Kanalski Lom, 25. 2. 2019

Zapisnik rednega letnega občnega zbora ŠKTD Lom

Občni zbor (v nadaljevanju OZ) se je odvijal v prostorih KS Tolminski Lom v soboto, 9. 2. 2019, s pričetkom ob 19.
uri.
Prisotni: Seznam prisotnih je Priloga 1 temu zapisniku.

Predsednik društva je predlagal naslednji:
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav predsednika, ugotavljanje sklepčnosti, potrditev predsedstva občnega zbora, dveh
overiteljev in zapisnikarja.
1.1. Ugotavljanje sklepčnosti
1.2. Uvodni pozdrav predsednika
1.3. Predstavitev novih članov
1.4. Predlog in glasovanje o delovnem predsedstvu, zapisnikarju in overiteljev
2. Pregled delovanja ŠKTD Lom v letu 2018
2.1. Poročilo tajnika – pregled delovanja društva
2.2. Poročilo blagajnika
2.3. Poročilo predsednika turističnega pododbora
2.4. Poročilo predsednika športnega pododbora
2.5.Poročilo predsednika kulturnega pododbora
2.6. Poročilo nadzornega odbora
2.7. Poročilo disciplinske komisije
2.8. Poročilo o opravljenih delovnih urah
2.9. Ocena predsednika
3. Volitve predsednika, tajnika in blagajnika
4. Volitve predsednikov in članov pododborov
5. Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo
6. Sprejem plana delovanja društva v 2019
7. Razno – pobude in predlogi

1. Ugotavljanje sklepčnosti, potrditev predsedstva občnega zbora, dveh overiteljev in zapisnikarja.
1.1. Ugotavljanje sklepčnosti
Predsednik upravnega odbora Matjaž Žbogar ob 19h pregleda prisotnost članov in ugotovi, da ni prisotna polovica
članov. Ob 19.30 pregleda seznam prisotnih članov društva, teh je 25, in poda ugotovitev, da je občni zbor
sklepčen. Priloga 1 – Seznam prisotnih.

1.2. Uvodni pozdrav predsednika
Matjaž Žbogar pozdravi vse prisotne in poda uvodni nagovor, v katerem predstavi dnevni red občnega zbora.
Predsednik pove, da ne bo več kandidiral za predsednika zaradi pomanjkanja časa in ker ne more biti hkrati
predsednik KS. Zahvali se vsem članom in izpostavi tiste, ki so v zadnjem mandatu najbolj prispevali k uspešnemu
delovanju društva. Doda še, da letos nagrade za prispevek kraju ne bo, ker UO ni prepoznal nikogar, ki bi si jo
zaslužil. Pove tudi, da je ŠKTD Lom v preteklem letu za svoje delovanje prejel občinsko priznanje.
1.3. Predstavitev novih članov
Tajnica ŠKTD Lom predstavi člana društva, ki sta se včlanila v preteklem letu, to sta Urška Mugerli in Klemen
Žbogar. V društvo je na dan občnega zbora včlanjenih 96 članov.
1.4. Predlog in glasovanje o delovnem predsedstvu, zapisnikarju in overiteljev
Imenovano in potrjeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Matjaž Žbogar, Vesna Lipušček, Denis Levpušček,
Borut Levpušček, Patricija Levpušček in Aljaž Bevk.
Za overitelja zapisnika sta bila imenovana in potrjena Patricija in Gorazd Levpušček, za zapisničarko pa Vesna
Lipušček.

