
KKK Bohinj 
 
 
 
 
                                      ZAPISNIK 10. SKUPŠČINE KKK BOHINJ, 
 

Ribčev Laz, 28.01. 2016 ob 18 uri 
 
 
 
 

Stane Klemenc pozdravi prisotne člane kluba in opraviči direktorja KZS Andreja Jelenca, ki se 
zaradi nesreče, skupščine ni mogel udeležiti in ob tej priliki klubu čestita za uspešno delo in 
sodelovanje, ter želi enako še vnaprej. 
 
Skupščina je bila sklicana ob 18 uri. Verifikacijska komisija - Andraž Nahtigal in Matjaž Varl je 
skladno z določili statuta ugotovila, da je ob 18:30 uri skupščina sklepčna, ko je bilo prisotnih 
32 od 121-tih članov kluba s plačano članarino v l. 2016.  
 

Dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnih organov skupščine 

2. Poročilo predsednika o delu v letu 2016, finančno poročilo, poročilo gospodarja in 

poročilo nadzornega odbora 

3. Razprava in glasovanje o poročilih 

4. Razrešnica organom KKK Bohinj 

5. Poročilo kandidacijske komisije 

6. Predlog načrta dela in finančnega načrta za l. 2017 

7. Prenos uradnega naslova kluba 

8. Članarina za l. 2017 

9. Razno 

 

SKLEP 1.: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad1. V delovno predsedstvo so bili predlagani:  Polde Šmit - predsednik, člani: Andraž 
Nahtigal, Primož Kristan, Iztok Ajdič, verifikacijska komisija: Andraž Nahtigal, Matajž Varl, 
zapisnikar: Nevenka Leskovšek, overovatelja zapisnika: Ines Matuc, Franci Mustar. 
 
SKLEP 2.: predlog delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2. Predsednik Stane Klemenc poda poročilo o delu v zadnjih desetih letih, v katerem 
ugotavlja, da gre razvoj kluba, tekmovalne dejavnosti in rekreacije v pravo smer. Poudari 
uspehe tekmovalcev doma in na mednarodnih tekmah v celotnem obdobju. Pohvali delo 
dosedanjih predsedstev in njihovo učinkovito, dobro premišljeno razvojno delo ter začetne 
korake pri zagotovitvi osnovnih pogojev za delovanje kluba. Predstavi akcije ob gradnji 
brunarice, ki se je pričela z zemeljskimi deli v maju 2016 in je bila zaključena v novembru 
istega leta. Tako je klub po osmih letih prizadevanja pridobil prepotreben prostor za garderobo, 
hrambo imovine, fitnes, predavalnico in prostor za druženje. Zahvali se vsem donatorjem in 
članom kluba, ki so s prostovoljnim delom opravili 1300 delovnih ur. Imamo nove spletne 
strani, ki jih je pripravil Miha Kalita. 
 



Blagajnik Iztok Ajdič poda finančno poročilo, ki ga je sestavila računovodkinja kluba Tanja 
Zalokar. Leto smo kljub veliki investiciji zaključili pozitivno. 
 
Poročilo gospodarja Nika Kordeža prebere Ines Matuc. 
 
Nadzorni odbor v sestavi Tomo Smukavec, Joža Odar in  Jože Markelj ugotavlja, da je klub 
posloval po predpisih in v smislu dobrega gospodarja.  
 
Ad3. Ker na poročila ni bilo pripomb, se je o njihovem sprejetju glasovalo v paketu. 
 
SKLEP 3.: Skupščina je soglasno potrdila vsa poročila. 
 
Ad4. Na predlog delovnega predsednika smo glasovali o razrešnici organom kluba za pretekli 
mandat. 
 

