KKK Bohinj
ZAPISNIK 13. SKUPŠČINE KKK BOHINJ,
Ribčev Laz, 13. 6. 2020 ob 18. uri
Skupščina je bila sklicana ob 18. uri. Verifikacijska komisija - Jan Šmit in Urška Mustar, je
skladno z določili statuta ugotovila, da je ob 18:30 uri skupščina sklepčna, ko je bilo prisotnih
24 od 221-tih članov kluba s plačano članarino v l. 2019.
Polde Šmit pozdravi prisotne člane kluba.
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 2019, finančno poročilo, poročilo gospodarja,
poročila trenerjev, poročilo vodje rekreacije in poročilo nadzornega odbora
4. Razprava o poročilih,
5. Sprejem poročil
6. Predlog načrta dela in finančnega načrta za l. 2020
7. Potrditev višine članarine za l. 2020 za člane in tekmovalce, cene tečajev in športnih
uric za najmlajše
8. Razno, beseda gostov
9. Zaključek - prijeten klepet ob prigrizku
Ad1. Predsednik Polde Šmit pozdravi prisotne in predlaga dnevni red.
Ad2. V delovno predsedstvo so predlagani: predsednik Boštjan Repinc, člana: Franci Mustar
in Mojca Mikelj, verifikacijska komisija: Jan Šmit in Urška Mustar, zapisnikar: Nevenka
Leskovšek, overovatelja zapisnika: Rok Šmit in Anže Pikon.
SKLEP 1.: Predlog delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet.
Ad3. Predsednik Polde Šmit poda poročilo o delu v l. 2019. V začetku leta smo izpeljali sodniški
seminar in pridobili dva nova sodnika. Za zimski SLO pokal smo soorganizirali tekmo na
Pokljuki v teku na smučeh. 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. Klub šteje 221 ima 31 licenciranih tekmovalcev
in 20 rekreativcev registriranih pri KZS. Čestita tekmovalcem za osvojenih 22 naslovov
državnih prvakov, se zahvali njihovim staršem in sponzorjem kluba (občina Bohinj, Robi Mikelj
s.p., Omega air, Odvetniška pisarna Drnovšek).
Finančno poročilo, ki ga je sestavila računovodkinja kluba Tanja Zalokar, poda Polde Šmit.
Leto smo zaključili pozitivno. Oblikovali smo rezervni sklad za nakup kombija v l. 2020.
Poročilo gospodarja Nika Kordeža bo naknadno posredovano klubu.
Poročilo trenerjev:
Andraž Nahtigal:
Pozimi smo tekli na smučeh (Pokljuka), drsali v Bohinjski Bistrici, hodili v
hribe, plezali v dvorani Danica. Zimske priprave smo opravili v Franciji, spomladanske pa na
Bledu. Uvodno tekmo v novo sezono smo imeli v Italiji (Monfalcone). Na tekmi v Mantovi so
Rok Šmit, Miha Fartek, Manca Mikelj in Tjaša Mikelj priveslali do kolajn. Na izbirni tekmi v

