
REDNA SKUPŠČINA PLAVALNEGA KLUBA TRIGLAV 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 

 

AD1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in verifikacijske 
komisije 

 

Predsednica kluba Maša Jamnik predlaga izvolitev naslednjih organov skupščine:  

 

• Delovno predsedstvo: predsednik Žiga Urankar, člana Primož Maček in Aleš Škulj 

• Zapisnikar: Karmen Petrič 

• Overitelja zapisnika: Roni Pikec in Jerneja Kopač 

• Verifikacijska komisija: Špela Košir in Sara Traven 

 

Rezultat glasovanja: ZA: 112 članov, PROTI: 0 članov. Predlog je bil sprejet. 

 

Predsedujoči verifikacijsko komisijo povpraša o številu udeležencev skupščine. Število prisotnih volilnih 

upravičencev je 112. Skupaj ima klub 180 članov, ki imajo pravico glasovanja. 

 
Predsedujoči ugotavlja, da je skupščina sklepčna. 

 
 
AD2. Potrditev poročil upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije kluba 

 

Poročilo upravnega odbora 
 

Maša Jamnik je povedala, da se je UO imel 5 sestankov. Sprejeli so večsklepov. Od tega 
najpomembnejši: 

1. Sprememba statuta 

2. Izbor nove enotne opreme za plavalce 

3. Sprememba celostne grafične podobe  

4. Priključitev k projektu Triglav Kranj 

 

Poročilo nadzornega odbora 
 

Gašper Rotar  je povedal, da bo poročilo izdelano na podlagi poročila UO.  
 

 

Poročilo disciplinske komisije 
 

Karmen Petrič je povedala, da je dne 29.11. 2018 disciplinska komisija na podlagi prijave za disciplinski 
postopek zoper plavalke izrekla ukinitev suspenza in ji je izrekla opomin. Zoper plavalko je bila podana 

prijava, zaradi odtujitve lastnine dvema plavalkama. Plavalka je krivdo priznala in odtujeno lastnino tudi 
vrnila. 

 

 
Predsedujoči da na glasovanje predlog sklepa, da se je skupščina seznanila s poročili upravnega odbora, 

nadzornega odbora in disciplinske komisije ter da skupščina vsa poročila sprejema. 
 

Rezultat glasovanja: ZA: 112 članov, PROTI: 0 članov. Predlog je bil sprejet. 



 

SKLEP: Skupščina se je seznanila s poročili upravnega odbora, nadzornega odbora in 

disciplinske komisije. Skupščina vse poročila sprejema.  

 
AD3. Potrditev poročila o poslovanju in zaključnega računa kluba za leto 2018 

 
Poročilo o poslovanju in zaključni račun kluba za leto 2018 

 
Maša Jamnik je povedala, da je klubu s pomočjo strokovnih sodelavcev, staršev in  podpornikov uspelo 

stabilno poslovati. Največji del prihodkov predstavljajo dotacije MO Kranj, ki predstavljajo 40%. Z 

izvajanjem plavalnih programov, tako tekmovalnih kot plavalne šole so prihodki v deležu 35%. Ostali 
prihodki pa so povezani z organizacijo tekmovanj in pridobljena sponzorska in donatorska sredstva.  

Večji del odhodkov so stroški dela in stroški storitev v katerem se pomemben del nanaša na uporabo 
objektov, s katerimi upravlja Zavod za šport Kranj.  

 
Na stroškovni strani je večji del odhodkov povezan s stroški dela (plače trenerk in trenerjev) in stroški 

storitev. V slednjem se pomemben del nanaša na uporabo športnih objektov, s katerim upravlja Zavod 

za šport Kranj. Del stroškov storitev je povezan tudi z izplačili za honorarnih sodelavce (trenerke in 

trenerji).  

 

Plavalni klub Triglav ni zadolžen pri bankah in ima konec leta 2018 stanje društvenega sklada v višini 
57 tisoč EUR in ne izkazuje finančnih obveznosti. 

 

Predsedujoči da na glasovanje predlog sklepa, da se je skupščina seznanila s poročilom o poslovanju in 
zaključnim računom kluba za leto 2018 ter da skupščina obe poročili sprejema. 

 
Rezultat glasovanja: ZA: 112 članov, PROTI: 0 članov. Predlog je bil sprejet. 

 

SKLEP: Skupščina se je seznanila s poročilom o poslovanju in zaključnim računom kluba za 
leto 2018 in oba sprejema. 

 
AD4. Sprejem sklepa o spremembi statuta in potrditvi čistopisa statuta kluba 

 
Predsedujoči ugotavlja, da na skupščini ni navzočih več kot dve tretjini članov kluba, zato pogoji za 

sprejem sklepa o spremembi statuta nisi izpolnjeni. Predsedujoči zato prehaja na naslednjo točko brez 
sprejetega sklepa pod to točko. 

 
 

AD5. Razno 

 
Ni bilo vprašanj oz. predlogov za točko razno. 

 
Skupščina je bila zaključena ob 18:37 uri. 

 

 
Zapisnikar:   Predsednik delovnega predsedstva:  Overitelja zapisnika: 

 
Karmen Petrič   Žiga Urankar      Roni Pikec 

Jerneja Kopač 

 
 

V Kranju, dne 2. 9. 2019 
 


