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UVOD 
 
Programi, ki so se izvajali v okviru Kajakaške zveze Slovenije v zadnjih sezonah, so 
dosegali zavidljive rezultate. Programi vrhunskega športa so bili izvedeni na visokem 
nivoju, rezultat tega pa je bilo veliko število osvojenih kolajn na velikih mednarodnih 
tekmovanjih. Prav tako so bili uspešno izvedeni programi organizacije mednarodnih 
tekmovanj in promocije kajakaštva. Ne glede na uspešno izvedene programe, se je 
strokovni svet odločil, na osnovi izkušenj iz sezone 2017, program za sezono 2018 
deloma korigirati z namenom, da bi bili programi vrhunskega športa še bolj učinkoviti.  
 
Eden izmed ciljev v sezoni 2018 je izboljšati delovanje strokovne službe in komunikacije 
s člani KZS, storiti korak naprej v programih razvoja kajakaštva ter nadgraditi projekt 
rekreativnih programov. Pomembna pozornost bo namenjena tudi organizaciji drugih 
programov, ki smo jih začeli razvijati v zadnjih letih.  
 
Kot dobri organizatorji velikih mednarodnih prireditev si bomo prizadevali na visokem 
nivoju organizirati vsa tekmovanja, še posebej največji dve tekmovanji, ki jih gostimo v 
letu 2018, to sta svetovni pokal v spustu v Celju ter svetovni pokal v slalomu v Tacnu. 
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PROGRAM ZA LETO 2018 
 

1 Delovanje zveze 
 

1.1 Strokovna služba 
 

Za delovanje Kajakaške zveze Slovenije sta zadolžena predvsem predsedstvo in 
strokovna služba. Učinkovito delovanje strokovne službe je ključno za izvedbo 
celotnega programa KZS. Ena od ključnih nalog je organizacija in izvedba vseh sprejetih 
programov. Večja skrb bo namenjena pridobivanju novih sponzorskih sredstev in iskanje 
možnosti za povečanje vložka lastnih sredstev. Ob tem je potrebno kar se da racionalno 
poslovanje in tekoče spremljanje odhodkov in prihodkov. Zaradi sprejetja novega 
Zakona o športu bo potrebno nadaljevanje aktualizacije pravilnikov.  
 

1.2 Odbori in komisije 
 
Strokovni svet, odbor za mirne vode in odbor za divje vode s svoji predlogi in mnenji 
poskrbijo, da ima predsedstvo KZS kar najboljše strokovne podlage za odločanje o 
ključnih zadevah, ki se nanašajo na vodenje Kajakaške zveze Slovenije. Sodniška 
komisija skrbi za usposabljanje sodnikov in njihovo imenovanje za domača in tuja 
kajakaška tekmovanja.  
 
Za leto 2018 je s strani ICF in ECA za sojenje na svetovnih in evropskih prvenstvih ter 
tekmah svetovnega pokala izbranih 11 sodnikov, ki jih je imenovala KZS. 

 

1.3 Mednarodno sodelovanje 
 
Kajakaška zveza Slovenije je članica ICF - mednarodne kajakaške zveze, ECA - 
evropske kajakaške zveze in EPP - združenja evropske kajakaške izkaznice. V 
omenjenih zvezah ima tudi svoje predstavnike. Andrej Jelenc je član upravnega odbora 
ECA, predstavnik ECA v upravnem odboru ICF in predsednik slalomskega komiteja pri 
ECA. Jakob Marušič je član spustaškega komiteja pri ICF.  
 
V okviru mednarodnega sodelovanja za leto 2018 se zagotovi udeležba delegatov na 
zasedanju rednega kongresa ICF, udeležba na zasedanjih upravnega odbora ICF, ECA 
in sestankih ICF komitejev ter udeležba predstavnika KZS na mednarodnih trenerskih 
konferencah.  
 
Kongres ICF | Budimpešta | 23.–24. 11. 2018 
 
 
 
 
 
 



5	
	

2 Program vrhunskega športa 
 
V programu vrhunskega športa so definirani način financiranja, obseg in termini 
reprezentančnega programa za posamezne discipline, sestava reprezentanc za 
pripravljalno obdobje, navedeni kriteriji, ki so bili uporabljeni za sestavo reprezentanc za 
pripravljalno obdobje, in tisti, ki bodo uporabljeni za sestavo reprezentanc za nastope 
na velikih tekmovanjih.  
 

2.1 Program slalomskih reprezentanc 
 

2.1.1 Program članske slalomske reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji članske slalomske reprezentance so vezani na rezultate na velikih tekmovanjih. 
Glede na dosežene rezultate v zadnjih sezonah so cilji naslednji: 
 

- osvojitev kolajne v individualni disciplini na SP in EP, 
- osvojitev ekipne kolajne na SP in EP, 
- več uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala, 
- uvrstitev v finale na tekmah svetovnega pokala, EP in SP v disciplinah K1M, 

K1Ž, C1M, 
- uvrščanje med prvih 15 v kategoriji C1Ž na tekmah svetovnega pokala, EP in 

SP. 
 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Peter Kauzer st., Fedja Marušič, Miha Terdič, 
Jože Vidmar, Borut Javornik, Aleš Kuder, Matej Trampuž, Inaki Gomez. 
 
Program za pripravljalno obdobje je prilagojen individualno in ga pripravijo trenerji, ki 
sodelujejo s tekmovalci članske in U23 ekipe, vključenimi v program financiranja s strani 
KZS. Terminski program priprav in tekmovanj za posameznega tekmovalca posredujejo 
trenerji vodji programa vrhunskega športa v začetku pripravljalnega obdobja. Program 
je med sezono z utemeljitvijo mogoče tudi korigirati. 
 
Klubi pisno potrdijo, kateri trenerji izvajajo program posameznih tekmovalcev. 
 
Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske slalomske reprezentance  
 
Program priprav je razdeljen na del priprav, planiranih in realiziranih v okviru programa 
reprezentance, in na del, ki se lahko realizira individualno in je sofinanciran na osnovi 
vnaprej določenih kriterijev.  
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program sofinanciranja programa priprav vključeni: 
 
V osnovni program - Simon Brus, Vid Kuder Marušič, Nina Bizjak, Ajda Novak, Tine 
Kancler. 
V program »A ekipe« - Žan Jakše, Martin Srabotnik, Eva Terčelj,  Anže Berčič, Jure 
Lenarčič, Alja Kozorog, Luka Božič. 
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V program »Elite team« - Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Urša Kragelj. 
 
Vrednost točke, ki je osnova za financiranje programa priprav, določi predsedstvo KZS. 
Na osnovi sklepa predsedstva KZS vrednost točke za sezono 2018 znaša 1€. V skladu 
z razmerjem višine sofinanciranja programa priprav za sezono 2018 so vrednosti 
sofinanciranja programov naslednje: 
 
Osnovni program  1500 točk  (1500€)  
Program A ekipe 3500 točk (3500€)  
Program Elite team  5000 točk (5000€)  
 
Stroški za individualne priprave se do dogovorjene višine poravnajo s strani Kajakaške 
zveze Slovenije oziroma se na osnovi poročila in dokazil nakažejo na račun matičnega 
kluba.  
 
