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Bohinjsko jezero 

 

 

Poročilo predsednika 

 

Po letu 2017, ki je bilo v določenem smislu zelo turboletno tako znotraj kluba kot tudi v 

lokalnem okolju, smo v lanskem letu uspeli stanje umiriti in urediti, tako da klub normalno 

funkcionira. Izvedli smo večino zadanih si nalog: 

− v začetku leta smo izpeljali sodniški seminar in pridobili dva nova sodnika; 

− organizirali smo zimski pokal na Pokljuki; 

− skupaj s KZS smo organizirali izbirne tekme na Bledu, kjer so naši člani in sodniki nosili 

glavno breme izvedbe tekmovanja; 

− preko poletja smo izpeljali več tečajev za začetnike in nadaljevali  s kajak vrtcem za 

najmlajše; 

− sredi avgusta smo uspešno organizirali DP v maratonu, SLO pokal v mini maratonu in  

bili soorganizator SUP tekme; 

− pri izvedbi Triatlona jeklenih so naši člani nepogrešljivi pri kajakaškem delu triatlona; 

− po enoletnem premoru smo izpeljali zelo prijeten in aktiven klubski dan, katerega se 

je udeležilo lepo število članov. 

Kar se tiče naših tekmovalcev jih moram še posebej pohvaliti za vestno in prizadevno delo 

preko celega leta. Za svoj trud so bili nagrajeni  z uspehi na najpomembnejših tekmah. Naj 

samo poudarim da smo na lanskem DP osvojili rekordnih 33 naslovov državnega prvaka. Več 

o treningih, tekmovanjih in uspehih bosta podala oba trenerja. 

Čestitke vsem tekmovalcem in trenerjem za dosežene rezultate. Po številu tekmovalcev smo 

še vedno manjši klub, po dosežkih pa smo največji v državi. 

Brez podpore staršev, sponzorjev in donatorjev tega ne bi zmogli. Vsem se zahvaljujem, še 

posebej Občini Bohinj, Traig Ivančna gorica, Adriatic Slovenica, Omega air, Domko, 

Odvetniška pisarna Drnovšek in drugim. V upanju nadaljnje podpore. 

 

V našem klub je včlanjeno 220 članov, od tega imamo  licenciranih  31 tekmovalcev. 

 

 

 



Načrti za leto 2019: 

- V klub vabimo najmlajše in njihove starše. Povabite svoje prijatelje  v našo družbo, no 

bo jim žal. 

- Organizirali smo tradicionalni zimski pokal, žal zopet na Pokljuki. 

- Sodelovali bomo na čistilni akciji 2019, ki bo letos 6. aprila . 

- V avgustu smo organizatorji  DP v maratonu, SLO pokal v mini maratonu in SUP 

tekme. 

- Nudili bomo pomoč pri izvedbi Triatlona jeklenih. 

- S KZS se dogovarjamo  o prevzemu organizacije DP 2019 na Bledu konec avgusta. 

- Redna skrb za obstoječo opremo, vzdrževanje in dopolnjevanje potrebnih rekvizitov 

za normalno vadbo, planiramo nakup novega ergometra. 

 

Pogled na daljši rok: 

Odprta ostajate dve pereči zadevi  čolnarna in zamenjava kombija. 

 

Še enkrat se zahvaljujem tekmovalcem, in trenerjem za dosežene uspehe, članom in 

podpornikom za sodelovanje in prispevke. 

 

Hvala 

 

Bohinj, 16. 3. 2019          Leopold Šmit 


