KKK Bohinj
ZAPISNIK 12. SKUPŠČINE KKK BOHINJ,
Ribčev Laz, 16. 3. 2019 ob 18 uri
Skupščina je bila sklicana ob 18 uri. Verifikacijska komisija - Jan Šmit in Jan Markelj je skladno z
določili statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna, ker je prisotna tretjina članov kluba s plačano
članarino v l. 2018.
Polde Šmit pozdravi prisotne člane kluba.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, pozdrav predsednika kluba in seznanitev z dnevnim redom
2. Izvolitev delovnih organov predsedstva (predsednika, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in
verifikacijske komisije)
3. Poročilo predsednika o delu v letu 2018, finančno poročilo, poročilo gospodarja, poročila
trenerjev, poročilo vodje rekreacije in poročilo nadzornega odbora
4. Razprava o poročilih, sprejem poročil
5. Podelitev razrešnice organom kluba
6. Volitve novih članov v organih kluba
7. Predlog načrta dela in finančnega načrta za l. 2019
8. Potrditev višine članarine za l. 2019 za člane in tekmovalce, cene tečajev in športnih uric za
najmlajše
9. Razno
Ad1. Predsednik Polde Šmit pozdravi prisotne in predlaga dnevni red.
Ad2. V delovno predsedstvo so predlagani: predsednik Stane Klemenc, člana: Franci Mustar in
Boštjan Repinc, verifikacijska komisija: Jan Šmit in Jan Markelj , zapisnikar: Nevenka Leskovšek,
overovatelja zapisnika: Miha Fartek in Rok Šmit.
SKLEP 1.: Predlog delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet.
Ad3. Predsednik Polde Šmit poda poročilo o delu v l. 2018 v katerem poudari, da smo prejšnje leto
preživeli bolj umirjeno. Posvetili smo se tekočemu delu s tekmovalci. Za zimski SLO pokal smo
organizirali tekmo na Pokljuki. Skupaj s KZS smo organizirali izbirne tekme na Bledu. V avgustu
smo organizirali DP v maratonu, SLO pokal v mini maratonu, bili soorganizator SUP tekme in
pomagali pri izvedbi Triatlona jeklenih. Pridobili smo dva nova sodnika. Klub šteje 220 članov in
ima 31 licenciranih tekmovalcev in 20 rekreativce, registriranih pri KZS.
Finančno poročilo, ki ga je sestavila računovodkinja kluba Tanja Zalokar poda Polde Šmit.
Leto smo zaključili pozitivno. Oblikovali smo rezervni sklad za nakup kombija.
Poročilo gospodarja Nika Kordeža bo naknadno posredovano klubu.
Poročilo trenerjev:
Miha Kordež opiše treninge (780 ur). Udeležili so se dvotedenskih priprav v Italiji. Na mednarodnih
tekmah v Brandenburgu in v Pieštanih so potrjevali norme za nastope na EP, kamor so se uvrstili
vsi štirje tekmovalci. Na EP v Auronzu je Miha Fartek zasedel 6. mesto, Rok Šmit je bil 8. Jan
Markelj je prišel v B filnale, Taja Smukavec pa je izpadla v polfinalu. Na Svetovnem prvenstvu smo
imeli zdravstvene probleme, tako, da nismo prispeli v A finale. Rok Šmit je prvič nastopil na tekmi
za Svetovni pokal. Sezono smo zaključili na DP, kjer so vsi naši tekmovalci dosegli vsaj en naslov
državnega prvaka.

