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Kot vsako leto, smo se tudi letos zbrali na občnem zboru kluba. Letos je bilo še posebej pestro
in zanimivo, saj smo podelili vrsto priznanj, plaket in zahval.

Letos smo uspehe in izpeljane projekte predstavili v video obliki:
AK Krka v 2010 from Atletski klub Krka on Vimeo .

Občni zbor, 25.3.2011 from Atletski klub Krka on Vimeo .
Predsednik kluba Mario Mohorović je v začetku vse lepo pozdravil in navzoče kar takoj
seznanil z delom kluba v letu 2010. Opisal je način dela upravnega odbora (redna srečanja na
katerih se dogovarjajo, iščejo najboljše možne rešitve tako za atlete kot celoten klub kar se tiče
organizacijskih, strokovnih in finančnih težav). Omenil je tudi, da se je nekajkrat sestal z atleti,
saj želi, da bi bila komunikacija in iskanje rešitev, dajanje pobud za uspešne "akcije", čimboljša.
Izpostavil je tudi vse pridobitve, ki jih je lani klub dobil - obnovljene garderobe in fitnes. Z obema
pridobitvima so naši atleti "lažje prebrodili zimo". Poleg teh dveh projektov je zelo ponosno
izpostavil najboljše dosežke atletov v sezoni 2010 (teh ni bilo malo). Seveda, lepo se je ozreti
nazaj in se spomniti, kako uspešen klub smo bili v minuli sezoni. A želje in cilji za letošnjo
sezono, so še višji.

Kot vsako leto, smo tudi letos podelili priznanja najboljšim atletom. Člani, ki so se udeležili
velikih mednarodnih tekem pa so prejeli še plakete. V klubu smo se spomnili tudi na sponzorje,
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trenerje in vse atlete, ki so na kakršen koli način pomagali v klubu, s skromno pozornostjo, saj
cenimo ves trud in čas, ki nam ga namenijo.

Klub posveča v zadnjem obdobju precej pozornosti tudi pripravi in sprejemu vizije ter strategiji
kluba, tako da se za uspehe v Atletskem klubu Krka ni treba bati.

Objave v medijih:

- Lokalno.si

- nmsport.si

- Lokalno.si

- Radio Krka

- Atletska Zveza Slovenije
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