Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 27.2.2020

ZAPISNIK
6. dopisne seje Predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala potekala dne 19.2.2020 od 15.00
ure do dne 25.2.2020 do 20.00 ure.
DNEVNI RED:
1. potrditev predloga prioritetne liste objektov, ki so bili za področje panoge kajak kanu prijavljeni na
razpis FSO
Obrazložitev
Na razpis Fundacije za šport so bili za področje Objekti kandidirani projekti, ki so jih posredovali
Kajakaška zveza Slovenije, Kajak klub Soške elektrarne in Športna zveza Krško. Kandidature so bile
posredovane za naslednje projekte:
Kajakaška zveza Slovenije
Sanacija poškodb na tribunah v kajakaškem centru Tacen.
Vrednost investicije: 62.000 € ( vloga na FSO za 31.000 €)
Sanacija je potrebna, ker so visoke vode do te mere poškodovale dele tribun, da so se pojavile luknje in
je gibanje po delu tribun nevarno. Tribune je potrebno sanirati do svetovnega prvenstva v slalomu za
mladince in U23, ki bo v Tacnu v prvi polovici julija 2020.
Kajak klub Soške elektrarne
Kajakaški center Solkan - sanacija 2020
Vrednst investicije: 22.500 € (vloga na FSO za 9.000 €)
Sanirati je potrebno, zaradi poplav poškodovane brežine in dostope na kajakaškem poligonu ter sistem
za obešanje vratic (stebri, pletenice). Sanacija mora biti zvedena do avgusta 2020, ko bo v Solkanu
evropsko prvenstvo v spustu za mladince in U23.
Športna zveza Krško
Nabava športne opreme za čolnarno Krško in Brestanica
Vrednost investicije: 10.400 € (vloga na FSO za 4.000 €)
Projekt predvideva nabavo šolskih čolnov, vgradne opreme in pontona za dve montažni čolnarni v
Krškem in Brestanici.
V okviru postopka vrednotenja kandidatur je FSO zaprosila Kajakaško zvezo Slovenije za posredovanje
prioritetne liste kandidatur, ki jo mora potrditi najvišji organ zveze.

Na dopisni seji je o predlaganem sklepu glasovalo šest članov predsedstva in s šestimi glasovi ZA potrdilo
sklep:

Sklep št. D 6/1
Predsedstvo KZS potrjuje predlagano prioritetno listo kandidatur na FSO za področje Objekti kot
sledi:

1. Sanacija poškodb na tribunah v kajakaškem centru Tacen
2. Kajakaški center Solkan- sanacija 2020
3. Nabava športne opreme za čolnarno Krško n Brestanica
Zapisal:
Andrej Jelenc
Andrej Ribič
predsednik

