Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 11.11.2017

ZAPISNIK
32. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 7.11.2017 od 17.00 ure do
dne 9.11.2017 do 20.00 ure.

DNEVNI RED:
1. Potrditev predloga delitve sredstev za razvoj kajakaštva v sezoni 2017

Obrazložitev:
V skladu z načinom delitve sredstev za razvoj, ki je bil v uporabi v zadnjih sezonah je direktor KZS
predsedstvu KZS v potrditev posredoval predlog delitve sredstev za razvoj za sezono 2017.
Predlog je bil sestavljen na osnovi enakih izhodišč kot v zadnjih nekaj sezonah. Enota sofinanciranja se
dobi iz analize udeležbe klubov na tekmah slovenskega pokala za mlajše kategorije ( do 14 let) ter
državnega prvenstva, pri mladincih in članih pa številu tekmovalcev, članov državne reprezentance iz
posameznega kluba. Pri tem je upoštevan posamezni tekmovalec le enkrat, četudi tekmuje v različnih
starostnih kategorijah in disciplinah. V finančnem načrtu za leto 2017 je bila predvidena višina sredstev
za sofinanciranje razvoja v klubih 20.000,00 EUR ob tem, da je bilo s sklepom predsedstva določeno, da
se iz te kvote 3.000,00 EUR nameni sofinanciranju gradnje klubskih prostorov KKK Bohinj, preostanek v
višini 17.000,00 EUR pa razdeli med klube. Predlog sta obravnavala tudi strokovni svet na seji
16.10.2017 ter kolegij na seji 3.11.2017. Obe delovni telesi sta predlagano razdelitev potrdila.

Na dopisni seji je o predlaganem sklepu glasovalo sedem članov predsedstva in s sedmimi glasovi ZA
potrdilo sklep:
Sklep št. 32 / 1
Za leto 2017 se posameznemu klubu prizna naslednja višina sredstev za sofinanciranje razvoja
kajakaštva :
KK Soške elektrarne

3.060,00 €

KKK Tacen

2.040,00 €

KKK Ljubljana

1.360,00 €

KKK Žusterna

1.360,00 €

KKK Nivo Celje

1.020,00 €

KK Simon

1.020,00 €

KKK Orka

1.020,00 €

KKK Bohinj

1.020,00 €

KKK Ankaran Hrvatini

1.020,00 €

KKK Krško

680,00 €

KKK Čatež

680,00 €

BD Steklarna Hrastnik

680,00 €

KKK Adrija

680,00 €

KKK Straža

340,00 €

KKK Bakovci

340,00 €

BD Ranca

340,00 €

BD Bistrica

340,00 €
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