2. Pregled delovanja ŠKTD Lom v 2018
2.1. Poročilo tajnice.
Vesna Lipušček predstavi delovanje društva v letu 2018. Izpeljane se bile skoraj vse predvidene prireditve in akcije,
nezanemarljiva pa je tudi pomoč, ki jo naše društvo nudi drugim društvom iz lokalnega okolja (Trans Julius, Soča
Outdoor, Starodobniki). Zaradi slabega vremena je bila odpovedana delovna akcija, vzpon na Veliki vrh pa je bil
najprej odpovedan in nato izveden v januarju, ko se ga je udeležilo res veliko število pohodnikov. Izvedena je bila
manjša investicija - nakup trakov (obeskov za ključe) z logom društva za člane in v promocijske namene. Neizpeljan
je ostal izlet za člane društva in krajane. Upravni odbor je sestankoval dvakrat, ostale odločitve pa sprejemal na
korespondenčnih sejah prek orodij družbenih omrežij. Izvedeno je bilo lepo število dogodkov in akcij, ki bogatijo
in lepšajo naš kraj, njihov podrobnejši pregled pa je priloga 2 temu zapisniku.
2.2. Poročilo blagajnika
Blagajnik Denis Levpušček je predstavil finančno poročilo društva za leto 2018, ki je priloga 3 temu zapisniku.
Povedal je, da so se prihodki povečali pri občinskem razpisu za vzpon in za turistično delovanje (Zavoda za turizem).
Leto 2018 je društvo končalo s pozitivnim izidom.
2.3. Poročilo predsednika turističnega pododbora
Predsednik turističnega pododbora Aljaž Bevk je predstavil delovanje turističnega pododbora v letu 2018. Med
drugim je izpostavil težave, s katerimi se soočajo pri snovanju poti oz. izdelavi tabel pri projektu Lom je moj dom
in poudaril sodelovanje z drugimi pomembnimi akterji v turizmu v naši občini. Dodal je, da bo v februarju končno
izdana odločba, s katero bo društvo dobilo predvidena sredstva. Izpostavil je še težave pri organizaciji krajevnega
praznika.
2.4. Poročilo predsednika športnega pododbora
Predsednik športnega pododbora Borut Levpušček je predstavil delovanje društva na športnem področju v letu
2018. Izpostavil je res lepe uspehe nogometašev (med drugim v Cerkljanski ligi) in tekača – Natana Maja Poženela,
ki je sedaj član mladinske reprezentance v orientacijskem teku. Podroben zapis je priloga 5 temu zapisniku.
2.5. Poročilo predsednice kulturnega pododbora
Predsednica kulturnega pododbora Patricija Levpušček je zbranim podala poročilo o delu društva na kulturnem
področju, ki je priloga 6 temu zapisniku. Izpostavila je težave z izpeljavo krajevnega praznika ter številne dogodke,
ki jih je društvo organiziralo za člane in širšo javnost.

2.6. Poročilo nadzornega odbora
Člani nadzornega odbora Gorazd Levpušček, Minka Žbogar Markočič in Vesna Pregelj so podali ugotovitev, da
kršitev v delovanju UO ŠKTD Lom ni bilo. Poročilo je priloga 7 zapisniku.
2.7. Poročilo disciplinske komisije
Disciplinska komisija v sestavi Peter Levpušček, Primož Bevk in Anita Mravlja ugotavlja, da v preteklem letu nekaj
članov ni poravnalo članarine, nekaj od njih pa tega ni storilo že več let zapored. Predlagajo strožje posredovanje
ali izključitev zamudnikov iz društva. Dva člana sta po posredovanju sama podala izstopni izjavi. Poročilo je priloga
8 zapisniku.
2.8. Poročilo o opravljenih delovnih urah
Vesna Lipušček je podala poročilo (Priloga zapisniku 9) o opravljenih delovnih urah. Med najbolj aktivnimi člani je
izpostavila Denisa Levpuščka, Petra Levpuščka in Edija Levpuščka in poudarila, da se je število opravljenih delovnih
ur v primerjavi s prejšnjim letom povečalo. Od 96 članov je 76 članov opravilo vsaj 1 delovno uro, kar pomeni
povprečno 17,3 h na člana društva. Mejo 10h, ki so potrebne za koriščenje ugodnosti s strani društva pri
sofinanciranju udeležbe športnih tekmovanj in rekreacije za obdobje 2019/2020, dosega 48 članov.
2.9. Ocena predsednika
Matjaž Žbogar je podal pregled delovanja društva in upravnega odbora, v katerem ocenjuje, da smo dosegli večino
zadanih ciljev, nekaj pa jih je iz različnih razlogov ostalo nedoseženih. Pri tem je izpostavil, da društvo ni nabavilo
trenirk in da ni bil izveden izlet za člane društva, na dokončno izdelavo čakajo tudi igrala v obeh Lomih. Omenil je
tudi dobro obveščanje javnosti: na facebooku je imelo društvo 68 objav (več kot 100 všečkov je požela fotografija
Boruta, ki je osvojil titulo najkoristnejšega igralca na turnirju v Drežnici. Na instagramu je bilo 19 objav, izdani pa
so bili trije letaki za krajane.
3. Volitve predsednika, tajnika in blagajnika
Podan je bil en predlog za novega predsednika – Denis Levpušček. Kandidat je bil z dvigom rok vseh prisotnih
soglasno izvoljen.
Podan je bil en predlog za novo tajnico – Anita Mravlja. Kandidatka je bil z dvigom rok vseh prisotnih soglasno
izvoljena.
Podan je bil en predlog za novega blagajnika – Uroš Pregelj. Kandidat je bil z dvigom rok vseh prisotnih soglasno
izvoljen.
4. Volitve predsednikov in članov pododborov
Z dvigom rok so bili za člane športnega pododbora izvoljeni: Borut Levpušček (predsednik), Robert Levpušček in
Matej Mravlja.
Z dvigom rok so bili za člane kulturnega pododbora izvoljeni: Peter Levpušček (predsednik), Lucija Žbogar in Rok
Levpušček.
Z dvigom rok so bili za člane turističnega pododbora izvoljeni: Aljaž Bevk (predsednik), David Manfreda in Jurij
Pregelj.
5. Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo
Z dvigom rok vseh prisotnih so bili za člane nadzornega odbora soglasno izvoljeni: Gorazd Levpušček, Patricija
Levpušček in Klemen Žbogar.
Z dvigom rok vseh prisotnih so bili za člane disciplinske komisije soglasno izvoljeni: Edi Lepušček, Primož Bevk in
Matjaž Žbogar.
6. Sprejem plana delovanja društva v 2019
V letu 2019 so predvideni naslednji dogodki:



