
KKK Bohinj 
 
 
                                      ZAPISNIK 11. SKUPŠČINE KKK BOHINJ, 
 

Ribčev Laz, 8.02. 2017 ob 18 uri 
 

 
Polde Šmit pozdravi prisotne člane kluba in gosta - župana Franca Kramarja in direktorja KZS 
Andreja Jelenca. 
Skupščina je bila sklicana ob 18 uri. Verifikacijska komisija - Andraž Nahtigal in Jan Šmit je 
skladno z določili statuta ugotovila, da je ob 18:30 uri skupščina sklepčna, ko je bilo prisotnih 25 od 
120-tih članov kluba s plačano članarino v l. 2017.  
 

Dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnih organov predsedstva (predsednika, zapisnikarja, overovatelja, 
verifikacijske komisije) 

2. Poročilo predsednika o delu v letu 2017, finančno poročilo, poročilo gospodarja poročilo 
trenerjev in poročilo nadzornega odbora 

3. Razprava o poročilih 
4. Sprejem poročil 
5. Predlog načrta dela in finančnega načrta za l. 2018 
6. Potrditev višine članarine za l. 2018 za člane in tekmovalce, cene tečajev in športnih uric za 

najmlajše 
7. Razno 

 

Ad1. V delovno predsedstvo so bili predlagani: predsednik Stane Klemenc, člana :Tadeja Matuc in 
Boštjan Repinc, verifikacijska komisija: Andraž Nahtigal in Jan Šmit, zapisnikar: Nevenka 
Leskovšek, overovatelja zapisnika: Miha Kordež in Franci Mustar. 
 
SKLEP 1.: Predlog delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2. Predsednik Polde Šmit poda poročilo o delu v l. 2017 v katerem poudari, da smo zaradi  
izredno aktivnega leta 2016 (gradnja brunarice), prejšnje leto preživeli bolj umirjeno. Posvetili smo  
se tekočemu delu s tekmovalci in mlajšimi otroci (igralne urice), organizaciji treh tekem in treh  
tečajev kajaka za začetnike, soorganizirali DP in izbirne tekme za člane, organizirali dobrodelni  
koncert, se udeležili čistilne akcije in pomagali pri izvedbi Triatlona jeklenih. Žal nismo sodelovali  
pri gostinskih storitvah pri novoletnih koncertih v Danici. 
 
Blagajnik Iztok Ajdič poda finančno poročilo, ki ga je sestavila računovodkinja kluba Tanja Zalokar.  
Leto smo zaključili pozitivno. Oblikovali smo rezervni sklad za nakup kombija. 
 
Poročilo gospodarja Nika Kordeža prebere Miha Kordež. Večjih investicij ni bilo, pridobili smo  
kovinsko stojalo za čolne in več manjših stvari v in okoli brunarice, rekvizite za fitnes, … 
 
Poročilo trenerjev:  
Miha Kordež opiše treninge, priprave in uspehe mladincev in mlajših članov na DP in na  
mednarodnih tekmah, na katerih so naši mladinci in mlajši člani dosegli osem naslovov državnih  
prvakov, devet uvrstitev na prva tri mesta na uglednih mednarodnih tekmah. Na EP/U23 je Rok  
Šmit v K2 dosegel peto mesto, na EP/U18 Jan Markelj osmo mesto. Na tekmi za Olimpijske upe je  
Miha Fartek dosegel odlično četrto mesto v K1 in sedmo v K2 z Janom Markljem. 
Andraž Nahtigal opiše treninge mlajših kategorij v času, ko tekmovalci  niso na vodi. Takrat so  
treningi v telovadnici, plavanje v bazenu v Radovljici, izleti v okolico in tudi višje (Triglav),  
kolesarjenje, treningi na snegu (zimski pohodi, tek na smučeh, alpsko smučanje, igre na snegu..).  
Sodelovali smo na  tekmah za Zimski SLO pokal in dosegli pet uvrstitev na stopničke v skupnem  



