: 
Skupščina PK Olimpija  sprejema poročilo verifikacijske komisije. 
 
Ad.4. Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2017 
 
Sklep št 3 
Skupščina PK Olimpija sprejema poročilo o delu Upravnega odbora PK Olimpija za leto 
2017. 
 
Ad.5.  Poslovno poročilo PK Olimpija 2017 

 
Sklep št 4: 
Skupščina OK Olimpija sprejema poslovno poročilo PK Olimpija za leto 2017. 

 
Ad. 6. Letni poslovni načrt PK Olimpija za leto 2018 
 
Sklep št. 5: 
Skupščina PK Olimpija sprejema poslovni načrt za leto 2018 
 
Ad 7 Razno 
 
Vodstvo skupščine sprejme morebitne dodatne teme pod zadnjo točko dnevnega reda.  
 
Ko konča s to točko dnevnega reda pristopi k podelitvi plaket in priznanj za najboljše plavalke 
in plavalce  in zaslužne člane PK Olimpija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
* Volilno pravico na občnem zboru imajo člani kluba, ki so pristopili v članstvo s pristopno izjavo (12.člen 
Pravilnika), ki so dopolnili 15 let, drugače imajo volilno pravico njihovi zakoniti zastopniki. Morajo imeti tudi 
plačno članarino za sezono 2016/2017 (17.člen Pravilnika).  
 
Vsa poročila bodo od četrtka 29. marca 2018, do četrtka 12.aprila 2018  med 8.00-12.00 uro na vpogled  v 
pisarni PK Olimpija. 


