
KKK BOHINJ 
 
 

Zapisnik 6. skupščine društva KKK Bohinj 26.1.2013 
 
 
 
 
Skupščina je bila sklicana ob 18. uri v sejni sobi v Domu J. Ažmana v Bohinjski 
Bistrici. 
 
Ugotovitev sklepčnosti: prisotnih je  40 članov, zato smo začeli s skupščino 30 minut 
po sklicu. 
 
V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni člani Sandi Komar kot predsednik, 
Robi Ribnikar, Tadeja Matuc, Nevenka Leskovšek in zapisnikar Klara Medved. 
Overovatelja zapisnika: Sandi Komar in Nevenka Leskovšek. 
  
Pozdrav predsednika KKK Bohinj Staneta Klemenca. 
 
Župan Franc Kramar se zahvali članom kluba za njihovo prizadevno delo z mladino in 
vključenost v dogajanje v občini. Poudari, da bodo donacije s strani občine Bohinj v l. 
2013  omejene, zaradi slabega gospodarskega stanja v občini in v državi. Potem se 
zaradi obveznosti poslovi.  
 
Dnevni red: 
1. Poročilo predsednika KKK o delu v letu 2012  
2. Finančno poročilo - Simona Lužnik za leto 2012 
3. Poročilo o nakupu osnovnih sredstev v letu 2012- Nevenka Leskovšek 
4. Poročilo nadzornega odbora - Milan Škof 
5. Razrešitev in volitve organov kluba 
6. Plan dela in finance 2013 
7. Članarina 
8. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 1. 
Predsednik Stane Klemenc poda poročilo o delu v letu 2012, tekmovalnih dosežkih 
tako tekmovalcev kot rekreativcev, pričakovanja in zahvale sponzorjem in 
podpornikom kluba. Posebej se zahvali mladim tekmovalcem in njihovim staršem za 
prizadevno delo v preteklem letu. Razprave na to ni bilo. Poročilo je priloženo 
zapisniku. 
Ad 2. 
Finančno poročilo o letu 2012 je podala Simona Lužnik. Poslovanje kluba je bilo v letu 
2012 pozitivno. Razprave ni bilo.  
Ad 3. 
Poročilo gospodarja o nakupu novih osnovnih sredstev je prebrala Nevenka 
Leskovšek. Razprave na to ni bilo. 



Ad 4. 
Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik Milan Škof, ki ugotavlja, da je delo 
društva potekalo brez nepravilnosti, finančno poslovanje je bilo uspešno in da so vsi 
zainteresirani člani seznanjeni z delom v klubu. 
 
 
Ad 5. 
Razreši se tri člane predsedstva. Poslovijo se Robi Ribnikar, Matjaž Žmitek in Janez 
Malej. Za njihovo prizadevno delo v celotnem mandatu se jim predsednik zahvali. 
 
Predlog novih članov:Sandi Komar, Boštjan Repinc kot člana predsedstva in Klara 
Medved kot sekretarka. 
Za predsednika se predlaga Stane Klemenc. 
Za podpredsednika se predlaga Polde Šmit.  
Za sekretarja je predlagana Klara Medved. 
Za tretjega člana nadzornega organa se predlaga Erika Holzbauerja. 
 
Sklep: predlagani člani v organe kluba so bili soglasno sprejeti. 
 