Andraž Nahtigal opiše treninge mlajših kategorij v času, ko tekmovalci niso na vodi. Takrat imamo
treninge v telovadnici, plavanje v bazenu v Radovljici, izlete v okolico in tudi višje (Triglav),
kolesarjenje, treninge na snegu (zimski pohodi, tek na smučeh, alpsko smučanje, igre na snegu..).
Sodelovali smo na tekmah za Zimski SLO pokal (tek, plavanje, tek na smučeh), kjer je Urška
Mustar zasedla v skupni razvrstitvi prvo mesto. V času zimskih počitnic jih je pet odšlo na priprave
v Italijo, mlajši pa smo trenirali v Bohinju. Marca smo imeli skupaj s kajakaši iz Mosta na Soči
skupne priprave v Novigradu. Udeležili smo se izbirnih tekem za sestavo reprezentance, kamor se
je uvrstilo pet naših članov. Na mednarodni tekmi Memorial Matije Ljubka v Zagrebu, na kateri je
sodelovalo 28 klubov iz 6-tih držav smo osvojili dve prvi mesti (Jan Markelj) in tri druga mesta v K2
(Jan Markelj, Matic Ajdič, Urška Mustar, Eva Arh, Manca Mikelj).
Udeležili smo tudi tekem Slovenskega pokala, na katerih so se prvič preizkušali tudi cicibani. Na
DP OŠ v velikem kanuju smo po nekaj letih zopet osvojili naslov državnih prvakov.
Udeležili smo se dveh kajakaških taborov, mirnovodaškega v Velenju in divjevodaškega v Tolminu.
Na DP smo osvojili 32 naslovov državnih prvakov, pet drugih in štiri tretja mesta in domov prinesli
40 kolajn.
Stane Klemenc predstavi aktivnosti rekreativcev v klubu. Udeležili so se večjega števila tekem v
Sloveniji in v tujini. Rekreativno veslanje smo izvajali na Bohinjskem jezeru, Planinskem polju,
Cerkniškem jezeru, na Ljubljanici in Krki. Na Neretvi in po okoliških rokavih in jezerih smo v tednu
dni v marcu preveslali 120km, nekateri so tudi kolesarili. Splavili smo dva deblaka in izdali bilten ob
10-letnici obstoja kluba.
Nadzorni odbor v sestavi Tomo Smukavec, Franci Mustar in Jože Markelj ugotavlja, da je klub
posloval po predpisih in v smislu dobrega gospodarja.
Ad4. Ker na poročila ni bilo pripomb, se je o njihovem sprejetju glasovalo v paketu.
SKLEP 2.: Skupščina je soglasno potrdila vsa poročila.
Ad5. Na predlog delovnega predsednika smo glasovali o razrešnici organom kluba za pretekli
mandat.
Člani predsedstva KKK Bohinj so bili:
Predsednik: Leopold Šmit
Podpredsednik: Miha Kordež
Gospodar: Niko Kordež in Jože Markelj
Blagajnik: Iztok Ajdič
Člani: Boštjan Repinc, Tadeja Kotnik, Darko Logar, Matjaž Varl, Stane Klemenc
Nadzorni odbor: Tomo Smukavec – predsednik, člana: Franci Mustar, Joža Markelj
SKLEP 3. : Skupščina je soglasno je podelila razrešnico organom kluba.
Ad6. Polde Šmit 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: Franci Mustar
Gospodar: Joža Markelj
Blagajnik: Iztok Ajdič
Člani predsedstva so: Tadeja Kotnik, Mojca Mikelj, Boštjan Repinc, Darko Logar, Andraž Nahtigal,
Stane Klemenc
Nadzorni odbor: Tomo Smukavec, Robi Mikelj, Nevenka Leskovšek
Rekreacija: Stane Klemenc
SKLEP 4. : Skupščina je soglasno potrdila kandidate za organe kluba.

Ad7. Predsednik Polde Šmit predstavi plan dela in finančni plan za l. 2019. Trenerska ekipa
predstavi plan dela za l. 2019 za posamezne kategorije.
SKLEP 5. : Skupščina je soglasno potrdila plan dela in finančni plan za l. 2019.
Ad8. Predsednik Polde Šmit predstavi predlog članarine za zaposlene (30 €), nezaposlene
(20 €) in vadnine za tekmovalce (20 € mesečno), 8 urni tečaj kajaka (60 €), športne urice za
najmlajše (30 €), ki ostanejo nespremenjene.
SKLEP 6.: Predlog cenika je bil soglasno sprejet.
Ad9. Tadeja Kotnik poudari, da dve leti nismo sodelovali in novoletni prireditvi v Danici in apelira na
starše tekmovalcev, da sodelujejo pri tej prireditvi, saj je to tudi vir financiranja kluba.
Andraž Nahtigal poudari, da smo dvakrat odpovedali sodelovanje na tej prireditvi, ker je posebej
za silvestrovo težko dobiti dovolj ljudi. Opiše možnost zaslužka s sajenjem dreves na Pokljuki
(enodnevni dogodek).
Stane Klemenc poudari pomen pridobivanja dodatnih sredstev za klub in apelira na starše
tekmovalcev, da si ogledajo kakšno tekmo, ki je kje v bližini in s tem podpirajo svoje otroke.

Zapisala: Nevenka Leskovšek

Overila: Miha Fartek
Rok Šmit
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