Ljubljana, 4.6. 2019
ČLANOM PLAVALNEGA KLUBA ILIRIJA
SKLIC REDNE LETNE SKUPŠČINE PLAVALNEGA KLUBA ILIRIJA
ZA DNE 14.06.2019 ob 17.00 URI
v telovadnici Plavalnega kluba Ilirija na naslovu Celovška cesta 3, Ljubljana, ki jo sklicuje Izvršni
odbor Plavalnega kluba Ilirija na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta Plavalnega kluba
Ilirija.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev organov za vodenje redne skupščine:
a. delovno predsedstvo redne skupščine: predsednik in dva podpredsednika;
b. verifikacijska komisija: predsednik in dva člana;
c. zapisnikar in dva potrjevalca zapisnika.
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti redne skupščine;
4. Glasovanje o načinu odločanja na skupščini (javne ali tajne);
5. Glasovanje o dnevnem redu;
6. Poročilo predsednika Plavalnega kluba Ilirija;
7. Poročila organov kluba:
a. Poročilo Izvršnega odbora;
b. Poročilo Nadzornega odbora;
c. Poročilo Tehnične komisije;
d. Poročilo Gospodarske komisije.
8. Predstavitev dosedanjih ugotovitev zunanje revizije poslovanja v letu 2017 in 2018;
9. Predstavitev osnutka pogajalskih izhodišč in sprejem pogajalskih izhodišč za pogajanja z
MOL glede prenosa lastniškega deleža na bazenu
10. Sprejem internih aktov kluba;
11. Razno;
12. Zaključek skupščine.
Gradivo za skupščino bo dostopno vsem članom v elektronski obliki v Dropbox mapi.
Povezavo boste prejeli na vaše e-naslove do 12.6.2019.
OPOZORILO: Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni
sklepčna, se zasedanje odloži za petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna,
če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj petina članov. Če Skupščina še
vedno ni sklepčna, se zasedanje odloži za petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je Skupščina
sklepčna, če se ugotovi, da
so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih deset (10) članov
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