Sofinanciranje programa priprav trenerjev slalomske reprezentance 
 
Letna višina sredstev, ki so namenjena za pokrivanje stroškov trenerja v okviru izvedbe 
individualnega dela priprav, je določena v višini ene tretjine sredstev, ki jih za program 
priprav prejme njegov tekmovalec. Sredstva za enega trenerja se lahko združujejo iz 
programov več tekmovalcev. Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, 
predvidene kot izvajalce programa KZS v posamezni sezoni. Pogoj za koriščenje 
sredstev je posredovan terminski načrt priprav in nastopov tekmovalca, ki ga mora 
posamezni trener posredovati pred začetkom koriščenja sredstev za program.  
 
Trenerjem se za izvedbo programa priprav namenijo sredstva za honorar oziroma 
nadomestilo v skladu s pravilnikom o nagrajevanju dela trenerjev. Obseg programa, za 
katerega je posamezniku zagotovljen honorar oziroma nadomestilo v okviru 
individualnega dela priprav, je realno izveden obseg programa, vendar ne več kot 21 
dni na tekmovalno sezono. 
 
Financiranje stroškov trenerjev v okviru programa skupnih reprezentančnih akcij je del 
skupnega programa reprezentanc. Obseg sofinanciranja honorarjev oziroma 
nadomestil se obračuna v skladu z realno izvedenim obsegom sodelovanja trenerja v 
skupnih reprezentančnih akcijah. 
 
Program izbirnih tekem 
 
Izbirne tekme se organizirajo v formatu tekme z enim tekom kvalifikacij + enim tekom 
finala. Za končno razvrstitev tekme šteje finalni rezultat.  
 
Število čolnov, ki se kvalificirajo v finale izbirne tekme:  
K1M: 10 absolutno / 10 U23 / 10 U18 C1M: 8 absolutno / 6 U23 / 6 U18 
K1Ž: 6 absolutno / 6 U23 / 6 U18 C1Ž: 4 absolutno / 4 U23 / 4 U18 
 C2M: vsi  C2 mix: vsi 
 
Datumi izbirnih tekem 
 
5. 5. 2018  Tacen 
6. 5. 2018  Tacen 
12. 5. 2018  Tacen 
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13. 5. 2018  Tacen 
 
 
Način rangiranja za sestavo reprezentance 

 
-   Rang znotraj kategorije se določi na osnovi zaostankov v odstotkih za  zmagovalcem  

v kategoriji, ob upoštevanju slovenskih tekmovalcev,  
-   v izračunu ranga se tekmovalcem ne upošteva njihov najslabši rezultat, 
- za končni rang se torej upošteva en rezultat manj od skupnega števila dobljenih 

rezultatov do situacije, ko sta zaradi odpadlih tekem za seštevek dobljena samo dva 
rezultata. V primeru, da sta dobljena samo dva rezultata ali manj, se rezultatov ne 
odšteva. Za končni rang se tako upošteva, npr. 3 od 4 rezultatov, oziroma 2 od 3 
rezultatov, oziroma dva rezultata ali samo en rezultat, če je iz tekem dobljen le eden,  

- če imata dva tekmovalca enak končni rezultat v razvrstitvi (rankingu), se upošteva 
najmanjši zaostanek za zmagovalcem.  

 
V primeru izrednih razmer, ko niso organizirane vse načrtovane tekme, se odpadlih 
tekem ne nadomesti. V primeru, da ni možno realizirati nobene tekme za rang, o sestavi 
ekipe odloči strokovni svet na predlog vodje vrhunskega športa in na osnovi rezultatov 
tekem v pretekli sezoni ter do tedaj izvedenih tekem v tekoči sezoni. 

 
V primeru izrednih situacij, kadar kateri od vrhunskih tekmovalcev, ki so v zadnjih dveh 
sezonah osvojili individualno kolajno na članskem SP, EP, OI, v skupni razvrstitvi 
svetovnega pokala ali na posamezni tekmi svetovnega pokala, zaradi bolezni ali 
poškodbe ne more nastopati na tekmah za rangiranje in uvrstitev v reprezentanco, ima 
strokovni svet na predlog vodje vrhunskega športa možnost predsedstvu predlagati 
drugačno ekipo, kot določa rang za izbor reprezentance, z upoštevanjem zgoraj 
navedenih dejstev.  
 
Bonus za uvrstitev v ekipo 
 
Tekmovalec/ka, ki v pretekli sezoni osvoji olimpijsko kolajno oziroma individualno zlato 
kolajno na SP ali EP, ima v naslednji sezoni na izbirnih tekmah bonus dveh zmag (2x 
0%). 
 
Individualna srebrna ali bronasta kolajna na SP ali EP ter zmaga v skupni razvrstitvi 
svetovnega pokala prinašata v naslednji sezoni na izbirnih tekmah bonus ene zmage 
(1x 0%). (V primeru osvojitve medalje tako na EP kot SP se bonusi ne seštevajo, 
upošteva se boljša uvrstitev). 
 
Način sestave reprezentance 
 
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prvi dve mesti v rangu izbirnih tekem in so na izbirnih 
tekmah uvrščeni v predpisanem zaostanku (6%) za prvouvrščenim v rangu znotraj 
kategorije, imajo zagotovljen nastop na EP in SP ter v celotnem svetovnem pokalu. 
 
Tretji v rangu izbirnih tekem ima zagotovljen nastop na EP in prvem delu svetovnega 
pokala. 
 
V kategorijah, kjer je to mogoče, je četrti v rangu izbirnih tekem uvrščen v ekipo za prvi 
del svetovnega pokala. 
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Pravica nastopa na svetovnem prvenstvu in v drugem delu svetovnega pokala za 
tretjega in četrtega z izbirnih tekem: 
 
 
- tekmovalec, ki je bil tretji oziroma četrti v rangu izbirnih tekem, potrdi mesto v ekipi 

za drugi del svetovnega pokala z uvrstitvijo med prvih 10 na evropskem prvenstvu 
ali na eni od prvih treh tekem svetovnega pokala oziroma z osvojitvijo naslednjega 
števila točk po prvih treh tekmah svetovnega pokala - 
 
K1M: 50 točk / C1M in K1Ž: 40 točk / C1Ž in C2M: 30 točk, 
 

- če si tekmovalec, ki je bil uvrščen v ekipo za evropsko prvenstvo in prvi del 
svetovnega pokala, ne potrdi mesta v ekipi z uvrstitvijo med prvih 10 ali s 
predpisanim številom točk, ga v drugem delu svetovnega pokala zamenja 
tekmovalec, ki je bil naslednji v rangu izbirnih tekem in je bil v predpisanem 
odstotkovnem zaostanku. Če ni naslednjega tekmovalca, ki bi imel predpisan 
odstotkovni zaostanek, se tekmovalca ne zamenja,  

 
- zamenja se lahko samo enega tekmovalca v kategoriji – kot kriterij se uporabi slabša 

najboljša uvrstitev na EP in prvih treh tekmah svetovnega pokala. V primeru enakih 
uvrstitev šteje naslednja slabša uvrstitev, 

 
- za uvrstitev v ekipo za SP se kot kriterij uporabi boljša uvrstitev na EP in tekmah 

svetovnega pokala. V primeru enakih uvrstitev šteje naslednja boljša uvrstitev do 
odločitve, 

 
- strokovni svet KZS ima, z ustrezno obrazložitvijo, možnost v ekipo za SP predlagati 

tudi tekmovalce, ki nimajo vseh prej izpolnjenih kriterijev. Kot kriterij uporabi 
uvrstitve na končni lestvici svetovnega pokala,  

 
- v primeru poškodbe ali nezmožnosti nastopanja v reprezentanci nadomestnega 
člana na izredni seji določi strokovni svet. Pri tem se upoštevajo zgoraj navedeni 
kriteriji. 

