KKK Bohinj
ZAPISNIK 9. SKUPŠČINE KKK BOHINJ,
Kamnje, 31.01. 2016 ob 18:30 uri
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: Polde Šmit - predsednik, člani: Franci Mustar, Primož
Kristan, zapisnikar: Nevenka Leskovšek, overovatelj zapisnika: Suzana Jerebic.
Predsednik KKK Bohinj pozdravi prisotne člane kluba in goste.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Poročilo predsednika o delu v letu 2015
3. Finančno poročilo
4. Poročilo gospodarja
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Gradnja klubskih prostorov
7. Zaposlitev trenerja
8. Plan dela in sredstev za leto 2016
9. Obvestilo o novem plovbnem režimu
10. Ustanovitev gradbenega odbora
11. Članarina
12. Aktivnosti ob 10-letnici kluba
13. Razno
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet
Ad1. Skupščina je bila sklicana ob 18:30 uri. Verifikacijska komisija - Andraž Nahtigal je
skladno z določili statuta ugotovil, da je ob 19. uri skupščina sklepčna, ko je bilo prisotnih 32
od 122 članov kluba s plačano članarino v l. 2015.
Ad2. Predsednik je podal poročilo o delu v l. 2015, v katerem ugotavlja, da gre razvoj kluba in
tekmovalcev v pravo smer. Predstavi akcije in prireditve, na katerih je sodelovalo veliko članov
kluba s poudarkom na odlično izpeljanem EP v maratonu. Pohvali mlade tekmovalce, saj so v
dosegli odlične rezultate – prva ženska medalja na mednarodni tekmi v tujini, uvrstitev v A
finale na svetovnem in evropskem prvenstvu in na mednarodnih tekmah. Poleg tega smo po
številu državnih prvakov najboljši klub v Sloveniji.
Ad3. V odsotnosti računovodkinje je predsednik prebral finančno poročilo za l.2015, ki smo ga
zaključili pozitivno.
Ad4. V odsotnosti gospodarja je Jože Markelj podal pregled osnovnih sredstev in omenil, da
so v dobre stanju.
Ad5. Nadzorni odbor v sestavi Tomo Smukavec, Joža Odar in Jože Markelj ugotavlja, da je
klub posloval po predpisih in v smislu dobrega gospodarja.
SKLEP: Skupščina je soglasno potrdila vsa poročila.

Ad6. Predsednik je predstavil aktivnosti za izgradnjo klubskega prostora – brunarice Pod
Skalco. Pripravljeni so vsi akti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ad7. S pomočjo KZS smo preko Ministrstva za šolstvo in šport uspeli pridobiti sofinanciranje
za zaposlitev trenerja za obdobje štirih let.
Ad8. Predsednik je podal predlog plana dela in finančnega plana za leto 2016.
Najpomembnejši bosta izgradnja klubskega prostora in zaposlitev trenerja.
SKLEP: Skupščina je soglasno sprejela plan dela za l. 2016.
Ad9. Podžupan Jože Sodja je predstavil spremembe plovbnega režima na Bohinjsken Jezeru.
V razpravi so sodelovali Darko Logar, Stane Klemenc, Andrej Pikon in Nevenka Leskovšek.
Ad10. Predlagani so bili člani gradbenega odbora in nadzornika. Pridobiti moramo še njihova
soglasja.
Ad11. Članarina – predlog, da ostane nespremenjena: zaposleni 30 € letno, nezaposleni 20 €
letno, otroci tekmovalci 20 € mesečno.
SKLEP: Predlog je bil soglasno sprejet.
Ad12. Letos obeležujemo 10-letnico kluba, 80-letnico prve tekme v kajaku na Bohinjskem
Jezeru in 85-letnico kajakaštva v Sloveniji. Predsednik predlaga, da bi tekma 3. 9. 2016 v
Bohinj (SLO pokal, 10. bohinjski maraton) obeležila zgoraj omenjene obletnice. Do konca leta
pripravimo bilten ob 10. obletnici delovanja kluba.
Predsedstvo se je ob jubileju spomnilo ustanoviteljev kluba in jim v priznanje izročilo skromna
darilca.
Ad13.
Podžupan Jože Sodja čestita klubu za uspešno delo in tekmovalcem za dosežke, ter zaželi
uspešno delo še nadalje.
Direktor reprezentanc pri kajakaški zvezi Slovenije Andrej Jelenc se zahvali predsedniku in
trenerski ekipi in vsem, ki so sodelovali pri izvedbi EP. Čestita vsem za uspehe in pohvali
delovanje, saj ne pozna kluba , ki bi v desetih letih tako hitro napredoval in vzgojil toliko dobrih
tekmovalcev. Ob tem izroči predsedniku priložnostno darilo.
Andraž Nahtigal se zahvali za zaupanje in podporo kot kandidatu za redno zaposlenega
trenerja in predstavi okviren plan dela.
Dobrodelni koncert dalmatinske klape Galešnik predstavi Tadeja Matuc. Koncert bo 5. 3. 2015
v Kulturnem domu J. Ažmana ob 19:30 uri, cena vstopnice bo 12 €. Iščemo še tiskarja za
karte in izvajalca ozvočenja.

Zapisala: N. Leskovšek

Overila: Suzana Jerebic

