
 
S.D. OLIMP-MIHANOVIĆ 

Plivački klub Olimp-Terme Tuhelj 
Ulica Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice 

 

DNEVNI RED 
Predsjedništvo S.D. Olimp-Mihanović 

   

U subotu 16.03.2013. godine u Trakošćanu s početkom u 18.00 sati održan je sastanak 

Predsjedništva Plivačkog kluba Olimp-Terme Tuhelj. 

  Predložen je slijedeći dnevni red: 

 1.  Financije kluba, (novosti u poslovanju od 01.07., fiskalizacija…) 

 2.  Problemi škole plivanja- prijedlog o potpisivanju ugovorne obveze za nove članove  

 3.  Odlazak na natjecanje osobnim prijevozom-prijedlog, participiranje za sve, 

 4.  Natjecanja-pripreme; smanjiti broj natjecanja, i odlazak na pripreme. 

 5.  Liječnički pregledi plivača - osigurati kontinuirani zdravstveni nadzor plivača 

 6.  Prijedlog osobe koja bi vodila administrativne poslove oko plivačkih sudaca,  

 7.  Dogovor oko održavanja trećeg po redu natjecanja škole plivanja-tijekom travnja. 

 8.  Razrješenje Vesne Škurine s mjesta blagajnice, i imenovanje Darka Škurine.   

 9.  Odluka o sazivanju Izvještajne skupštine kluba. 

 10.  Razno 

 

Sastankom je predsjedao predsjednik kluba Nenad Filipović, zapisničar, tajnik kluba 

Dražen Šuto.  

Sastanku predsjedništva nisu se odazvali, Damir Iljaš, i Tomislav Novak. 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

 

 



 Ad. 1 

Zaključeno je kako financijske promjene u Zakonu, a vezane uz fiskalizaciju ,i pristupanje 

EU za sada ništa ne mijenja, te kako će se u suradnji s knjigovotkinjom pratiti sve 

eventualne promjene u svezi gore navedenog.  

Ad. 2 

Jednoglasno je usvojen prijedlog da od slijedeće sezone 2013./2014. PK Olimp uvodi 

ugovornu obvezu za plaćanje članarine za školu plivanja (utorak-četvrtak) koja bi se 

potpisivala na rok od 10 mjeseci, s početkom od 01.10. do 31.07. (mjesec kolovoz se i 

ovako ne plaća). Izostavljen bi bio rujan mjesec u kojem se ne bi ugovorna obveza 

uvodila kako bi roditelji i djeca koja idu u školu plivanja mogli vidjeti žele li, ili ne, i dalje 

pohađati školu plivanja. Roditeljima bi se odmah po prvoj uplati za mjesec rujan dao 

ugovor na uvid, te bi isti morali donijeti potpisan prvi plivački dan u mjesecu listopadu. 

Bez potpisanog ugovora ne bi se mogla provoditi dalja obuka škole plivanja. 

Ad. 3 

Usvojen je jednoglasni prijedlog o prijevozu osobnim automobilima; ukoliko se ide 

osobnim automobilima i kombijem na natjecanje svi plivači participiraju jednako prilikom 

uplate startnine, i za troškove goriva ,blagajniku, a iznos kojeg će se odrediti za svako 

natjecanje posebno. Ujedno će se odrediti broj potrebitih osobnih vozila kako bi se svi 

plivači organizirano prevezli do, i ,s natjecanja. Roditeljima koji budu vozili plivače 

participirat će se troškovi goriva, oni će isključivo voziti samo plivače. Kako ne bi bili 

stalno jedni te isti roditelji u prijevozu na natjecanja donesena je odluka kako će se oni 

izmjenjivati. Prijevoz djece individualno-roditelji kao do sada više neće biti moguć. Ukoliko 

to ne prihvate roditelji/dijete neće moći nastupiti na tom plivačkom natjecanju. 

Ujedno je usvojeno; ukoliko se ide organizirano-autobusom na natjecanje da svi putnici u 

autobusu podjednako podmiruju trošak istog, a ne kao do sada samo plivači. 

Ad. 4 

Nakon pojašnjenja od strane prof. Ivice Androića u svezi potreba za natjecanjima, i 

pripremama donesena je slijedeća odluka; Popis natjecanja, i plan rada ostaje isti kao do 

sada. 

Ujedno se u kodeksu ponašanja u točki 3. dodaje; jedan miting, i natjecanje Olimpove 

škole plivanja. Da pojasnimo, svaki plivač ima obavezu odazvati se na dva regionalna 

natjecanja, jedan miting (po odabiru trenera), natjecanje Olimpove škole plivanja (ukoliko 

se održava), Prvenstvo Hrvatske (ukoliko su isplivani propisani limiti), te na poziv 

reprezentacije. Na ostala natjecanja plivač nema obavezu odazvati se. 

Ad. 5 

Jednoglasno je usvojeno da se na početku svake sezone angažira dr. Lovorka Vrančić 

Škof koja bi obavila liječnički pregled za cjelokupnu natjecateljsku grupu plivača. 

 

 



Ad. 6 

Usvojena je odluka da poslove oko administracije plivačkih sudaca ,i suđenja preuzme 

gđa. Danijela Bogdanić.   

Ad. 7 

Natjecanje škole plivanja održat će se u petak 19.04.u vrijeme treninga, ukoliko se 

uskladimo s Termama Tuhelj. Natjecanju se moraju odazvati svi plivači ukoliko su zdravi. 

Ad. 8 

Zbog privatnih obaveza razrješuje se dosadašnja blagajnica Vesna Škurina, a za novog 

blagajnika imenuje se Darko Škurina.  

Ad. 9 

Predlaže se termin održavanja skupštine kluba za petak, 12.04. u 20.00 sati ukoliko nam 

Terme Tuhelj ustupe kako su i usmeno obećali manju dvoranu za sastanke. 

Ad. 10 

Razno; Na skupštini kluba,a sukladno zahtjevu HPS-a trebalo bi usvojiti odluku o 

promjeni; iz SD Olimp-Mihanović, u PK Olimp. 

 

 

 

                              Predsjednik: 

   Nenad Filpović 

     

 

 


