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Poročilo predsednika kluba
Leto 2017 je bilo v primerjavi z zadnjimi leti malo bolj umirjeno, glede na to,
da smo imeli prednostno nalogo izgradnjo klubskih prostorov, kar smo tudi
uspešno zaključili. Preostalo je še nekaj manjših zadev, ki so bile izvedene v
prvi polovici leta s strani članov kluba.
Izvedli smo vse formalnosti v zvezi novega naslova sedeža kluba in registracije
klubske hiše (vpis v zemljiško knjigo, zavarovanje, registracija novega vodstva
kluba...). Poplačali smo vse odprte obveznosti in izvedli vračilo kredita takoj, ko
smo imeli zadostna sredstva na računu.
V januarju smo gostili seminar za sodnike KZS na mirnih vodah, imeli smo
enega kandidata, ki je opravil sodniški izpit.
V mesecu marcu smo organizirali dobrodelni koncert v Boh.bistrici z
ansamblom Zupan z gosti. Nastopila sta tudi dva naša člana izvrstna pevca
prvaka ljubljanske opere Ivan Arnšek- bariton in Matej Vovk- tenor. Žal je bil
obisk slab, tako , da smo imeli minimalni zaslužek.
V aprilu smo se udeležili vsakoletne čistilne akcije »Očistimo Bohinj«, čistili
smo okolico kluba in pobirali smeti od mostu proti severni obali jezera.
Uspešno smo kandidirali na občinski razpis za sofinanciranje športa v občini
Bohinj.
Konec meseca aprila smo bili soorganizator DP in izbirne tekme za člane na
Bledu, kjer so naši člani opravili takorekoč vsa operativna dela in zagotovili smo
večino sodnikov. Enaka slika se je ponovila še na drugem delu DP konec
meseca septembra pravtako na Bledu.
V preteklem letu smo v Bohinju organizirali tri tekmovanja in sicer 18. junija
tekmo za Slo pokal in izbirno tekmo za U16 za Olympic hopes; 29. julija Slo
pokal v maratonu in 3. septembra DP v maratonu in bohinjski maraton
(mednarodna tekma).
Preko poletja smo izvedli tri tečaje kajaka za začetnike in drugič » kajak vrtec »
za najmlajše (športne urice za najmlajše)odziv je bil zopet izredno pozitiven,
zato ga bomo letos ponovno ponudili.
Podpisali smo aneks k pogodbi o sofinanciranju trenerja za leto 2018 in 2019 s
strani Ministrstva za šolsto in šport. Tako da imamo rešeno stanje za prihodnji
dve leti, sama pogodba je podpisana do 29.02.2020.

Naši člani so nudili pomoč pri izvedbi tradicionalnega triatlona jeklenih zadnji
vikend mesecu avgustu.
Stane Klemenc je organiziral piknik večer na klubu ob kresni noči, takrat smo
tudi prejeli v dar plinski žar od Omege air za katerega upam, da ga bomo dosti
uporabljali.
Zaradi odlašanja z izvedbo klubskega dne nam je na koncu zagodlo vreme pri
organizaciji in ga žal nismo uspeli izpeljati.
V decembru smo na pobudo Občine pripravili pripombe in komentarje na
osnutek uredbe o plovbi na motorni pogon na bohinjskem jezeru, ki ga je
pripravil Direktorat za vode RS, katere smo tudi pravočasno oddali in pozvali
smo tudi KZS, da poda svoje pripombe.
Lanskega decembra smo se morali odpovedati sodelovanju na novoletnih
prireditvah, ker nismo zbrali dovolj kandidatov za delo, predvsem je bil problem
na silvestrovo. Težava je nastopila v reorganizaciji dela in sicer vsi klubi, ki so
kandidirali, naj bi sodelovali vse tri dni in sicer vsak s po štirimi člani na večer
(glede na število prijavljenih klubov). Žal smo izpustili lepo priložnost za
zaslužek, ker so bili prireditve izjemno dobro obiskane.
Na tekmovalnem področju pa nismo imeli zatišja, poleg že navedenih
organizacij tekem, so naši tekmovalci marljivo delali preko celega leta. Njihov
trud in prizadevanja so bila potrjena z odličnimi rezultati na najpomembnejših
tekmovanjih tako doma kot na mednarodnih regatah in prvenstvih.
Podrobnosti o pripravah, treningih, tekmovanjih in o rezultatih bosta podala
trenerja.
Čestitke za dosežene rezultate vsem tekmovalcem z željo za nadaljnje dobro
delo.
Hvala
Vsega načrtovanega in doseženih rezultatov ne bi zmogli brez pomoči naših
zvestih sponzorjev in donaterjev; Občina Bohinj, Gorenje, Traig Ivančna gorica,
Elektro Gorenjska, Adriatic Slovenica, Omega air, Domko, Protehna, Kemis
plus, Steklarstvo Šeško NM in seveda prispevkov članov kluba. Vsem se
zahvaljujem in upam še na nadaljnjo podporo in pomoč.
Ob zaključku poročila navajam še nekaj problematike preteklega leta, o kateri pa
ne želim razpravljati:
Med letom smo imeli kar nekaj težav v organizaciji dela, sinhronizacija ni bila
dobra, tako stanje je lahko posledica v zamenjavi vodstva in novem načinu dela
po 10 letih. Ponujeni so bili trije odstopi iz predsedstva, med drugim tudi moj z
mesta predsednika kluba. Zaenkrat smo težave rešili v dobro kluba in naših
otrok, katerim je klub namenjen. V tem času prihodnje leto bomo imeli volilno
skupščino in začnimo pravočasno z izborom možnih kandidatov za vodenje
Kluba. V klubu imamo zamenjavo generacije in želja nas vseh mora biti,
čimvečja vključitev novih članov in njihovih staršev v delovanje kluba.

Stanje članstva konec leta 2017:
Skupno nas je 218, licenciranih tekmovalcev imamo 26
Kratkoročni načrti:
- pridobivanje novih mladih tekmovalcev
- izvedba tekem sredi avgusta; bohinjski maraton, DP v maratonu, Sup
tekma
- sodelovanje na čistilni akciji, sodelovanje pri izvedbi Triatlona
- skrb za obstoječo opremo in dopolnjevanje le-te.
- želja po več družabnosti v klubu v širšem krogu članstva
Srednjeročni naloge:
- rešitev čolnarne
- zamenjava kombija
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