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VABILO NA REDNO SKUPŠČINO                                                               
IN UVODNI SESTANEK PLAVALNEGA KLUBA TRIGLAV KRANJ               

– PLAVALNA SEZONA 2019/2020 

Spoštovani člani Plavalnega kluba Triglav Kranj, 
 
vljudno vas vabimo na redno skupščino kluba, ki bo 
 

v ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 18:00 uri, 
 
na tribunah Pokritega olimpijskega bazena v Kranju, na naslovu Partizanska cesta 37, 4000 
Kranj. 
 

Dnevni red: 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in verifikacijske 

komisije  
2. Potrditev poročil upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije kluba 
3. Potrditev poročila o poslovanju in zaključnega računa kluba za leto 2018 
4. Sprejem sklepa o spremembi statuta in potrditvi čistopisa statuta kluba 
5. Razno 

Ker je za sprejem sklepa o spremembi statuta in potrditvi čistopisa statuta kluba na skupščini 
potrebna navzočnost 2/3 članov kluba, vas prosimo za zanesljivo udeležbo!  
 

Kranj, 23. 8. 2019        
         Za upravni odbor: 
        Maša Jamnik, predsednica kluba 
 

Gradivo: 
 pregled predlaganih sprememb statuta glede na obstoječi statut kluba 
 predlog čistopisa statuta kluba 

 
 

 



 Plavalni klub Triglav Kranj 

Partizanska 35, p.p. 180, 4000 Kranj     

  url:www.pklub-triglav.si 

e-pošta: klub@pklub-triglav.si 

tel: +386 4 236 5700            

 

 
Plavalni klub Triglav Kranj, Partizanska 35, p.p. 180, 4000 Kranj  TRR: 05100-8010565620 odprt pri Abanki Vipa, d.d., OE Kranj  

davčna številka: SI62096923  matična številka:5079144  Predsednica kluba: Maša Jamnik 
 
 

 
Takoj po končani redni skupščini vas vabimo, da se udeležite skupnega uvodnega zbora plavalk 
in plavalcev, staršev ter skrbnikov, ki se bo ravno tako odvijal na tribunah POB Kranj. 
 
 

Pomembne informacije so navedene v nadaljevanju:  

 

ZBOR  ponedeljek, 2.9.2019 po končani redni skupščini 

na tribunah Pokritega olimpijskega bazena v 

Kranju 

SPREJEM SKUPIN  na začetnem zboru bodo prisotni vsi trenerji in 

vaditelji posameznih skupin 

PLAVALNA OPREMA  plavalke in plavalci plavalne opreme ne 

potrebujejo saj s treningi pričnemo v torek 

3.9.2019. 

 

Na uvodnem sestanku vas bodo trenerji in vaditelji seznanili s potekom dela v posameznih 

plavalnih skupinah v prihajajoči sezoni 2019/2020, kjer si ponovno nadejamo dobrih dosežkov 

na domačih in tudi mednarodnih tekmovanjih.   

  

 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo! 

 

    

Kranj, 23.8.2019 

 

          Plavalni klub Triglav Kranj 

  


