
ZAPISNIK 
 
skupščine društva KKK, dne 31.1.2009 v Bohinju, v domu  Joža Ažmana 
 
Navzoči: število članov : 44 
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 
3. Pozdrav gostov in nagovor predsednika 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Poročila organov društva 
6. Razrešitev organov društva 
7. Izvolitev in potrditev organov društva za naslednje mandatno obdobje 
8. Program dela za l. 2009 ter višina članarine 
9. Pravilnik o volonterskem delu  
10. Članstvo v Zvezi za športno rekreacijo Slovenije 
11. Razno 

 
 
Ad 1 
Skupščina je bila sklicana za 18. uro. Skladno z določili statuta je bila sklepčna ob 
18:30, ko je bilo prisotnih 32 + (12 otrok) članov,  izmed 104 članov,. 
 
Ad 2 
 
Sklep : V delovno predsedstvo se izvolijo: kot predsednik Darko Logar in člana 
Primož Kristan in Robi Ribnikar. Zapisnikar je Nevenka Leskovšek, overovateljici 
zapisnika pa Anita Škof in Silva Golob. 
 
Ad 3 
Stane Klemenc pozdravi goste.  
 
Ad 4 
 
Sklep : Skupščina soglasno potrdi današnji dnevni red.   
 
Ad 5 
Predsednik društva Stane Klemenc poda poročilo o delu društva v letu 2008, ki se 
priloži temu zapisniku. 
 
Blagajnik Greta Andrič poda finančno poročilo za leto 2008, ki se priloži temu 
zapisniku. (prebral ga je Stane Klemenc). 
 
Gospodar Janez Malej poda poročilo o osnovnih sredstvih kluba. V njegovi 
odsotnosti ga je prebral Primož Kristan. 
 
Predsednik nadzornega odbora Milan Škof poroča, da je bilo poslovanje korektno in 
v smislu dobrega gospodarjenja. Poročilo se priloži temu zapisniku. 
 



Sklep: Skupščina soglasno sprejme poročila organov društva. 
 
Ad 6 
 
Sklep :Skupščina soglasno sprejme razrešitev vseh dosedanjih organov društva 
 
Ad 7 
Skuščina je obravnavala predlog volilne komisije za imenovanje posamičnih članov v 
organe društva za naslednji mandat, ki so : 
 
Predsednik društva : Stane Klemenc 
Podpredsednik : Darko Logar 
Gospodar: Janez Malej 
Ostali člani predsedstva: Nina Drnovšek, Petra Cvelbar, Nevenka Leskovšek, Primož 
Kristan, Marko Lužnik, Robi Ribnikar - predstavnik staršev (skupno število članov 9). 
 
Nadzorni odbor: 
Predsednik : Milan Škof 
Člana: Jože Odar, Polde Šmit  
 
Blagajnik : Simona Zalokar Lužnik 
 

Sklep: V nove organe društva so za dobo dveh let soglasno izvoljeni vsi predlagani 
kandidati. 
 

Ad 8 
 
Stane Klemenc predstavi program dela za l. 2009 in predlaga višino članarine. 
 
Sklep: Skupščina soglasno sprejme program dela društva za leto 2009 ter članarino 
v višini Evro 30,00 za zaposlene ter Evro 20,00 za nezaposlene. 
 
Ad 9  
Nina Drnovšek je pojasnila razloge, ki govorijo v prid sprejetja Pravilnika o 
volonterskem delu, klubski opremi, nadomestilih članom ter priznanjih in predstavila 
osnovne rešitve Pravilnika kot internega akta Društva. 
 

Sklep: Skupščina soglasno sprejme Pravilnik o volonterskem delu, klubski opremi, 
nadomestilih članom ter priznanjih 

 
 
Ad 10 
Nina Drnovšek predstavi odločitev Predsedstva, da KKK želi pristopiti k članstvu v 
Zvezi za športno rekreacijo Slovenije, ki je sicer še v ustanavljanju. Poročila s 
pripravljalnih sestankov so bila članstvu že posredovana. Iz njih so razvidni temeljni 
cilji, h katerim teži nova Zveza.  Ob predpostavki, da se bodo pripravili zato potrebni 
programi, lahko Zveza pomeni pomembno racionalizacijo pri delu na področju 
rekreacije.      
 
Ad 11 



 
Skupščino KKK sta pozdravila župan občine Bohinj g. Franc Kramar in predstavnik 
KZS g. Andrej Jelenc. 
 
Skupščina je bila končana ob 20:30 zvečer. Predsednik se je zahvalil za izvolitev in 
za udeležbo na skupščini. 
 
 
 
Zapisala  :     Predsedujoči skupščine:  
 
Nevenka Leskovšek    Darko Logar 
 
 
Overoviteljici zapisnika: 
 
Anita Škof 
 
Silva Golob 
 
 
 