 
 
Upravičenost nastopa na prej omenjenih tekmovanjih v kategorijah C1Ž, C2M in C2MIX 
določi strokovni svet na osnovi zaostankov v %, glede na povprečje prvih treh slovenskih 
tekmovalcev v K1M na posamezni izbirni tekmi.  
 
Okvirni zaostanki: 
 
C1Ž: 40%          C2M: 25%              C2MIX: 25% 
 
Strokovni svet KZS ima - z ustrezno obrazložitvijo - možnost v ekipo predlagati tudi 
tekmovalce, ki nimajo vseh prej izpolnjenih kriterijev. Kot kriterij uporabi uvrstitve na  
trenutni ICF jakostni lestvici.  
 
 
Sistem prijavljanja na ICF slalom ranking tekme 
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Pravico do udeležbe na ICF slalom ranking tekmovanjih imajo tekmovalci po rangu 
zadnjih izbirnih tekem, do zapolnitve kvote tekmovalcev, ki so vključeni v točkovanje za 
ICF ranking. V primeru, da je ICF ranking tekmovanje tudi tekma, s programom 
določena kot trening ali pripravljalna tekma, imajo prednost s programom določeni 
tekmovalci ne glede na ranking izbirnih tekmovanj. 
 
Reprezentanco se izbere na osnovi sprejetih kriterijev. 
 
 
Program za tekmovalno obdobje 
 
 

Kraj Namen Termin 
Praga priprave za EP  24. – 30. 5. 2018 
Praga evropsko prvenstvo 31. 5. – 3. 6. 2018 

Liptovski Mikulaš svetovni pokal 18. – 24. 6. 2018 
               Krakov svetovni pokal 25. 6. – 1. 7. 2018 

Augsburg svetovni pokal 2. – 8. 7. 2018 
Tacen svetovni pokal 27. 8. – 2. 9. 2018 

La Seu d'Urgell svetovni pokal – finale 3. – 9. 9. 2018 
Rio de Janeiro priprave za SP  13. – 25. 9. 2018 
Rio de Janeiro svetovno prvenstvo 26. – 30. 9. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
 
 
Program kategorije C1Ž 
 
Za ekipo C1Ž se v namen izpolnitve kvalifikacijske norme za OI Tokio 2020 izvede 
prilagojen program nastopov na svetovnem pokalu in dodatne priprave na prizoriščih, 
kjer bodo potekale kvalifikacije za norme za OI Tokio 2020, z namenom izpolnitve 
zastavljenega cilja.  
 

2.1.2 Program slalomske U23 in članske B reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji U23 slalomske reprezentance so vezani na rezultate na velikih tekmovanjih.  
 
Glede na dosežene rezultate v zadnjih sezonah so cilji naslednji: 
 

- osvojitev kolajne v kategoriji K1M na SP in EP, 
- osvojitev ekipne kolajne na SP in EP, 
- uvrstitev med prvih 15 v kategoriji C1M,  
- uvrstitev med prvih 12 v kategoriji C1Ž na EP in SP. 

 
Koordinator reprezentance se določi po izbirnih tekmah. 
 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Aleš Kuder, Dejan Stevanovič, Aleš Vrabič, 
Fedja Marušič, Borut Javornik. 
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Sofinanciranje programa priprav U23 slalomske reprezentance 
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program sofinanciranja programa priprav vključeni tekmovalci: 
Klemen Vidmar,  Žiga Taljat, Jakob Jeklin, David Rozman, Eva Jeklin. 
 
V skladu s sistemom delovanja in kriteriji za izbor kajakaških reprezentanc je osnovni 
program U23 financiran v sklopu skupnih akciji. V pripravljalnem obdobju so za U23 
slalomsko ekipo v sklopu skupnih akciji predvidene zimske priprave v Pauju (FRA).  
 

Kraj namen termin 
Pau (FRA) 

 
priprave 22. 2. – 3. 3. 2018 

 
 
Program izbirnih tekem 
 
Izbirne tekme se organizirajo v formatu tekme z enim tekom kvalifikacij + enim tekom 
finala. Za končno razvrstitev tekme šteje finalni rezultat.  
 
Število čolnov, ki se kvalificirajo v finale izbirne tekme:  
K1M: 10 absolutno / 10 U23 / 10 U18 C1M: 8 absolutno / 6 U23 / 6 U18 
K1Ž: 6 absolutno / 6 U23 / 6 U18 C1Ž: 4 absolutno / 4 U23 / 4 U18 
 C2M: vsi  C2 mix: vsi 
 
Datumi izbirnih tekem 
 
5. 5. 2018  Tacen 
6. 5. 2018  Tacen 
12. 5. 2018  Tacen 
13.5. 2018  Tacen 
    
Način rangiranja za sestavo reprezentance 
 
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta in so na izbirnih tekmah uvrščeni v 
predpisanem % zaostanka (6% za prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije), imajo ob 
potrditvi strokovnega sveta zagotovljeno mesto v ekipi za SP in EP. O utemeljenosti 
nastopa na SP ali EP na osnovi zaostankov v % glede na povprečje prvih treh slovenskih 
tekmovalcev v K1M absolutno na posamezni izbirni tekmi odloča strokovni svet in poda 
strokovno argumentiran predlog sestave reprezentance v potrditev predsedstvu KZS.  
 
Okvirni zaostanki: 
K1M: 8%   K1Ž:  24% 
C1M: 17%   C1Ž:  50 %    C2M:  24% 
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Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Ivrea priprave 11. – 15. 6. 2018 

                 Ivrea svetovno prvenstvo 14. – 22. 7. 2018 
Bratislava priprave               1. – 5. 8. 2018 
Bratislava evropsko prvenstvo 9. – 19. 8. 2018 

Termini testiranj: 23. 3. 2018 in 6. 7. 2018 
 
 
Program za člansko B reprezentanco 
 
Omejenemu številu članov, ki se po izbirnih tekmah ne uvrstijo v reprezentanco za EP 
in svetovni pokal ter SP, se omogoči nastop na tekmah za ICF ranking, ki so 
predvidene v programu. 
 
Tekmovalce, ki bodo upravičeni do udeležbe na teh pripravah in tekmovanjih, se na 
osnovi rezultatov izbirnih tekem določi na kolegiju s trenerji. Ekipo v potrditev 
strokovnemu svetu predlaga vodja vrhunskega športa. 
 

Kraj Namen Termin 
 Bratislava priprave in tekma 26. – 29. 7. 2018 

Dunaj priprave in tekma 30. 7. – 5. 8. 2018 
  
 

2.1.3 Program mladinske slalomske reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji mladinske slalomske reprezentance so vezani na rezultate na EP in SP, in so 
naslednji: 
 

- osvojitev kolajne v individualni disciplini na SP in EP, 
- osvojitev ekipne kolajne na SP in EP, 
- uvrstitev med prvih 15 v kategoriji K1M na EP in SP, 
- uvrstitev med prvih 15 v kategoriji K1Ž na EP in SP, 
- uvrstitev med prvih 15 v kategoriji C1M na EP in SP, 
- uvrstitev med prvih 15 v kategoriji C1Ž na EP in SP. 

