ZAPISNIK
redne letne skupščine SSK Ilirija,
ki je bila 19. 4. 2018, ob 18:30, v Skakalnem centru Mostec

Primož Ulaga, predsednik kluba, pozdravi vse prisotne in predstavi predlog dnevnega reda.
Ugotovljeno je bilo, da je bila skupščina ob 18:50 sklepčna. Prisotnih je bilo 64 članov (skupno število
članov kluba: 176).
P. Ulaga poda predlog dnevnega reda.
Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti
•

izvolitev delovnega predsedstva

•

izvolitev verifikacijske komisije

• izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 19. 6. 2017
3. Predstavitev poročil:
•

o delu kluba v sezoni 2017/2018

•

finančno poročilo 2017

•

poročilo nadzornega odbora

•

poročilo disciplinske komisije

•

načrt dela za sezono 2018/2019

• poročilo o vzdrževanju in investicijah
Razprava po poročilih in načrtu (po vsakem poročilu)
4. Članarina za sezono 2018/2019
5. Poročilo Volilne komisije
6. Volitve
•

disciplinske komisije

•

nadzornega odbora

•

predstavitev kandidata za predsednika

•

predsednika kluba

• članov izvršnega odbora
7. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1)
Otvoritev zasedanja in izvolitev delovnih teles.
Za delovno predsedstvo so bili predlagani:
predsednik: Andrej Bergant,
člana: Aleš Macur in Marko Kramar.
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V verifikacijsko komisijo so bili predlagani:
predsednica: Urša Ahlin,
članica: Blanka Martini.
Za zapisnikarja in overovatelja zapisnika so bili predlagani:
zapisnikar: Žiga Mandl,
overovatelja: Rok Ingolič in Igor Volavšek.
Predlog delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in zapisnikarja z overovateljema je bil potrjen z večino prisotnih glasov.

Ad 2)
Predsednik delovnega predsedstva A. Bergant pozdravi prisotne.
Ž. Mandl prisotnim članom povzame zapisnik in sklepe redne letne skupščine z dne 19. 6. 2017.
Z večino glasov je bil zapisnik potrjen (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

SKLEP 1: Zapisnik redne letne skupščine z dne 19. 6. 2017 se potrdi.
Ad 3)
A. Bergant pozove k predstavitvi poročil:
-

Ž. Mandl povzame poročilo o delu kluba v sezoni 2017/2018.

Z večino glasov je poročilo o delu kluba v sezoni 2017/2018 potrjeno (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

SKLEP 2: Predstavljeno poročilo o delu kluba v sezoni 2017/2018 se potrdi.
-

Ž. Mandl povzame finančno poročilo za leto 2017.

L Sinčič predlaga, da se finančno poročilo v prihodnje na prihodkovni ravni razdeli na postavke o
prihodkih s strani vadnin, prihodke sponzorjev in druge postavke.
Z večino glasov je finančno poročilo za leto 2017 potrjeno (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

SKLEP 3: Predstavljeno finančno poročilo za leto 2017 se potrdi.
-

Z. Borštnar povzame poročilo Nadzornega odbora.

Z večino glasov je poročilo Nadzornega odbora za leto 2017 in za obdobje od 01.01.2018 do 31.03.2018 potrjeno (64 glasov
ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).
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SKLEP 4: Predstavljeno poročilo Nadzornega odbora za leto 2017 in za obdobje od 01. 1. 2018 do
31. 3. 2018 se potrdi. Sprejete so naslednje usmeritve Nadzornega odbora:
1. Da se Zapisnik skupščine 2018 z dne 19.04.2018 objavi na spletni strani pod rubriko
»delo organov kluba« najkasneje do 10.05.2018.
3. Da se Zapisniki Izvršnega odbora in ostalih organov kluba redno objavljajo na spletni
strani kluba pod rubriko »delo organov kluba« v roku 7 dni.
4. Da Izvršni odbor izdela nov oziroma popravi obstoječi Statut kluba in ga predlaga v
potrditev na redni letni skupščini kluba spomladi 2019.
Skupščina naloži Izvršnemu odboru, da sprejme Disciplinski pravilnik kluba, Pravilnik o priznanjih in
nagradah, Pravilnik o prevozih s službenimi oziroma osebnimi avtomobili in da dopolni obstoječi v letu
2017 sprejeti Pravilnik o opremi, če za to obstaja možnost.
Z večino glasov je poročilo Nadzornega odbora za leto 2017 in za obdobje od 01.01.2018 do 31.03.2018 potrjeno (64 glasov
ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