Nočni pohod na Lašček (16. 2. 2019, organizirata Edi in Miran)



Ogled poletov v Planici (24. marec 2019, organizira Edi)



Čistilna in delovna akcija (9. 3. 2019 in 30. 3. 2019 – datuma nista dokončna, organizira David) – čistilna
akcija bo potekala po ustaljenem režimu, predvidoma po poti proti Mostu na Soči, da se počisti
onesnaženje od del za vodovod.



Cocktail party (datum še ni določen, organizira Lucija). Potekala je razprava o datumu izvedbe in o tem,
ali naj se najame izvajalec glasbe v živo ali ne.



Turnir trojk (26. in 27. april 2019, organizira Denis L.)



Kresovanje (zadnjega aprila, organizira Robert)



Veteranski turnir (maj, organizira David)



Shod (9. 6. 2019, organizira kulturni pododbor) – potekal bo v znamenju turnirja v košarki – žreb dvojic,
potekale bodo tudi družabne igre. Namen letošnjega shoda je druženje krajanov, saj obširnejša prireditev
zaradi različnih razlogov letos ni smiselna. Odprla se je razprava o tem, kako naj bi prireditev v prihodnje
izgledala, a je dokončna odločitev v rokah novega UO.



Generacijski turnir (16. junij 2019, organizira Borut) – izkupiček bo namenjen Davidu Dobravcu



Vzpon na Široko 2019 (15. avgust 2019, organizirajo Matjaž – ki prevzame koordinacijo, Edi, Peter L.) –
glede na dobro izkušnjo po lanski izpeljavi rekreativne vožnje bo letos na isti trasi izpeljano tekmovanje.
Podani so bili predlogi oz. opozorila glede števila redarjev in kritičnih točk (ovinki, dovozne poti ipd.).
Organizatorji bodo skušali nivo dirke še zvišati.



Turnir 3+1 (23. in 24. avgust 2019 ali 30. in 31. avgust 2019, organizira Denis L.) – 30. letnica turnirja



Pohod na Velik vrh (predvidoma konec oktobra) – pohod naj bi bil voden s strani PD Tolmin in PD Nova
Gorica (kontaktiral bo Aljaž)



Martinovanje in turnir v briškuli (november 2019, organizirajo Danilo, Miran in Edi)



Zaključek Sola Lom (november 2019, organizira Gašper)



Zadnja večerja (december 2019, organizira Denis L.)



Božično popoldne na Tnali, turnir v pikadu (25. december 2019, organizirata Uroš in Borut)



Pohod na Lašček (februar/marec 2020, organizira Edi)

V skladu s planom delovanja društva so bile podane še naslednje naloge, ki jih je treba izvesti v letu 2019:


Dokončanje igral v Kanalskem Lomu (do turnirja trojk) in Tolminskem Lomu



Obnova igrišča (prebarvati greznico, tribune in zamenjati mreže)

Podana sta bila tudi predloga, ki bosta izvedena glede na interes:



Peter Gruden je predlagal izvedbo tečaja peke potice,



Gašper pa izvedbo pohoda v visokogorje.

Plan delovanja je bil s strani udeležencev občnega zbora z dvigom rok potrjen.

7. Razno – pobude in predlogi
Podana ni bila nobena pobuda oz. predlog.

Občni zbor se je zaključil ob 21.15.

SEZNAM PRILOG:
PRILOGA 1: Seznam prisotnih na občnem zboru
PRILOGA 2: Poročilo tajnice
PRILOGA 3: Poročilo blagajnika
PRILOGA 4: Poročilo predsednika turističnega pododbora
PRILOGA 5: Poročilo predsednika športnega pododbora
PRILOGA 6: Poročilo predsednika kulturnega pododbora
PRILOGA 7: Poročilo nadzornega odbora
PRILOGA 8: Poročilo disciplinske komisije
PRILOGA 9: Poročilo o opravljenih delovnih urah

Zapisala: Vesna Lipušček
tajnica ŠKTD Lom
V vednost:
-arhiv
-nadzorni odbor prek e-pošte
-upravni odbor prek e-pošte
-disciplinska komisija prek e-pošte
-člani ŠKTD Lom prek e-pošte

Overitelja:

Patricija Levpušček

Gorazd Levpušček