 
Izvedba programa 
 
Odgovorni vodja reprezentance je Dejan Stevanovič. 
 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Aleš Kuder, Dejan Stevanovič, Aleš Vrabič, 
Simon Hočevar, Matej Trampuž, Borut Javornik. 
 
Program za pripravljalno obdobje 
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V pripravljalnem obdobju so za mladince v sklopu skupnih akciji predvidene zimske 
priprave v Pauju (FRA).  
 
Za sezono 2018 je reprezentanca za pripravljalno obdobje naslednja - 
 
K1M: Lan Tominc, Štefan Božič, Vid Oštrbenk, Marko Petek,  
K1Ž in C1Ž: Lea Novak, Eva Alina Hočevar, 
K1Ž: Sara Belingar, Helena Domanjko, 
C1M: Nejc Polenčič, Urh Turnšek, Juš Javornik, Jaka Bernat.  
 
 

Kraj namen termin 
Pau (FRA) priprave 22. 2. – 3. 3. 2018 

Solkan testiranje 23. 3. 2018 
 
 
Program izbirnih tekem 
 
Izbirne tekme se organizirajo v formatu tekme z enim tekom kvalifikacij + enim tekom 
finala. Za končno razvrstitev tekme šteje finalni rezultat.  
 
Število čolnov, ki se kvalificirajo v finale izbirne tekme:  
K1M: 10 absolutno / 10 U23 / 10 U18 C1M: 8 absolutno / 6 U23 / 6 U18 
K1Ž: 6 absolutno / 6 U23 / 6 U18 C1Ž: 4 absolutno / 4 U23 / 4 U18 
 C2M: vsi  C2 mix: vsi 
 
Datumi izbirnih tekem 
 
5. 5. 2018  Tacen 
6. 5. 2018  Tacen 
12. 5. 2018  Tacen 
13. 5. 2018  Tacen 
   
 
Način rangiranja za sestavo reprezentance 
 
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta, imajo ob potrditvi strokovnega sveta  
zagotovljeno mesto v ekipi za SP in EP. O utemeljenosti nastopa na SP ali EP na osnovi 
zaostankov v % glede na povprečje prvih treh slovenskih tekmovalcev v K1M absolutno 
na posamezni izbirni tekmi odloča strokovni svet in poda strokovno argumentiran 
predlog sestave reprezentance v potrditev predsedstvu KZS.  
 
 
Okvirni zaostanki: 
K1M: 15%   K1Ž:  35% 
C1M: 30%   C1Ž:  60 %   C2M:  35% 
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Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Ivrea priprave 10. – 15. 6. 2018 

                 Ivrea svetovno prvenstvo 14. – 22. 7. 2018 
Bratislava priprave 1. – 5. 8. 2018 
Bratislava evropsko prvenstvo 11. – 19. 8. 2018 

Solkan testiranje 23. 3. 2018 
Solkan testiranje 6. 7. 2018 

 
 

2.1.4 Program slalomske U16/U17 reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018  
 
Nabiranje izkušenj na prizoriščih, kjer bodo v prihodnjih letih pomembna tekmovanja. 
Predvsem pa na skupnih akcijah nuditi možnost treninga z boljšimi tekmovalci, ki bi 
omogočil prenos znanja. 
 
Odgovorni vodja reprezentance je Dejan Stevanovič. 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Dejan Stevanovič, Matej Trampuž, Aleš 
Vrabič, Simon Hočevar.      
 
Za rang se upoštevajo odstotkovni zaostanki znotraj kategorije za zmagovalcem 
najboljših 5 tekmovanj. 
 
Tekmovanja, ki štejejo za izbor ekipe v letu 2018 so: 
 

Kraj Namen Termin 
Tacen izbirne  5. 5. 2018 
Tacen izbirne 6. 5. 2018 
Tacen izbirne 12. 5. 2018 
Tacen izbirne 13. 5. 2018 
Solkan ECA mladinski pokal 7. – 8. 8. 2018 
Solkan DP mladinci 26. 8. 2018 

 
 
Program za tekmovalno obdobje: 
 

Kraj Namen Termin 
Krakov olimpijski upi 24. – 30. 9. 2018 
Solkan testiranje 23. 3. 2018 
Solkan testiranje 6. 7. 2018 
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2.2 Program sprinterskih reprezentanc 
 

2.2.1 Program članske sprinterske reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji so vezani na uspešne nastope na velikih tekmovanjih. Glede na dosežene rezultate 
v zadnjih sezonah so cilji naslednji: 
 

- osvojitev kolajne na EP in SP v disciplinah K1Ž, K2Ž, 
- uvrstitev v A finale na EP in SP v disciplini K1M,  
- uvrščanje v A finale na tekmah svetovnega pokala, 
- osvojitev kolajne na SI.  

 
Izvedba programa 
 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Stjepan Janić, Pablo Saavedra, Fredi 
Apollonio. 
 
Program za pripravljalno obdobje je prilagojen individualno in ga pripravijo trenerji, ki 
sodelujejo s tekmovalci članske in U23 ekipe, vključenimi v program financiranja s strani 
KZS. Terminski program priprav in tekmovanj za posameznega tekmovalca trenerji 
posredujejo vodji programa vrhunskega športa v začetku pripravljalnega obdobja. 
Program je med sezono z utemeljitvijo mogoče tudi korigirati. 
 
Klubi pisno potrdijo, kateri trenerji izvajajo program posameznih tekmovalcev. 
 
Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske sprinterske reprezentance  
 
Program priprav je razdeljen na del priprav, planiranih in realiziranih v okviru programa 
reprezentance, in na del, ki se lahko realizira individualno in je sofinanciran na osnovi 
vnaprej določenih kriterijev. 
  
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program sofinanciranja programa priprav vključeni: 
 
v osnovni program - Simon Blaževič (neolimpijska), Mia Medved (na predlog 
strokovnega sveta), 
 
v program »Elite team« - Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman, Jošt Zakrajšek. 
  
Vrednost točke, ki je osnova za financiranje programa priprav, določi predsedstvo KZS. 
Na osnovi sklepa predsedstva KZS vrednost točke za sezono 2018 znaša 1€. V skladu 
z razmerjem višine sofinanciranja programa priprav za sezono 2018 so vrednosti 
sofinanciranja programov naslednje: 
 
Osnovni program   1500 točk / 975 točk - neolimpijske discipline (1500€ / 975€) 
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Program Elite team  5000 točk (5000€) 
 
Stroški za individualne priprave se do dogovorjene višine poravnajo s strani Kajakaške 
zveze Slovenije oziroma se na osnovi poročila in dokazil nakažejo na račun matičnega 
kluba.  
 
 
Sofinanciranje programa priprav trenerjev članske sprinterske reprezentance 
 
Letna višina sredstev, ki so namenjena za pokrivanje stroškov trenerja v okviru izvedbe 
individualnega dela priprav, je določena v višini ene tretjine sredstev, ki jih za program 
priprav prejme njegov tekmovalec. Sredstva za enega trenerja se lahko združujejo iz 
programov več tekmovalcev. Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, 
predvidene kot izvajalce programa KZS v posamezni sezoni. Pogoj za koriščenje 
sredstev je posredovan terminski načrt priprav in nastopov tekmovalca, ki ga mora 
posamezni trener posredovati pred začetkom koriščenja sredstev za program.  
 
