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VABILO na redni zbor Odbojkarskega kluba Bled 
(za leto 2021 oziroma sezono 2021/22) 

V skladu s pravili kluba sklicujemo redni letni zbor, ki bo  

v sredo, 09. 11. 2022, ob 19:30 uri  v dvorani Športne zveze Radovljica 

(Ulica Staneta Žagarja 2b, RADOVLJICA, 1. nadstropje) 

 Spoštovani člani in gosti Čeprav se naše glavno delo vrača v normalne okvire, je spričo težav z epidemijo COVID-19 v zadnjih dve 

sezonah razpored rednih obveznosti kluba (po zakonu o društvih) še vedno nekoliko neobičajen. Dolžni smo še izvesti redni letni zbor kluba oziroma društva s poročanjem o delu v letu 2021 oziroma v minuli sezoni 2021/22 in o naših načrtih v že tekoči sezoni 2022/23 in dalje.  

Dnevni red zbora: 

1. Otvoritev in izvolitev organov zbora 

2. Poročilo o delu kluba v letu 2021 oziroma v sezoni 2021/22:  organi kluba, poslovno/finančno poročilo, poročilo o strokovnem delu (trenersko)  in sprejem poročil 
3. Plan za prihajajočo sezono 2022/23 in dalje 

4. Razno 

 

Gradiva za zbor (poročila organov) boste redni člani društva prejeli naknadno po e-pošti oziroma bodo 
predstavljena na zboru in dodana v zapisnik zbora. 

V naslednjem letu (2023) nameravamo redne obveznosti ponovno razporediti v normalne časovne okvire, 
kar pomeni, da bo naslednji redni zbor društva predvidoma v spomladanskih mesecih leta 2023 oziroma 

ob zaključku tekoče sezone. 

 

Informacije o dejavnostih kluba lahko vedno preverjate na spletni strani https://www.okbled.si/ 

 

Na podstrani https://www.okbled.si/okbled-stran/osebna-izkaznica/ so aktualne informacije za stik z nami. 

 

Samo Zupan  

predsednik UO l.r.   
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