-

A. Masle povzame poročilo disciplinske komisije.

Pripravljen je osnutek novega disciplinskega pravilnika, ki bo obravnavan na naslednji skupščini.
Z večino glasov je poročilo disciplinske komisije za leto 2017 potrjeno (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

SKLEP 5: Predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2017 se potrdi.
-

Rok Mandl predstavi načrt dela za leto 2018/2019.

Vzgojni cilji:
•

spoštovati pravila športnega obnašanja,

•

spoštovanje avtoritete in osebnosti trenerjev (vodstva),

•

graditi željo po smučarskih skokih,

•

razvijati vztrajnost, samozavest, odločnost in obvladati pogum,

• razumevanje osnovnih zakonitosti smučarskega skoka in učinkov treninga (od 15 naprej).
Športni cilji:
•

omogočati interdisciplinarnost športov (rolanje, gimnastika, tek na smučeh, …)

•

izboljšati rezultate na vseh ravneh tekmovanj na katere imajo vpliv trenerji kluba,

•

nadaljevanje usmerjenosti kluba, da vsi tekmovalci spoznajo s smučarskim tekom in tekmujejo
na tekmovanjih v NK.

Organizacijski cilji:
•

nadaljevati sodelovanje s trenerjem gimnastike,

•

poglobiti sodelovanje s TK Brdo,

•

okrepiti sodelovanje z mejnimi strokovnjaki,
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•

delovanje in usklajevanje s trenerji državnih reprezentanc,

•

sodelovanje in usklajevanje z drugimi klubskimi trenerji.

Za promocijo skakalne šole poskrbimo z urejeno vizualno podobo centra, pestrim dogajanjem in
vidnimi elementi, ki mlade vabijo k vpisu v skakalno šolo
L. Sinčič pohvali rezultate v zadnjih dveh sezonah.
Z. Suzič predstavi problematiko organizacije tekmovanj na ravni SZS. Klubi ne želijo organizirati
tekmovanj v Kranju ali Planici.
Ž. Mandl predlaga, da se na ravni SZS organizira solidarnostne tekme na katerih so člani SSK Ilirija vedno
pripravljeni sodelovati.
Z večino glasov je načrt dela za leto 2018/2019 potrjen (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

SKLEP 6: Predstavljen načrt dela za leto 2018/2019 se potrdi.
-

Rok Ingolič predstavi poročilo o vzdrževanju in investicijah za leto 2017.

Z večino glasov je poročilo o vzdrževanju in investicijah za leto 2017 potrjeno (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov
VZDRŽANIH).

SKLEP 7: Predstavljeno poročilo o vzdrževanju in investicijah za leto 2017 se potrdi.
SKLEP 8: Skupščina kluba zadolži nov IO, da sestavi ekipo, ki bo obudila in predstavila projekt Podutik
mestnim oblastem.
Ad 4)
A. Bergant poda predlog višine članarine za čas trajanja od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.
Z večino glasov je članarina za čas trajanja od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 potrjena (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov
VZDRŽANIH).

