Kajakaška zveza Slovenije
Kolegij

Ljubljana, 11.4.2017

ZAPISNIK
4. seje kolegija Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, dne 10.4.2017 s pričetkom ob
15 h v prostorih Hale Tivoli v Ljubljani.
Na seji so bili prisotni naslednji člani kolegija: Branko Brezigar, Dušan Konda, Milan Črepinšek,
Andrej Jelenc.
Zdenka Ponomarenko se je opravičila.
Na seji so prisotni štirje člani kolegija, tako da je sklepščnost zagotovljena.
Dnevni red:
1. Pregled gradiva za 14. sejo predsedstva KZS
2. Razno
Ad 1
Direktor KZS je prisotnim predstavil dnevni red za 14. sejo predsedstva KZS. Kolegij se je s
predlaganim dnevnim redom strinjal. V nadaljevanju se je prešlo na obravnavo posameznih
točk.
1. Na zapisnik 13. seje predsedstva KZS člani kolegija niso imeli pripomb. Večji del sklepov je
realiziranih oziroma so v realizaciji.
Med sklepi, ki še niso realizirani je sklep št 13.163 ki se glasi: Pripravi se tabelo primerjave med
planom in realizacijo po stroškovnih mestih za leto 2016. Tako pripravljeno tabelo se posreduje
članom predsedstva.
Prej omenjeno tabelo je potrebno posredovat članom predsedstva na 14. sejo predsedstva.
2. Direktor KZS je člane kolegija obvestil, da bodo sredstva, ki jih bo KZS prejela po pogodbi z
MIZŠ za leto 2017 višja od pričakovanih in načrtovanih. Predsedstvu je potrebno predstavit
likvidnostni načrt, ki vključuje samo do tega trenutka realno zagotovljena sredstva.
Na osnovi tega se pripravi informacija, koliko izgube iz preteklih let lahko saniramo v letošnjem
letu. Predlog kolegija je, da se kljub ugodnejšemu financiranju s strani MIZŠ finančnega načrta
za sezono 2017 ne spreminja.

3. Člani kolegija so mnenja, da so predsedstvu predlagani praviniki primerni za sprejem. Branko
Brezigar je želel imeti pojasnilo o 3. točki 8. člena pravilnika o nagrajevanju trenerjev, ki govori
o načinu izplačila. Po pojasnilu tudi na to točko ni bilo pripomb.
4. Kolegij je pregledal zapsinik 4. redne seje strokovnega sveta KZS in se stinja s predlogi, ki jih le
ta naslavlja na predsedstvo.
V primeru, da Simon Oven naslovi prošnjo za finančno pomoč pri financiranju individulanega
dela priprav se tej prošnji ugodi.
Glede na možnost formiranja posadke K2 ženske za projekt OI Tokio se pristopi k nabavi novega
K2 čolna za mirno vodo.
5. Priprave na evropsko prvenstvo v slalomu v Tacnu se približujejo zaključni fazi. Finančna
konstrukcija še ni zaprta, odprtih je še kar nekaj področij. Na seji predsedstva podrobnosti o
trenutni fazi priprav predstavi Vodja programa prireditev in športa za vse, finančni del pa
predstavi direktor.
6. Vabilo na redno letno skupščino KZS, ki bo 20.4.2017 je bilo posredovano. Poročilo
nadzornega odbora je bilo posredovano tudi članom predsedstva. Direktor se je s
predsednikom dogovoril, da od novega vodstva HSE pridobi informacijo, ali tudi novo vodstvo
soglaša s predlagano menjavo člana predsedstva KZS.
Na redni letni skupščini se nekaj več časa nameni predstavitvi programa dela 2017 - 2020.
7. Pod točko razno ni bilo dodatne razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Zapisal
Andrej Jelenc

