
 

 

KKK Bohinj 
 

 
ZAPISNIK 7. SKUPŠČINE KKK BOHINJ, 

Kamnje, 07.02. 2014 ob 18:30 uri 
 

 
 
 
Skupščina je bila sklicana ob 18:30 uri. Skladno z določili statuta je bila sklepčna ob 19 uri, ko 
je bilo prisotnih 44 članov, od 174 članov. 

 
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:  Polde Šmit - predsednik, Boštjan Repinc in Nevenka 
Leskovšek. Zapisnikar: Nevenka Leskovšek, overovatelja  zapisnika: Matija Odar in  Miha 
Repinc. 
 

Dnevni red: 
 

1. Poročilo predsednika o delu v letu 2013 

2. Finančno poročilo - Simona Lužnik 

3. Poročilo gospodarja - Marko Lužnik 

4. Poročilo nadzornega odbora – Jože Odar  

5. Plan dela in financ za leto 2014 - razprava, glasovanje 

6. Članarina 

7. Razno 

 
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet 
 
Ad1. Predsednik je podal poročilo o delu v l. 2013, v katerem ugotavlja, da gre razvoj kluba in 
tekmovalcev v pravo smer.  
 
Ad2. Leto 2013 smo zaključili pozitivno.  
 
Ad3. Gospodar je podal pregled osnovnih sredstev in omenil v kakšnem stanju so. Poudaril je, 
skrb vseh za vestno delo z opremo. 
 
Ad4. Nadzorni odbor v sestavi Milan Škof, Joža Odar in  Erik Holzbauer ugotavlja, da je klub 
posloval po predpisih v smislu dobrega gospodarja. 
 
SKLEP: Skupščina je soglasno potrdila vsa poročila, ki so tudi na naših spletnih straneh. 
 
Ad5. Predsednik je podal plan dela za leto 2014, s poudarkom na nadaljnjem razvoju kluba.  
 
SKLEP: skupščina je soglasno sprejela plan dela za l. 2014. 
 
Ad6. Članarina ostane enaka kot doslej: zaposleni 30€ letno, nezaposleni 20€ letno, otroci 
tekmovalci 20€ mesečno. 
 
SKLEP:  predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Ad7.  

1. Veslanje otrok v času počitnic. V lanskem letu je kar nekaj otrok, ki dopustujejo v 
Bohinju (vikendaši) kot tudi domačinov prihajalo na naše treninge. Ker so kakovostno 



 

 

zelo različni, s tem motijo trening. Zato je predlog, da bi letos uvedli zanje posebno 
skupino, odvisno pač od števila in kakovosti otrok. Vadnina zanje bi bila 50 € na teden. 
Ker občina Bohinj sofinancira delo kluba, bi vadnina za bohinjske otroke znašala 20€ 
na teden. Otrokom nudimo 6 treningov na teden po 90 minut, opremo in trenerja. 
Predlog je bil sprejet.  

2. Gradnja klubske brunarice: predsednik pove, da čakamo na informacijo zadnjega 
sestanka med Občino Bohinj in Škofijo Ljubljana. 

3. Čolnarna v zalivu Pod skalco – po ureditvenem načrtu sta predvideni dve čolnarni v 
zalivu Pod skalco. Občini smo predstavili pobudo, da bi eno od njih ali pa obe zgradil 
naš klub. 

4. Zaposlitev trenerja – iščemo možnost zaposlitve trenerja (Andraž Nahtigal), ker je 
število otrok, ki redno trenirajo, iz leta v leto večje (31). 

5. Izvedba tekme za Svetovni pokal v kajak maratonu v Bohinju 5.-8.06.2014. 
Kandidaturo smo vložili skupaj s Kajakaško zvezo Slovenije in Občino Bohinj. 
Zadolženi smo za tehnični del izvedbe (proga, varovanje,..). Potrebovali bomo večje 
število prostovoljcev. Pomagali nam bodo tudi člani drugih klubov iz Slovenije. 

6. Dobrodelni koncert Klape Galešnik s Hvara je predstavila Tadeja Matuc. Koncert bo 
8.3.2014 v Kulturnem domu J. Ažmana ob 19:30 uri, cena vstopnice bo 12€. Reklama 
bo s plakati, letaki in na radiu Triglav. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: N. Leskovšek     
 
 
Overila:  Matija Odar in Miha Repinc 
 
   


