KKK Bohinj
ZAPISNIK 8. SKUPŠČINE KKK BOHINJ,
Kamnje, 31.01. 2015 ob 18:30 uri

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: Polde Šmit - predsednik, Sandi Komar, Boštjan
Repinc in Iztok Ajdič. Zapisnikar: Nevenka Leskovšek, overovatelja zapisnika: Simona Lužnik
in Franci Mustar.
Predsednik delovnega predsedstva prebere pozdravno pismo Jureta Sodje, TD Bohinj in gen.
Sekretar EP 2015 in pozdravi goste.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev delovnega predsedstva
3. Poročilo predsednika o delu v letu 2014 – Stane Klemenc
4. Finančno poročilo - Simona Lužnik
5. Poročilo gospodarja - Marko Lužnik
6. Poročilo nadzornega odbora – Jože Odar
7. Razrešitev članov organov kluba
8. Volitve novih članov v organe kluba
9. Plan dela, tekmovalni cilji in finančni plan za leto 2015
10. Članarina
11. Razno
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet
Ad1. Skupščina je bila sklicana ob 18:30 uri. Verifikacijska komisija v sestavi Franci Mustar,
Zoran Medved in Simona Lužnik so skladno z določili statuta ugotovili, daje ob 19 uri
skupščina sklepčna, ko je bilo prisotnih 29 od 157 članov.
Ad2. Predlog delovnega predsedstva so bili izvoljeni: Polde Šmit - predsednik, Sandi Komar,
Boštjan Repinc in Iztok Ajdič. Zapisnikar: Nevenka Leskovšek, overovatelja zapisnika:
Simona Lužnik in Franci Mustar.
SKLEP: Skupščina je soglasno potrdila predlog delovnega predsedstva.
Ad3. Predsednik je podal poročilo o delu v l. 2014, v katerem ugotavlja, da gre razvoj kluba in
tekmovalcev v pravo smer.
Ad4. Blagajničarka je prebrala finančno poročilo za l.2014, ki smo ga zaključili pozitivno.
Ad5. Gospodar je podal pregled osnovnih sredstev in omenil v kakšnem stanju so.
Ad6. 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.
Ad7. Predsednik predlaga razrešitev dosedanjih organov kluba.
SKLEP: skupščina je soglasno sprejela razrešnico organom kluba.

Ad8. Predsednik delovnega predsedstva je podal predlog za nove organe kluba:
Predsedstvo:
Predsednik: Stane Klemenc
Podpredsednik: Polde Šmit
Gospodar: Niko Kordež
Blagajnik: Iztok Ajdič
člani: Sandi Komar, Boštjan Repinc, Tadeja Matuc, Franci Mustar, Nevenka Leskovšek
Računovodkinja: Tanja Zalokar
Nadzorni odbor: Tomo Smukavec – predsednik, člana: Jože Odar, Jože Markelj
Urejanje internetne strani: Miha Kalita
Kontaktiranje in skrb za občinske razpise za financiranje športnih društev: Klara Medved
Marketing, sponzorji, donatorji: Polde Šmit, Mitja Bajrič
Trenerska ekipa: Miha Kordež, Tomo Smukavec, Stane Klemenc, Darko Logar, Nevenka
Leskovšek
SKLEP: skupščina je soglasno sprejela predlog za sestavo organov kluba
Ad9. Predsednik je podal plan dela za leto 2015, s poudarkom na nadaljnjem razvoju kluba.
SKLEP: skupščina je soglasno sprejela plan dela za l. 2015.
Ad10. Članarina – predlog, da ostane nespremenjena: zaposleni 30 € letno, nezaposleni 20 €
letno, otroci tekmovalci 20 € mesečno.
SKLEP: predlog je bil soglasno sprejet.
Ad11.
1. Gradnja klubske brunarice: predsednik pove, da je lastnik zemljišča neuradno obljubil
začetek celostnega reševanja interesov Pod Skalco v marcu. Čimpreje bomo
poizkušali pridobiti stavbno pravico.
2. Stane Klemenc poda vizijo razvoja kajakaškega turizma v Bohinju.
3. EP v kajak maratonu 1.-5. 7. 2015. Potrebovali bomo večje število prostovoljcev.
Pomagali nam bodo tudi člani drugih kajakaških klubov iz Slovenije in klubov iz
Bohinja.
4. Dobrodelni koncert Klape Sol s Paga predstavi Tadeja Matuc. Koncert bo 7. 3. 2015 v
Kulturnem domu J. Ažmana ob 19.30 uri, cena vstopnice bo 12 €. Reklama bo s
plakati, letaki in na radiu Triglav. Organizacijo pogostitve po koncertu prevzameta
Brigita in Maja Fartek. Ostali sodelujemo in tudi kaj spečemo.
5. Nevenka Leskovšek predstavi delo z mladimi. V skladu s priporočili KZS poteka delo z
mladimi v smislu dologoročnega razvoja športniku. To pomeni, da skrbimo, da se na
treningih prepletata »delo« in igra in da vključujemo tudi druge športne aktivnosti (tek
na smučeh, plavanje, kolesarjenje, plezanje, pohodi, ...). Zato sodelujemo s Plezalnim
klubom in SD Bohinj.
6. Sandi Komar predlaga, da bi vsi klubi v Bohinju imeli drese v istih barvnih tonih. Jana
Pekovec (SD Bohinj) pove, da so to že poskušali poenotiti, vendar uspeha ni bilo.
Barve KKK Bohinj so v tonih zastave Bohinja.
7. Miro Sodja, podžupan občine Bohinj pozdravi udeležence skupščine v svojem in v
imenu župana, ki se zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti skupščine. Zaželel
nam je uspešno delo, posebej še delo z mladimi in da bi EP v maratonu dobro uspelo.
8. Jana Pekovec, predsednica SD Bohinj je zaželela klubu uspešno delo in poudarila, da
sta to edina kluba v Bohinju, ki uspešno sodelujeta tako pri pripreditvah kot tudi
delovnih akcijah.

Zapisala: N. Leskovšek

Overila: Simona Lužnik, Franci Mustar