Zagrebu si je mesto v ekipi zagotovilo 6 naših tekmovalcev. Manca Mikelj in Tjaša Mikelj v
ekipi do 16 let, Miha Fartek v mladinski ekipi, Taja Smukavec, Jan Markelj in Rok Šmit pa v
državni reprezentanci mlajših članov. Rok Šmit je zmagal tudi v članski kategoriji na razdalji
500m, kar mu je omogočilo nastope na tekmah svetovnega pokala.
V maju so se začele tudi tekme za Slovenski pokal za mlajše kategorije, kjer so poleg starejših
sodelovali tudi naši najmlajši tekmovalci.
Mladinska reprezentanca je odpotovala na zelo močno mednarodno regato v Pieštany, kjer so
nas zastopali Jan Markelj, Manca in Tjaša Mikelj. Rok Šmit pa je odpotoval na svetovni pokal
v Poznan.
V Ljubljani je potekala izbirna tekma za Evropsko prvenstvo v maratonu, kjer so nastopali štirje
naši tekmovalci. V kategoriji mladink je zmagala Manca Mikelj.
Udeležili smo se mirnovodaškega tabora v Velenju, kjer smo bili najštevilčnejša ekipa. Pri delu
s 17 tekmovalci sta mi pomagala še Matic Ajdič in Jan Markelj. V juliju smo s starejšo ekipo
nastopili na močni mednarodni regati v Auronzu,
15. avgusta smo organizirali veliko tekmovanje na Bohinjskem jezeru. Najprej so se za točke
SLO pokala pomerili najmlajši. S čolni mini-kajak so cicibani in cicibanke nastopili na 2000
metrov, mlajši dečki in mlajše deklice pa na 5000 metrov. Najboljše predstavnike smo imeli pri
cicibankah kjer je bila Ana Mikelj prva in Neža Habjan druga.
Najpomembnejša tekma dneva je bila Državno prvenstvo v maratonu. Državni podprvak med
člani je postal Rok Šmit. Državna prvakinja v maratonu je postala Manca Mikelj, srebrno
kolajno je dobila Tjaša Mikelj.
Največje kajakaško tekmovanje za olimpijske upe je lani potekalo na Slovaškem. Nastopalo je
preko 800 tekmovalcev iz 37 držav. Iz KKK Bohinj sta nastopili Tjaša in Manca Mikelj. Najboljše
veslanje sta prihranili prav za konec in v B finalu priveslali do zmage, kar je na koncu pomenilo
skupno 10. mesto. Manca pa je v B finalu pokazala svoje najboljše veslanje in zasedla 7.
mesto, skupno se je tako uvrstila na 16. mesto.
Na državnem prvenstvu v sprintu v. Naša ekipa je štela 22 tekmovalcev. Manca Mikelj in Rok
Šmit sta potrdila vrhunsko formo v letošnji sezoni in za naš klub priveslala največ naslovov
državnih prvakov. Skupaj smo jih dobili kar 22, vseh kolajn pa je bilo 49.
Mlajše skupine lepo napredujejo in izboljšujejo svoje dosežke, nekaj starejših tekmovalcev
se spogleduje s konkurenco svetovnega vrha.
Miha Kordež:
S skupino starejših mladincev in mlajših članov smo v letu 2019 opravili približno
830 ur treningov. V tekmovalni sezoni gre predvsem za veslanje in fitnes, v pripravljalnem
obdobju (jesen-zima) pa vključujemo tudi druge aktivnosti, ki pripomorejo k splošni pripravi
tekmovalcev. V februarju in začetku marca smo organizirali 17-dnevne priprave KZS v ŠpanijiBanyoles . Kot vsako leto smo s tekmami začeli že v aprilu (izbirne tekme v Zagrebu). Udeležili
smo se mednarodnih tekem v Mantovi in Pieštany, kjer so tekmovalci potrjevali norme za
nastop na EP. V reprezentanco so se uvrstili Rok Šmit, Miha Fartek in Taja Smukavec.
Najpomembnejši tekmi sezone sta bili za večino EP in SP za mladince in mlajše člane, Rok
Šmit pa je nastopil tudi na dveh tekmah svetovnega pokala, kjer je tekmoval z najboljšimi
kajakaši na svetu. V enojcu je veslal v B- finalu, v dvojcu z Vidom Debeljakom pa sta se
uvrstila v finale, kjer sta se na žalost pred ciljem prevrnila. V letu 2019 so naši tekmovalci
dosegli nekaj najboljših uvrstitev za naš klub na sprint tekmovanjih. Na glavnih tekmovanjih
sezone (EP in SP za mladince in U23) je Rok Šmit na razdalji 500 metrov na obeh prvenstvih
zasedel odlično šesto mesto, na razdalji 200 metrov je na obeh prvenstvih veslal v B- finalu.
Taja in Miha sta oba nastopila v B- finalu na obeh prvenstvih. Na državnem prvenstvu na
Bledu so naši tekmovalci, kot je že v navadi, pobrali veliko kolajn.
Stane Klemenc (rekreacija):
Izpeljali smo tri tečaje v mesecih junij, julij in avgust, ki so jih vodili Nevenka Leskovšek, Darko
Logar in Stane Klemenc. V avgustu smo imeli počitniško druženje za otroke od 3 do 6 let. Teh
športnih uric se je udeležilo 12 otrok, ki so na 9-tih druženjih spoznavali okolico kluba, se
seznanjali z gozdom, jezerom in različnimi zabavnimi igrami. Rekreativci so sodelovali na več

tekmah in sicer: 24 ur veslanja na Ljubljanici, Bohinjski maraton, veslanje na Krki in rekreativna
tekma v Zagrebu. Redno smo veslali na domačem Jezeru. Najbolj aktiven je bil Niko Svoljšak.
Poročilo nadzornega odbora:
Delo društva in njegovih organov je potekalo brez nepravilnosti in da se je korektno izvajal
statut in sklepi kluba. Finančno poslovanje je potekalo uspešno, racionalno in odgovorno.
Ad4. Ker na poročila ni bilo pripomb, se je o njihovem sprejetju glasovalo v paketu.
Ad5.
SKLEP 2.: Skupščina je soglasno potrdila vsa poročila.
Ad6. Predsednik Polde Šmit predstavi plan dela in finančni plan za l. 2020.
SKLEP 3. : Skupščina je soglasno potrdila plan dela in finančni plan za l. 2020.
Ad7. Predsednik Polde Šmit predstavi predlog članarine, ki ostaja nespremenjena, za
zaposlene (30 €), nezaposlene (20 €) in vadnine za tekmovalce (20 € mesečno), 8 urni tečaj
kajaka (60 €), športne urice za najmlajše (30 €).
SKLEP 4.: Predlog cenika je bil soglasno sprejet.
Ad8. Župan Miro Sodja pohvali delo kluba, predvsem čestita tekmovalcem, trenerjem in
staršem tekmovalcev. Omeni, da kljub temu, da je leto 2020 precej kaotično (občina se je
morala zadolžiti), občina sprejema nov pravilnik o financiranju klubov, ki naj bi omogočil bolj
pošteno financiranje klubov. Poleg tega občina sofinancira tudi opremo klubov, kar ni običaj v
ostalih občinah. Župan nima več pristojnosti odločanja o donaciji posameznim klubom. Ta
sredstva bodo še vedno na razpolago za klube, ki niso dobili sredstev na razpisu, a se bodo
razdeljevala po posebni proceduri.

Zapisala: Nevenka Leskovšek

Overila: Anže Pikon
Rok Šmit
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