
Spoštovani član/članica Plavalnega kluba Triglav Kranj: 
 

Vljudno vas vabimo na redno skupščino kluba, ki bo potekala od četrtka, 25. 3. 2021, od 
9. ure, do ponedeljka, 29. 3. 2021, do 18. ure, in sicer korespondenčno (na daljavo) z 
elektronskim glasovanjem. 
 
Na skupščini bodo obravnavana poročila za leto 2019, saj v letu 2020 zaradi epidemije 
SARS-CoV-2 (COVID-19) ni bilo mogoče izvesti redne skupščine. Poročila za leto 2020 bodo 
obravnavana na redni skupščini, ki bo predvidoma izvedena kasneje v letu 2021. 
 
Dnevni red skupščine 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in verifikacijske 
komisije 
 
2. Potrditev poročila upravnega odbora za leto 2019 
 
3. Potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2019 
 
4. Potrditev poročila disciplinske komisije za leto 2019 
 
5. Potrditev letnega poročila kluba za leto 2019 
 
6. Sprememba statuta in potrditev čistopisa statuta kluba  
 
7. Razno 
 
Gradivo za skupščino je v prilogi k temu vabilu. 
 
Obrazložitev odločitve za e-izvedbo skupščine 
 
Zaradi nejasnosti glede tega, kdaj bodo razmere, vezane na epidemijo COVID-19, dopuščale 
zbiranje oseb v večjem številu, smo se v klubu odločili, da tokrat ne bomo sklicali redne letne 
skupščine na običajen način z osebno prisotnostjo članov, temveč elektronsko. Takšno 
odločitev je upravni odbor kluba sprejel skladno s predmetno zakonodajo (predvsem 
ZIUOPDVE, 114. člen, ki je določil, da lahko ne glede na določbe temeljnega akta oziroma 
statuta društvo v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja in omejitve 

oziroma prepovedi zbiranja ljudi o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov 
društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov) in 
primeri drugih društev iz prakse. 
 
Pravila glede poteka skupščine 
 
➢ Ob začetku skupščine, 25. 3. 2021 ob 9. uri, bo vsak član kluba po elektronski pošti 

prejel povezavo do spletnega naslova z obrazcem za glasovanje o predlogih sklepov pod 
vsako točko dnevnega reda skupščine, skupaj s pravili glasovanja. 

➢ Svoje glasove boste prek obrazca lahko oddali najkasneje do 29. 3. 2021 do 18. ure, ko 
bosta glasovanje in skupščina zaključena.  

➢ Po končanem glasovanju bo verifikacijska komisija preverila ustreznost poteka in izid 
glasovanja, po overitvi zapisnika skupščine pa boste po elektronski pošti prejeli zapisnik 
in rezultate glasovanja, ki bodo objavljeni tudi na spletni strani kluba. 



Glasovalno pravico na skupščini imajo člani kluba, ki so na dan glasovanja dopolnili 15 let. Za 
člane kluba, ki so na dan glasovanja mlajši od 15 let, na skupščini glasujejo starši oziroma 
zakoniti zastopniki. 
 
Posebnost pri poteku točke »7. Razno« 
 
Iz objektivno utemeljenih razlogov bo točka »7. Razno« skupščine potekala na način, da se 
boste lahko vse od četrtka, 25. 3. 2021, od 09. ure, do petka, 26. 3. 2021, do 18. 
ure, obrnili na nas z morebitnimi vprašanji, dilemami ali predlogi sklepov pod to točko, in 
sicer z elektronskim sporočilom na naslov klub@pklub-triglav.si. 
 
Vsa prejeta vprašanja, dileme in predlogi sklepov bodo v najkrajšem možnem času objavljeni 
na spletni povezavi https://www.pklub-triglav.si/o-klubu/klubski-obrazci. 
 
Ustrezni organi kluba bodo prejeta sporočila pregledali in, kolikor bo to primerno, na zgornji 
spletni povezavi objavili svoje odgovore oziroma stališča. Če bomo prejeli konkretne predloge 
sklepov, bomo članom kluba poslali tudi povezave do dodatnih obrazcev za glasovanje, kjer 
boste lahko glasovali o sprejemu predlaganih dodatnih sklepov. 
 
Hkrati s povabilom na skupščino vas obveščamo, da navkljub težkim razmeram zaradi 
epidemije COVID-19 za enkrat ohranjamo nivo aktivnosti v klubu nad povprečjem slovenskih 
klubov in se na tem mestu zahvaljujemo predvsem staršem za njihovo podporo plavalkam in 
plavalcem ter posledično tudi klubu.  
 
V želji, da se tokrat članice in člani res v čim večjem številu opredelite do ključnih dogodkov 
in izzivov v našem klubu, in ker je za sprejem sklepa o spremembi statuta in potrditvi 
čistopisa statuta kluba na skupščini potrebna navzočnost nad 2/3 članov kluba, vas še 
enkrat prisrčno vabimo na udeležbo in glasovanje na skupščini ter vas lepo pozdravljamo.  
 
 
 
Kranj, 17. 3. 2021 Za upravni odbor: 
 Maša Jamnik, predsednica kluba 
 
 
 
Gradivo za skupščino: 

- k 2. točki dnevnega reda: poročilo upravnega odbora za leto 2019 
- k 3. točki dnevnega reda: poročilo nadzornega odbora za leto 2019 
- k 4. točki dnevnega reda: poročilo disciplinske komisije za leto 2019 
- k 5. točki dnevnega reda: letno poročilo kluba za leto 2019 
- k 6. točki dnevnega reda: predlog čistopisa statuta in pregled predlaganih sprememb 

statuta glede na obstoječi statut 
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