Ad 6. 
Plan dela za leto 2013 in finančni plan poda Stane Klemenc. 
-Prestavi vse prihodke in odhodke. Pri tem je vključena tudi prodaja sani, in novoletna 
prireditev, ter članarina KZS  in sofinanciranje KZS. 
-Predvideva se nakup dveh kajakov K1, nakup 6 velikih belih boj. 
-Predstavi tečaje za učitelje kajaka in tečaj za sodnike, začetniške tečaje kajaka. 
-Čistilna akcija 13. aprila - očisti se S obala in pot.  
-Treningi otrok bodo potekalo tako kot prejšnje leto po skupinah. Trenerji bodo Stane 
Klemenc (I. in II. skupina), Nevenka Leskovšek (III. skupina). Darko Logar 
(telovadnica, občasno na vodi) in Andraž Nahtigal (sedaj telovadnica, fitnes, kasneje 
tudi na vodi). Pomagali bodo še Primož Kristan, Erik Holzbauer in Tomo Smukavec. 
-Organizacija tekem v Bohinju (Bled izbirna tekma 06.04, DP OŠ v velikih kanujih – 
skupaj s KZS 16.05., SLO pokal 09.06., Mednarodni kajakaški maraton + DP v 
maratonu za starejše kategorije 05.10.). 
-Tekme v tujini- Mantova (IT), Pieštany (SKV), Račice (CZ), Brandenburg (GER), 
Kopenhagen (DK). 
-Klubski dan naj bi bil 15. septembra - piknik. 
-Sofinanciranje s strani občine bo v tem letu urejala Klara Medved.  
-Višina sredstev, pridobljenih iz dohodnine še niso znana ( 0,5 % dohodnine ). 
-Zimski treningi v telovadnici, fitnes, tek na smučeh in pohodi.  
-Spletne strani bo še naprej urejal Miha Kalita.  
 
Sklep: Plan je bil soglasno sprejet.  
 
Ad7. 
Članarina za člane in tekmovalce za 2013 se določi:  
-za zaposlene člane ostaja članarina 30,00 € za nezaposlene 20,00 €, za tekmovalce 
pa 20,00 € mesečno. 
 
Sklep: Predlog članarin je bil soglasno sprejet. 
 



Ad 8. 
Pod razno Stane Klemenc predstavi gradnjo brunarice, ki bi se lahko pričela jeseni-
odvisno od pridobitve soglasij in dovoljenj. Sestaviti bo potrebno delovno skupino.  
V letu 2012 smo pridobili kondicijskega trenerja, to je Andraž Nahtigal, ki treninge vodi 
zelo kakovostno. Vendar na žalost zaposlitev v tem letu še ni možna.  
Skupaj s KZS in Občino Bohinj in Turizmom Bohinj smo oddali kandidaturo za 
organizacijo Evropskega prvenstva v maratonu v letu 2015. Prvi ogled proge in ostalih 
pogojev je bil v decembru 2012 s strani sekretarja ICF – sekcija maraton ga. 
Cronberga. V marcu bo znano ali bomo kandidaturo dobili. Če bomo dobili 
organizacijo prvenstva, moramo  v letu 2014 organizirati tekmo za Svetovni pokal v 
maratonu (2-3 dni). Ker tekmovanja potekajo več dni in to izven sezone, je to tudi v 
interesu Turizma Bohinj. Dela bo veliko, za to bo potrebno veliko prostovoljcev.  
  
Maja Fajdiga Komar pove, da so v Blejskem jezeru našli školjko, ki je tujek v našem 
eko sistemu. Omeni bojazen, da bi se lahko s prenosom čolnov prenesla tudi v naše 
jezero, kar bi lahko porušilo eko sistem v Bohinjskem jezeru. Je pa obljubila, da bo 
vse o tem proučila in nam poročala. Stane Klemenc pove, da dosedaj tovrstna školjka 
v Bohinjskem jezeru ni bila opažena. Kajaki pa ne predstavljajo nevarnosti za prenos 
školjke. 
 
Miha Kalita predlaga kakšen izlet za člane, kot je bil dve leti nazaj izlet na Cerkniško 
jezero. Ustanovili  smo komisijo za organizacijo izletov. Člani so: Matjaž Žmitek, Erik 
Holzbauer, Tomo Smukavec in Miha Kalita, da planirajo in organizirajo kajakaške in/ali 
kolesarske izlete in o tem obvestijo članstvo. 
 
Tadeja Matuc predstavi še organizacijo prireditev za dodaten zaslužek (Klape v 
dvorani Joža Ažmana). Vendar je treba prej sestaviti finančni plan za tako prireditev, 
da ne bi naredili izgube.  
 
Za glasbeno točko so poskrbeli: Matej Fajdiga, Peter Matuc in Primož Kristan. 
 
 
 
 
Zapisala: Klara Medved 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:  Sandi Komar                                        Nevenka Leskovšek 
 
 
 
  
 
 