seštevku. V Slovenskem pokalu smo dosegli prva mesta v štirih kategorijah. Na DP smo osvojili 22  
naslovov državnih prvakov in domov prinesli 40 kolajn. Udeležili smo se mednarodne tekme  
Memorial Matije Ljubka v Zagrebu in osvojili dve kolajni v kategoriji mlajših, dve prvi mesti pri  
mladinkah in po eno pri mlajših članicah, rekreativcih in SUP-ih. Skupaj s kajakaši iz Mosta na Soči  
smo izvedli skupne priprave na Soči in Idrijci. V Italiji smo imeli priprave na morju. Za konec poletja  
smo se udeležili priprav in tekme na Slovaškem, kjer je naš ženski četverec doslej tretje mesto, kar  
je prva bohinjska kolajna v K4 na mednarodnih tekmah.  
Stane Klemenc predstavi aktivnosti rekreativcev v klubu. Udeležili s se večjega števila tekem v  
Sloveniji in v tujini. Prvič smo se Slovenci udeležili Are Extreme Challenge Duatlona na Švedskem  
(Tomaž Oven in Aleš Udovič – oba v lastni režiji), kjer sta dosegla drugo in 13. mesto. Rekreativno  
veslanje smo izvajali na Bohinjskem jezeru, Planinskem polju, po Ljubljanici in Krki, na Neretvi in  
po okoliških jezerih. 
 
Ad3. Polde Šmit obrazloži namensko rezervacijo sredstev za nakup kombija. 
 
Ad4. 
 
SKLEP 2.: Skupščina je soglasno potrdila vsa poročila. 
 
Župan Franc Kramar pozdravi prisotne in poudari, da v športu štejejo le rezultati, katere pa klub  
ima tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Dobrodošlo je, da se klub z mladimi ukvarja tudi z drugimi  
športi in aktivnostmi. Pozitivno je, da ste se uspeli dogovoriti z Nadškofijo Ljubljana in zgraditi  
svoje prostore. Opiše sodelovanje s klubom v preteklih letih, ki je bilo kljub nekaterim zapletom,   
ustvarjalno. Dotakne se plovbnega režima, katerega je občina uvedla zaradi vse večjega števila  
plovil na Jezeru. Pri tem pa so gledali, da kluba niso ovirali pri njegovi dejavnosti. Glede  
financiranja športa v občini je poudaril, da je v občini zelo veliko športnih društev, kar razprši  
sredstva. Občina pripravlja nov OPPN za prostor Pod Skalco, v katerem bo klub obdržal svoje  
prostore, saj je klubska brunarica edini objekt na tem prostoru, ki ima urejeno vso potrebno  
dokumentacijo. 
Direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc poudari, da je KKK Bohinj najhitreje rastoči in  
najuspešnejši klub v Sloveniji in se zahvali Stanetu Klemencu za uspešno delo in sodelovanje v  
desetletnem obdobju. Bohinj ima potencial, da postane trening center za kajakaše, tako domače  
kot tuje. Zato si želi, da bi v Bohinju postali pogoji za treninge še bolj urejeni. 
 
Ad5. Predsednik Polde Šmit predstavi plan dela in finančni plan za l. 2018. 
 
Ad6.  Predsednik Polde Šmit predstavi predlog članarine za zaposlene (30€), nezaposlene  
(20€) in vadnine za tekmovalce (20€ mesečno), ki ostanejo nespremenjene. Za 8 urni tečaj kajaka  
pa bi ceno dvignili na 60€, saj imamo daleč najcenejše tečaje. Za športne urice za najmlajše (16ur)  
pa bi bila cena 30€. 
 
SKLEP 3.: Predlog novega cenika je bil soglasno sprejet. 
 
Ad7. Andraž Nahtigal povpraša Andreja Jelenca kako OK vrednoti posamezne športe, saj je kajak  
MV v 3. skupini in s tem slabše financiran kot so športi v 1. in 2. skupini. Jelenc pojasni, da je  
tako je glede na rezultate posamezne športne panoge.  
Stane Klemenc opozori na problem pomanjkanja kvalitetnega fitnesa v Bohinju.  Andrej Jelenc  
pove, da se so dogovarjali z CŠOD-jem za ureditev fitnesa v njihovih prostorih, katerega bi lahko  
uporabljali vsi športniki na pripravah.  Andraž Nahtigal pove, da CŠOD sedaj čaka na pobudo KZS,  
da obnovijo dogovore. 
 
 
Zapisala: N. Leskovšek    Overila:  Miha Kordež 
 
                      Franci Mustar 
      
Ribčev Laz, 8.2.2018 


