Nazarje, 13.06.2018

ZAPISNIK
VOLILNE SKUPŠČINE KOŠARKARSKEGA KLUBA NAZARJE
ki je bila v nedeljo, 20.06.2018 ob 14.00 uri v Kulturnem domu Nazarje

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Poročilo delovanja kluba v zadnjem mandatu
Sprememba statuta kluba
Volitve predsednika in članov upravnega odbora kluba
Razno

Volilno skupščino je ob 14.00 otvoril predsednik kluba Peter Goltnik, za zapisnikarja je bil
izbran Rok Tkavc, za overitelja zapisnika pa sta bila izbrana Rado Bevc in Dejan Cajner.
Ad 1./
Predsednik kluba Peter Goltnik je predstavil poročilo delovanja kluba v zadnjem mandatu, se
pravi od leta 2014 dalje. V začetku mandata si je UO kluba zadal sedem temeljnih ciljev za to
obdobje, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zagotoviti nadaljnji obstoj KK Nazarje
Sanirati finančno stanje v klubu
Formalno urediti status trenerjev
Ob začetku vsake sezone organizirati močnejši košarkarski turnir
Organizirati šolo košarko za najmlajše
Stabilizirati člansko ekipo z domačimi igralci
Uvrstitev v 3. SKL

Kot je poudaril predsednik KK Nazarje Peter Goltnik, so bili v tem mandatu vsi zastavljeni cilji
tudi uspešno izpeljani, konkretno je UO uspelo sanirati finančni dolg iz preteklosti in v zadnjem
letu poslovati pozitivno. Status trenerjev se je tudi formalno uredil, saj pred tem trenerji niso
delovali pod nobeno pogodbo, sedaj pa imajo vsi podpisane podjemne pogodbe s klubom. Prav
tako se je ob začetku vsake sezone organiziral močnejši košarkarski turnir z izjemno letošnje,
kjer pa se turnir zaradi slabega zanimanja gledalcev iz prejšnjih let ni organiziral.
V Zgornje Savinjski dolini se je s pomočjo društva RIS formirala tudi šola košarke za najmlajše,
ki omogoča mladim, da se naučijo prvih košarkarskih korakov v svojem kraju in se nato podajo
v KK Nazarje, kar je pomembno za nadaljnji razvoj kluba in to se je pokazalo tudi v zadnjem
mandatu, saj so člansko ekipo večinoma predstavljali domači igralci, ki so se že v prvem letu
tega mandata uvrstili v 3. SKL in postali ena izmed najboljših ekip tega tekmovanja.

V nadaljevanju skupščine je predsednik povzel še finančne podatke za pretekli mandat, direktor
kluba Tomaž Križnik pa je podrobneje predstavil rezultate vseh selekcij, še posebej je poudaril,
da je imel KK Nazarje v tem mandatu ves čas popolno udeležbo v tekmovanjih pod okriljem
KZS, kar pomeni, da so vsako sezono v tekmovalnem delu sodelovale vse Nazarske ekipe (U9, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19 in člani).
Ad 2./
Sekretar kluba Rok Tkavc je pod drugo točko volilne skupščine predlagal spremembo statuta,
ki ga je UO sprejel na prejšnji seji. In sicer se je brez glasu proti spremenila 31. točka statuta
KK Nazarje, kar pomeni da bo od sedanjih 7 članov, upravni odbor sestavljalo 9 članov.
Ad 3./
Sekretar kluba Rok Tkavc je izpeljal volitve za predsednika in UO kluba. Nov mandat so na
skupščini soglasno potrdili dosedanjemu predsedniku Petru Goltniku, prav tako pa je bil
soglasno potrjen UO kluba, ki ga sestavljajo: Peter Goltnik (predsednik), Tomaž Križnik
(direktor), Rok Tkavc (sekretar), Matej Purnat (računovodja), Nejc Gelb (vodja mladinskega
pogona), Boštjan Štiglic (predstavnik generalnega sponzorja BSH), Frenk Skornšek
(predstavnik staršev), Rajko Zavolovšek in Jože Bitenc.

Ad 4./
Pod točko razno so starši opozorili na problematiko prevoza otrok na oddaljenejša gostovanja.
Glavna težava je zavarovanje otrok v času prevoza in časovna stiska staršev. Na tem mestu se
je sprejela odločitev, da se poizkuša do začetka naslednje sezone poiskati sponzorja, ki bi
prispeval sredstva za organizirani prevoz otrok na tekme, ki so v radiju več kot 40km od občine
Nazarje, v opciji pa ostane tudi podražitev šole košarke, nad katero pa UO kluba ni najbolj
navdušen in se bo zavzel, da se ta problem reši kako drugače.
Volilna skupščina KK Nazarje, se je zaključila ob 15. uri.
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