Trenerjem se za izvedbo programa priprav namenijo sredstva za honorar oziroma 
nadomestilo v skladu s pravilnikom o nagrajevanju dela trenerjev. Obseg programa, za 
katerega je posamezniku zagotovljen honorar oziroma nadomestilo v okviru 
individualnega dela priprav, je realno izveden obseg programa, vendar ne več kot 21 
dni na tekmovalno sezono. 
 
Financiranje stroškov trenerjev v okviru programa skupnih reprezentančnih akcij je del 
skupnega programa reprezentanc. Obseg sofinanciranja honorarjev oziroma 
nadomestil se obračuna v skladu z realno izvedenim obsegom sodelovanja trenerja v 
skupnih reprezentančnih akcijah. 
 
 
Program izbirnih tekem 
 
Lokacija: Jarun, Zagreb  
 
21. 4. 2018 K1Ž 500m, C1M 1000m, K1M 1000m 
22. 4. 2018 K1Ž 200m, C1M 200m, K1M 200m, C1M 500m, K1M 500m, K1Ž 1000m
  
Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23 in mladinske 
kategorije. 
 
Način kreiranja ranga za izbor 
 
Za kreiranje prvega ranga za izbor reprezentance se organizirajo izbirne tekme v 
naslednjih disciplinah: 
 
Olimpijske discipline:  
K1Ž, K1M, C1Ž  200m 
K1Ž   500m 
K1M, C1M  1000m 
 
Neolimpijske discipline: 
C1M   200m  
K1M, C1M   500m 
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K1Ž   1000m  
 
 
Način sestave reprezentance za svetovni pokal 
 
Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na tekmah svetovnega pokala glede na rang 
prvih izbirnih tekem in dovoljene kvote za ta nastop. Za tekmovalce, ki se na rangu 
uvrstijo na mesta, ki jim glede na kvote omogočajo nastop na tekmah svetovnega 
pokala, strokovni svet opravi še oceno mednarodnega nivoja. Ocena mednarodnega 
nivoja se izvede na osnovi primerjave časov in uvrstitev na mednarodni tekmi v Mantovi 
(28. 4. - 29. 4. 2018).  
 
Kriterij, ki zagotavlja nastop na tekmah svetovnega pokala, je ocena, da ima tekmovalec 
oziroma posadka možnost uvrstitve v B finale v olimpijskih disciplinah ali v A finale v 
neolimpijskih disciplinah. Na osnovi rezultatov tekmovanj in usklajevanja s trenerji se 
sestavi ekipne čolne.  
 
O nastopu posadke na svetovnem pokalu na predlog vodje vrhunskega športa odloči 
strokovni svet na osnovi: 
 
- individualnega nivoja članov posadke (na izbirnih tekmah zaostanek pod 5% za 
absolutnim zmagovalcem), 
- mednarodno primerljivega rezultata na vsaj enem od vnaprej določenih mednarodnih 
tekmovanj, ki so v programu pred rokom za prijave na prvo tekmo svetovnega pokala. 
 
Na tekmah svetovnega pokala nastopa ekipa, ki jo sestavljajo tekmovalci oziroma 
posadke na osnovi ranga izbirnih tekem. Na posamezni tekmi praviloma nastopa en 
čoln v disciplini. Drug čoln je uvrščen v ekipo v primeru, da za prvim ne zaostaja več kot 
3%. 
 
V disciplini 5000m lahko nastopa tekmovalec, ki je že uvrščen v ekipo v eni od drugih 
disciplin. 
 
Na predlog vodje vrhunskega športa in s predhodno potrditvijo strokovnega sveta lahko 
na tekmah svetovnega pokala nastopijo – poleg tekmovalcev, ki so uvrščeni v ekipo – 
tudi tekmovalci, ki imajo glede na svoj rang z izbirnih tekem možnost nastopa v 
disciplinah, kjer vse nacionalne kvote niso zasedene. V tem primeru si vse stroške in 
logistiko na tekmovanju krijejo sami. V primeru uvrstitve do 16. mesta na tekmi 
svetovnega pokala, jim stroške nastopa povrne KZS. 
 
Način sestave reprezentance za evropsko in svetovno prvenstvo 
 
Tekmovalec pridobi pravico nastopa na evropskem in svetovnem prvenstvu z uvrstitvijo 
na tekmah svetovnega pokala, in sicer z uvrstitvijo v B finale v olimpijskih disciplinah in 
v A finale v neolimpijskih disciplinah.  
 
V disciplinah, kjer je več kandidatov z izpolnjeno normo, sta kriterij za uvrstitev v 
reprezentanco za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu, dve boljši uvrstitvi na 
dveh vnaprej določenih tekmah svetovnega pokala. Če sta tekmovalca izenačena po 
medsebojnih zmagah, se upošteva boljša uvrstitev na tekmi, na kateri je posameznik 
dosegel medsebojno zmago. V primeru, da sta še vedno izenačena, se upošteva boljša 
uvrstitev na drugi tekmi.  
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V primeru, da so po zaključeni seriji tekem svetovnega pokala še vedno nejasnosti glede 
sestave ekipe, se v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala izvede dodatna izbirna 
tekma. 
 
Neposredna uvrstitev v ekipo 
 
Tekmovalci, ki v pretekli sezoni osvojijo individualno kolajno na svetovnem ali 
evropskem članskem prvenstvu oziroma so uvrščeni med prve tri v skupni razvrstitvi 
svetovnega pokala, so v ekipo za svetovni pokal v svoji disciplini uvrščeni neposredno.  
 
Pogoj za neposredno uvrstitev je nastop na izbirnih tekmah. 
 
Reprezentanco za nastop na svetovnem pokalu se izbere na osnovi sprejetih kriterijev. 
 
Tekmovalec pridobi pravico nastopa na evropskem in svetovnem prvenstvu z uvrstitvijo 
v B finale v olimpijskih disciplinah in v A finale v neolimpijskih disciplinah na eni od  
tekem svetovnega pokala v Szegedu ali Duisburgu. 
 
Za oceno mednarodne primerljivosti rezultata za posadke se upošteva rezultate 
mednarodne tekme v Mantovi. 
 
 
Način sestave reprezentance za nastop na SI 
 
Discipline na SI |  moški  K1 200m, K1 500m, K2 500m,  
   ženske K1 200m, K1 500m  
 
Tekmovalec si pravico nastopa na SI pridobi z uvrstitvijo na tekmah svetovnega pokala, 
in sicer z uvrstitvijo v B finale v olimpijskih disciplinah in v A finale v neolimpijskih 
disciplinah.  
 
V disciplinah, kjer je več kandidatov z izpolnjeno normo, sta kriterij za uvrstitev v 
reprezentanco za nastop na SI dve boljši uvrstitvi na tekmah svetovnega pokala. Če sta 
tekmovalca izenačena po medsebojnih zmagah, se upošteva boljša uvrstitev na tekmi, 
na kateri je posameznik dosegel medsebojno zmago. V primeru, da sta še vedno 
izenačena, se upošteva boljša uvrstitev na drugi tekmi.  
 