SKLEP 9: Članarina za prihodnjo sezono, ki teče od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, znaša:
● 35,00 € za člane kluba, starejše od 15 let (tekmovalci, trenerji, sodniki, člani odborov kluba),
● 25,00 € za člane kluba, mlajše od 15 let (tekmovalci),
● 10,00 € za podporne člane kluba.
Ad 5)
A. Bergant pozove k predstavitvi poročila Volilne komisije.
M. Kramar povzame poročilo Volilne komisije.
Z večino glasov je poročilo Volilne komisije potrjeno (64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH).

SKLEP 10: Poročilo Volilne komisije se potrdi.
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Ad 6)
A. Bergant odpre volitve za predsednika kluba in IO-ja, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
Predlog za člane disciplinske komisije:
•

Luciano Sinčič,

•

Boštjan Cernjak,

•

Aleš Jernejčič.

Rezultat: 64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH

SKLEP 11: Disciplinsko komisijo, izvoljeno za obdobje 2018 – 2022, sestavljajo: Luciano Sinčič, Boštjan
Cernjak in Aleš Jernejčič.
Predlog za člane nadzornega odbora:
•

Katja Dermol,

•

Dušan Kavčnik,

•

Bruno Vidmar.

Rezultat: 64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH

SKLEP 12: Nadzorni odbor, izvoljen za obdobje 2018 – 2022, sestavljajo: Katja Dermol, Dušan Kavčnik
in Bruno Vidmar.
A. Bergant prosi kandidata za predsednika Primoža Ulago, da predstavi program dela.
P. Ulaga se zahvali vsem, ki so pripomogli k delu kluba v zadnjem letu in pol. Pove, da si delovanje kluba
predstavlja na treh ravneh, in sicer s tremi razvojnimi smermi: organizacijska, finančna in športna.
Poudarek daje na finančni del, saj se lahko le tako zagotovijo dobri pogoji dela za strokovno-športni
del, ki pa mora delovati v športnem duhu, na podlagi reda in discipline in vzgoje mladine v vrhunski
šport.
Rezultat: 64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH

SKLEP 13: Predsednik kluba, izvoljen za obdobje 2018 – 2022, je Primož Ulaga.
Predlog za člane IO-ja in predsednika IO-ja:
•

Primož Ulaga – predsednik IO,

•

Andrej Bergant – podpredsednik za gospodarsko-finančne zadeve,

•

Grega Goltes – podpredsednik za organizacijo prireditev oz. tekmovanj,

•

Rok Mandl – podpredsednik za spremljanje strokovnega dela s športniki,

•

Aleš Juršič,

•

Igor Volavšek,

ZAPISNIK SKUPŠČINE SSK ILIRIJA, 2018

5

•

Marko Kramar,

•

Rok Ingolič,

•

Aleš Macur.

Rezultat: 64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH

SKLEP 14: Izvršni odbor SSK Ilirija ima 9 članov.
A Bergant poda na glasovanje kandidatno listo za člane izvršnega odbora.
Rezultat: 64 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH

SKLEP 15: Člani izvršnega odbora SSK Ilirije, izvoljeni za obdobje 2018 – 2022, so:
•

Primož Ulaga – predsednik IO,

•

Andrej Bergant – podpredsednik za gospodarsko-finančne zadeve,

•

Grega Goltes – podpredsednik za organizacijo prireditev oz. tekmovanj,

•

Rok Mandl – podpredsednik za spremljanje strokovnega dela s športniki,

•

Aleš Juršič,

•

Igor Volavšek,

•

Marko Kramar,

•

Rok Ingolič,

•

Aleš Macur.

Ad 7)
Razno
Z. Borštnar pove, da se približuje 50-letnica kluba.
SKLEP 16: Skupščina kluba zadolži Izvršni odbor, naj oblikuje komisijo za pripravo 50-letnice kluba.
Za vodjo komisije se določi Zvonimirja Borštnarja.
Skupščina se je končala ob 20:30.
Predsednik delovnega predsedstva:
Andrej Bergant

Overovatelja zapisnika:
Rok Ingolič

Zapisal:
Žiga Mandl

Igor Volavšek
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