 Člani predsedstva KKK Bohinj so bili: 

  Predsednik: Stane Klemenc 

  Podpredsednik: Polde Šmit 

 Gospodar: Niko Kordež in Jože Markelj 

 Blagajnik: Iztok Ajdič 

 člani: Sandi Komar, Boštjan Repinc, Tadeja Matuc, Franci Mustar, Nevenka Leskovšek 

 Nadzorni odbor: Tomo Smukavec – predsednik, člana: Jože Odar, Jože Markelj  
 

 

 
 
SKLEP 4. : Skupščina je soglasno podelila razrešnico dosedanjim organom kluba. 
 
Ad5. Stane Klemenc predstavi delo kandidacijske komisije, ki na podlagi javnega 
kandidacijskega postopka, ki se je pričel 90 dni pred skupščino, predlaga sledeče kandidate 
za organe kluba: 
 
Predsednik: Polde Šmit 
Podpredsednik: Miha Kordež 
Gospodar: Niko Kordež 
Blagajnik: Iztok Ajdič 

 
Člani predsedstva so : Tadeja Matuc, Boštjan Repinc, Darko Logar, Matjaž Varl, Stane 
Klemenc 
Nadzorni odbor: Tomo Smukavec, Fanci Mustar, Joža Markelj 
 
Računovodske storitve, urejanje interneta in treninge bodo še naprej opravljali: 

 Računovodkinja: Tanja Zalokar 

 Urejanje internetne strani: Miha Kalita 

 Trenerska ekipa: Nevenka Leskovšek, Miha Kordež, Tomo Smukavec, Darko Logar, Stane 
Klemenc 

 
SKLEP 5. : Skupščina je soglasno potrdila člane za organe kluba. 
 
Ad6. Novo izvoljeni predsednik predstavi plan dela in finančni plan za l. 2017. 
 
SKLEP 6. : Skupščina je soglasno potrdila plan dela in finančni plan za l. 2017. 
 



Ad7. Z izgradnjo brunarice se uradni naslov kluba prenese z ustanovnega naslova Ribčev Laz 
87, 4265 Bohinjsko Jezero na naslov  Ribčev Laz 58a, 4265 Bohinjsko Jezero.  
 
SKLEP 7. : V skladu z 2. členom statuta KKK Bohinj, skupščina kluba potrjuje 
spremembo uradnega naslova sedeža kluba, ki je bil do sedaj Ribčev Laz 87, 4265 
Bohinjsko Jezero, na nov naslov Ribčev Laz 58a, 4265 Bohinjsko Jezero.  V skladu s 
26.členom skupščina nalaga predsedstvu da izvede postopek za spremembo naslova in 
spremembo odgovornih oseb kluba pri UE Radovljica. 
 
Uradni naslov:KAJAK KANU KLUB BOHINJ 
RIBČEV LAZ 58a, 4265 BOHINJSKO JEZERO  
Odgovorni osebi kluba sta:  
predsednik Leopold Šmit, Majhnova 22, 4264 Bohinjska Bistrica   
podpredsednik Miha Kordež, Kamnje 41, 4264 Bohinjska Bistrica. 
 
Ad8. Članarina – predlog, da ostane nespremenjena: zaposleni 30€ letno, nezaposleni 20€ 
letno, otroci tekmovalci 20€ mesečno. 
 
SKLEP 8. :  Predlog o nespremembi višine članarine je bil soglasno sprejet. 

 
 
Ad9. Razno: 

 
1. Tadeja Matuc: dobrodelnega koncerta dalmatinskih klap letos ne bo. Želi si, da bi na 

poslano e-pošto dobila več odgovorov. 
2. Polde Šmit: pripravlja se koncert s solisti slovenske Opere in ansamblom Zupan v 

Ažmanu 4.3.2017. 
3. Stane Klemenc bo v  bodoče  zadolžen za rekreacijo in družabno življenje v klubu in 

želi aktivirati čim več članov. Povabil je prisotne, da sodelujejo s konkretnimi željami, 
predlogi. 
 

Uradni del skupščine je bil zaključen ob 20 uri.   
 
 
 
Zapisala: N. Leskovšek     Overila:  Ines Matuc 
 
 
              Franci Mustar 
      
Ribčev Laz, 28.1.2017 

 