V primeru, da so po zaključeni seriji tekem svetovnega pokala še vedno nejasnosti glede 
sestave ekipe, se v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala izvede dodatna izbirna 
tekma. 
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Program za tekmovalno obdobje 
 

 
 

2.2.2 Program U23 sprinterske reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Eden od ciljev je pridobivanje izkušenj na velikih tekmovanjih, rezultatsko pa so 
definirani kot: 
 

- uvrstitev v A finale na EP in SP v disciplinah K1Ž in K2M. 
 

Izvedba programa 
 
Koordinator reprezentance se določi po izbirnih tekmah. 
 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Jernej Župančič Regent, Stjepan Janić, Miha 
Kordež, Fredi Apollonio. 
 
Program priprav U23 sprinterske reprezentance 
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program priprav vključeni tekmovalci: 
 
Alan Apollonio, Rok Šmit, Matej Toplikar. 
 
V skladu s sistemom delovanja in kriteriji za izbor kajakaških reprezentanc je program 
U23 financiran v sklopu skupnih akcij.  
 

Kraj Namen Termin 
Sabaudia priprave 17. 2. – 26. 2. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
 
 
 

Kraj Namen Termin 
Mantova kriterijska tekma za 

posadke 
28. 4. – 29. 4. 2018 

Szeged svetovni pokal 16. 4. – 23. 5. 2018 
Duisburg svetovni pokal 23. 5. – 27. 5. 2018 
Szeged priprave na EP 27. 5. – 6. 6. 2018 
Beograd evropsko prvenstvo 7. 6. – 10. 6. 2018 

Tarragona sredozemske igre 20. 6. – 25. 6. 2018 
Bohinj priprave na SP 10. 8.  – 21. 8. 2018 

Montemor-o-Velho  svetovno prvenstvo 21. 8.– 26. 8. 2018 
Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
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Program izbirnih tekem  
 
Lokacija: Jarun, Zagreb  
 
21. 4. 2018 K1Ž 500m ,C1M 1000m, K1M 1000m 
22. 4. 2018 K1Ž 200m, C1M 200m, K1M 200m, C1M 500m, K1M 500m, K1Ž 1000m
  
Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23 in mladinske 
kategorije. 
     
Način kreiranja ranga za izbor 
 
Za kreiranje ranga za izbor se organizirajo iste izbirne tekme kot za člansko 
reprezentanco.  
 
Na osnovi uvrstitev v rangu se določi ekipo, ki nastopa na mednarodni regati v 
Pieštanyih. Število enojcev in posadk, ki nastopajo na tej regati v okviru financiranja 
KZS oziroma samoplačništva, določi strokovni svet.  
 
 
Način sestave reprezentance za evropsko in svetovno U23 prvenstvo 
 
Čolni, ki se na mednarodni regati v Pieštanyih uvrstijo v A finale, so uvrščeni na EP U23. 
Če je v finalu več čolnov, se na MEP uvrsti boljši čoln.  
 
Na tekmi v Pieštanih praviloma nastopa en čoln v disciplini. Drug čoln je uvrščen v ekipo 
v primeru, da za prvim na izbirnih tekmah ne zaostaja več kot 3%. 
 
O nastopu posadke na EP U23 na predlog vodje vrhunskega športa odloči strokovni 
svet na osnovi: 
 
- uvrstitve v enojcih na izbirnih tekmah (zaostanek pod 5% za absolutnim 
zmagovalcem), 
- mednarodno primerljivega rezultata na mednarodni regati v Mantovi. 
 
V primeru, da je potencialnih posadk za nastop več, se izvede dodatna medsebojna 
izbirna tekma v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala. 
 
Čolni, ki se na EP U23 uvrstijo do 3. mesta v B finalu, si potrdijo mesto v ekipi za SP 
U23. Na EP U23 se za nastop na SP U23 lahko kvalificirajo le čolni v disciplinah, ki so 
na sporedu SP U23.   
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Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Bohinj priprave na EP 13. 6.  – 23. 6. 2018 

Auronzo evropsko prvenstvo 
U18&U23 

26. 6.  – 1. 7. 2018 

Bohinj priprave na SP 11. 7. – 21. 7. 2018 
Plovdiv svetovno prvenstvo 

U18&U23 
23. 7. – 29. 7. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
 
 

2.2.3 Program mladinske sprinterske reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Eden od ciljev je pridobivanje izkušenj na velikih tekmovanjih, rezultatsko pa so 
definirani kot: 
 
- uvrstitev v A finale na EP in SP v disciplini K1Ž in K1M,  
-  več uvrstitev v A finale na tekmovanju Olympic Hopes. 
 
Izvedba programa 
 
Koordinator mladinske reprezentance je Jernej Župančič Regent. 
Predviden trener za izvedbo programa: Miha Kordež. 
 
Program priprav mladinske sprinterske reprezentance 
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program priprav vključeni tekmovalci: 
 
K1M: -   Jan Markelj, Miha Fartek, Filip Toplikar,  
K1Ž -   Taja Smukavec. 
 
 
V skladu s sistemom delovanja in kriteriji za izbor kajakaških reprezentanc je mladinski 
program  financiran v sklopu skupnih akciji.  
 

Kraj Namen Termin 
Sabaudia priprave 16. 2. – 26. 2. 2018 

 Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
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Program izbirnih tekem 
 
Lokacija: Jarun, Zagreb  
 
21. 4. 2018 K1Ž 500m ,C1M 1000m, K1M 1000m 
22. 4. 2018 K1Ž 200m, C1M 200m, K1M 200m, C1M 500m, K1M 500m, K1Ž 1000m
  
Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23 in mladinske 
kategorije. 
     
Način kreiranja ranga za izbor 
 
Za določitev ranga za izbor se organizirajo iste izbirne tekme kot za člansko 
reprezentanco.  
 
Na osnovi uvrstitev v rangu se določi ekipo, ki nastopa na eni od mednarodnih regat, ki 
je uporabljena kot dodatna kriterijska regata in je organizirana v času med izbirnimi 
tekmami in rokom za prijavo na MEP. Število enojcev in posadk, ki nastopajo na tej 
regati v okviru financiranja KZS oziroma samoplačništva, določi strokovni svet za vsako 
sezono posebej.  
 
Način sestave reprezentance za mladinsko evropsko in svetovno prvenstvo 
 
Čolni, ki se na dodatni mednarodni kriterijski regati uvrstijo v A finale, so uvrščeni na 
MEP. Če je v finalu več čolnov, se na MEP uvrsti boljši čoln.  
 
Kriterijska tekma za izbor ekipe za EP je mednarodna tekma v Pieštanyih. 
 
Na evropskem prvenstvu se za nastop na MSP lahko kvalificirajo le čolni v disciplinah, 
ki so na sporedu MSP.   
 
Čolni, ki se na MEP kvalificirajo v B finale do tretjega mesta, so uvrščeni v ekipo za 
MSP.  
 
 
Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Pieštany kriterijiska  tekma 31. 5. – 3. 6. 2018 

Most na Soči priprave na EP 13. 6. – 23. 6. 2018 
Auronzo evropsko prvenstvo 

U18&U23 
26. 6. – 1. 7. 2018 

Bohinj priprave na SP 11. 7. – 21. 7. 2018 
Plovdiv svetovno prvenstvo 

U18&U23 
23.7 . – 29. 7. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
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2.2.4 Program mladinske U16 sprinterske ekipe  
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Eden od ciljev je pridobivanje izkušenj na velikih tekmovanjih, rezultatsko pa so 
definirani kot: 
 
-  več uvrstitev v A finale na tekmovanju Olympic Hopes. 
 
Izvedba programa 
 
Koordinator reprezentance je Jernej Župančič Regent. 
 
Program izbirnih tekem 
     
Za izbor ekipe se upoštevajo rezultati na naslednjih tekmah:  
 
21. – 22. 4. 2018 Izbirne tekme Zagreb  (200m, 500m, 1000m) 
11. 8. 2018  Regata Capris    (500m) 
12. 8. 2018  Regata Ankaran    (200m, 1000m) 
 
 
 
Sistem izbora mladinske U16 sprinterske reprezentance  
Za program, ki je v prvem delu sezone, se ekipo določi na osnovi ranga izbirnih tekem 
na enak način, kot mladinsko ekipo.  
 
Za program, ki je v programu v drugem delu sezone, se za sestavo ekip upošteva še 
regati Capris in Ankaran.   
 
Za drugi rang se upošteva sistem točkovanja, kot v sistemu SLO pokala za mlajše 
kategorije, na razdaljah 200m, 500m, 1000m. Upošteva se 6 tekem, pri čemer se 
najslabši rezultat izbriše.  
 
Na osnovi uvrstitev v rangu se določi ekipo, ki nastopa na Olympic Hopes. Število 
enojcev in posadk, ki nastopajo na tej regati v okviru financiranja KZS oziroma 
samoplačništva, določi strokovni svet na predlog vodje programa in koordinatorja 
mladinske ekipe. 
 
 
Program za tekmovalno obdobje 
 
 

Kraj Namen Termin 
Pieštany Olympic Hopes 14. 9. – 16. 9. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
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2.3 Program spustaških reprezentanc 
 

2.3.1 Program članske spustaške reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji so vezani na visoke uvrstitve na SP v klasičnem spustu in sprintu. Rezultatsko so 
cilji naslednji: 
 

- osvojitev individualne kolajne na SP v kategorijah K1M in C1M, 
- osvojite ekipne kolajne na SP, 
- uvrstitev med prve tri v skupnem seštevku svetovnega pokala. 

 
Izvedba programa 
 
Koordinator reprezentance: Srečko Masle.  
Trenerji: Pavli Kuralt, Andrej Breznik. 
 
Program za pripravljalno obdobje je prilagojen individualno in ga pripravijo trenerji, ki 
sodelujejo s tekmovalci članske in U23 ekipe, vključenimi v program financiranja s strani 
KZS. Terminski program priprav in tekmovanj za posameznega tekmovalca trenerji 
posredujejo vodji programa vrhunskega športa v začetku pripravljalnega obdobja. 
Program je med sezono z utemeljitvijo mogoče tudi korigirati. 
 
Klubi pisno potrdijo, kateri trenerji izvajajo program posameznih tekmovalcev. 
 
Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske spustaške reprezentance  
 
Program priprav je razdeljen na del priprav, planiranih in realiziranih v okviru programa 
reprezentance, in na del, ki se lahko realizira individualno in je sofinanciran na osnovi 
vnaprej določenih kriterijev.  
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program sofinanciranja programa priprav vključeni: 
 
V osnovni program -  Tim Novak, 
V program »A ekipe« -  Maks Frančeškin, 
V program  »Elite team« -  Anže Urankar, Nejc Žnidarčič, Vid Debeljak, Simon Oven, 
    Blaž Cof, Luka Žganjar, Peter Žnidaršič. 
 
Vrednost točke, ki je osnova za financiranje programa priprav, določi predsedstvo KZS. 
Na osnovi sklepa predsedstva KZS vrednost točke za sezono 2018 znaša 1€. V skladu 
z razmerjem višine sofinanciranja programa priprav za sezono 2018 so vrednosti 
sofinanciranja programov naslednje: 
 
Osnovni program    975  točk (975€) 
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Program A ekipe   2275 točk (2275€) 
Elite team    3250 točk (3250€) 
 
Stroški za individualne priprave se do dogovorjene višine poravnajo s strani Kajakaške 
zveze Slovenije oziroma se na osnovi poročila in dokazil nakažejo na račun matičnega 
kluba.   
 
Predvidene skupne priprave, ki se financirajo iz fonda za individualne priprave 
tekmovalcev, Sort (ŠPA) 16. – 23. 3. 2018. 
 
 
Sofinanciranje programa priprav trenerjev članske spustaške reprezentance  
 
Letna višina sredstev, ki so namenjena za pokrivanje stroškov trenerja v okviru izvedbe 
individualnega dela priprav, je določena v višini ene tretjine sredstev, ki jih za program 
priprav prejme njegov tekmovalec. Sredstva za enega trenerja se lahko združujejo iz 
programov več tekmovalcev. Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, 
predvidene kot izvajalce programa KZS v posamezni sezoni. Pogoj za koriščenje 
sredstev je posredovan terminski načrt priprav in nastopov tekmovalca, ki ga mora 
posamezni trener posredovati pred začetkom koriščenja sredstev za program.  
 
Trenerjem se za izvedbo programa priprav namenijo sredstva za honorar oziroma 
nadomestilo v skladu s pravilnikom o nagrajevanju dela trenerjev. Obseg programa, za 
katerega je posamezniku zagotovljen honorar oziroma nadomestilo v okviru 
individualnega dela priprav, je realno izveden obseg programa, vendar ne več kot 21 
dni na tekmovalno sezono. 
 
Financiranje stroškov trenerjev v okviru programa skupnih reprezentančnih akcij je del 
skupnega programa reprezentanc. Obseg sofinanciranja honorarjev oziroma 
nadomestil se obračuna v skladu z realno izvedenim obsegom sodelovanja trenerja v 
skupnih reprezentančnih akcijah. 
 
 
Program izbirnih tekem  
 
14. 4. 2018  Kolpa    sprint 
27. 4. 2018  Dolinka   klasika 
1. 5. 2018  Soča / Trnovo ob Soči klasika 
2. 5. 2018  Soča / Trnovo ob Soči sprint 
    
 
Način izbora članske spustaške reprezentance 
 
Za izbor reprezentance se organizirajo 4 tekme (dva klasična spusta in dva sprinta), 
izmed katerih se za končni rang upoštevajo najboljše tri uvrstitve.  
 
Format izbirnih tekem v sprintu je tekma z dvema tekoma kvalifikacij + enim tekom 
finala. V finale se iz prvega teka kvalifikacij uvrsti ½ čolnov, ki nastopajo v finalu, in iz 
drugega teka preostali, vse do zapolnitve za finale predvidenih mest. Odločilna je finalna 
uvrstitev.  
 
Število čolnov, ki se uvrstijo v finale:  
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K1M: 10 - absolutno / 8 - U23 / 8 - U18 K1Ž: 5 - absolutno / 4 - U23 / 4  - U18 
C1M:  5 - absolutno / 4 - U23 / 4 - U18 Ostale kategorije: vsi 
 
V primeru lihega števila čolnov v kvalifikacijah, se za napredovanje v finale po prvem 
teku kvalifikacij definira prva polovica tako, da se zaokrožuje navzgor (npr. 5 čolnov v 
kvalifikacijah, v finale se uvrstijo trije čolni). 
 
Za rangiranje izbirnih tekem v spustu se uporablja točkovni sistem, in sicer: 
1. mesto 100 točk 
2. mesto 95 točk 
3. mesto 92 točk 
4. mesto 90 točk 
5. mesto  89 točk 
vsako naslednje mest po eno točko manj. 
 
Če imata dva tekmovalca enako število točk, se za določitev boljšega v rangu upošteva 
manjši % zaostanek za zmagovalcem na najboljši tekmi. Zaostanki v % znotraj 
kategorije in med kategorijami se uporabljajo kot pomoč za ocenjevanje nivoja kvalitete 
posameznega tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja tekmovanja pošiljali slabo 
pripravljenih tekmovalcev. 
 
Tekmovalec, ki osvoji dve zmagi v posamezni disciplini (dve zmagi v sprintu oziroma 
dve zmagi v klasičnem spustu), je uvrščen v ekipo za EP in SP ter tekme svetovnega 
pokala. Ostala mesta se zapolni s tekmovalci na osnovi skupnega ranga obeh disciplin. 
 
 
Bonus za dosežke v pretekli sezoni 
 
Tekmovalcu, ki je v pretekli sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka ali evropskega 
prvaka v individualni kategoriji, se za naslednjo sezono prizna eno zmago (100 točk). 
 
 
Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Muotta priprave na SP 15. – 19. 5. 2018 
Muotta svetovno prvenstvo 26. 5. – 3. 6. 2018 

Banja Luka svetovni pokal 6. –  10. 6. 2018 
Celje svetovni pokal 15. – 17. 6. 2018 

Termin testiranja na Bledu 22. ali 23. 5. 2018. 
 
 

2.3.2 Program U23 spustaške reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji v sezoni 2018 so vezani na pridobivanje izkušenj na velikih tekmovanjih in uspešen 
nastop na EP. Rezultatsko je cilj: 
 

- uvrstitev v finale v disciplinah K1M, C1M,  
- osvojitev kolajne v ekipni tekmi K1m. 
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Izvedba programa 
 
Koordinator reprezentance je Srečko Masle. 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Pavli Kuralt, Andrej Breznik. 
 
Program za pripravljalno obdobje je prilagojen individualno in ga pripravijo trenerji, ki 
sodelujejo s tekmovalci članske in U23 ekipe, vključenimi v program financiranja s strani 
KZS. Terminski program priprav in tekmovanj za posameznega tekmovalca trenerji 
posredujejo vodji programa vrhunskega športa v začetku pripravljalnega obdobja. 
Program je med sezono z utemeljitvijo mogoče tudi korigirati. 
 
Klubi pisno potrdijo, kateri trenerji izvajajo program posameznih tekmovalcev. 
 
Program priprav U23 spustaške reprezentance 
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program sofinanciranja programa vključeni tekmovalci:  
 
Matic Firm, Vid Svetina,  
 
V skladu s sistemom delovanja in kriteriji za izbor kajakaških reprezentanc je program 
U23 financiran v sklopu skupnih akciji. V pripravljalnem obdobju so za U23 spustaško 
ekipo v sklopu skupnih akciji predvidene zimske priprave v Vrsarju (HRV).  
 

Kraj Namen Termin 
Vrsar priprave 19. 2. – 25. 2. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
 
Program izbirnih tekem 
 
14. 4. 2018  Kolpa    sprint 
27. 4. 2018  Dolinka   klasika 
1. 5. 2018  Soča / Trnovo ob Soči klasika 
2. 5. 2018  Soča / Trnovo ob Soči sprint 
 
Način izbora U23 spustaške reprezentance  
 
Za izbor U23 spustaške reprezentance se upošteva iste izbirne tekme kot za člane.  
Organizirajo se 4 tekme (dva klasična spusta in dva sprinta), izmed katerih se za končni 
rang upošteva najboljše tri rezultate. Rangiranje se izvede po točkah na enak način kot 
pri članih. 
 
Zaostanki v % znotraj kategorije in med kategorijami se uporabljajo kot pomoč za 
ocenjevanje nivoja kvalitete posameznega tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja 
tekmovanja pošiljali slabo pripravljenih tekmovalcev. 
 
Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni strokovni 
svet na osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v ½ uvrščenih na tekmovanju. 
 
 



27	
	

 
Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Skopje evropsko prvenstvo U23 31. 7.  – 5. 8. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
 

 

2.3.3 Program mladinske spustaške reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji v sezoni 2018 so vezani na pridobivanje izkušenj na velikih tekmovanjih in uspešen 
nastop na EP. Rezultatsko je cilj: 
 

- uvrstitev v finale v disciplinah K1M, C1M,  
- osvojitev kolajne v ekipni tekmi K1m. 

 
Izvedba programa 
 
Koordinator reprezentance je Srečko Masle. 
Predvideni trenerji za izvedbo programa: Simon Hočevar, Andrej Breznik. 
 
Program priprav mladinske spustaške reprezentance 
 
Na osnovi kriterijev, določenih v sistemu delovanja in kriterijev za izbor kajakaških 
reprezentanc, so v program sofinanciranja programa vključeni tekmovalci:  
 
K1M - Vid Oštrbenk, Urban Novak, 
C1M - Maj Oštrbenk. 
 
V skladu s sistemom delovanja in kriteriji za izbor kajakaških reprezentanc je program 
mladincev financiran v sklopu skupnih akciji. V pripravljalnem obdobju so za mladinsko 
spustaško ekipo v sklopu skupnih akciji predvidene zimske priprave v Vrsarju (HRV).  
 

Kraj Namen Termin 
Vrsar priprave 19. 2. – 25. 2. 2017 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe: 20. 7. – 25. 7. 2018 
 
Program izbirnih tekem 
17. 3. 2018  Medvode  klasika 
27. 4. 2018  Dolinka  klasika 
19. 5. 2018  Soča / Solkan sprint + sprint (dve tekmi) 
 
Način izbora mladinske spustaške reprezentance  
 
Za izbor mladinske spustaške reprezentance se organizirajo 4 tekme (dva klasična 
spusta in dva sprinta), izmed katerih se za končni rang upošteva najboljše tri rezultate. 
Rangiranje se izvede po točkah na enak način kot pri članih. 
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Tekmi v sprintu sta dve tekmi z enim tekom finala, kar pomeni, da sta organizirani dve 
vožnji, ki vsaka šteje kot svoja tekma. 
 
Zaostanki v % znotraj kategorije in med kategorijami se uporabljajo kot pomoč za 
ocenjevanje nivoja kvalitete posameznega tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja 
tekmovanja pošiljali slabo pripravljenih tekmovalcev. 
 
Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni strokovni 
svet na osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v ½ uvrščenih na tekmovanju. 
 
Program za tekmovalno obdobje: 
 

Kraj Namen Termin 
Skopje evropsko prvenstvo U18 31. 7. – 5. 8. 2018 

Termini testiranj se dogovorijo v okviru trenerske ekipe. 
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2.4 Program članske, U23 in mladinske maratonske reprezentance 
 
Cilji v sezoni 2018 
 
Cilji v sezoni 2018 so vezani na pridobivanje izkušenj na velikih tekmovanjih in uspešen 
nastop na EP. Rezultatsko je cilj: 
 

- uvrstitev med dve tretjini uvrščenih v disciplini K1M. 
 
Koordinator reprezentance je Miha Kordež. 
 
Program izbirnih tekem:  
 
14. 4. 2018  Sisak  maraton    
 
Način izbora  
 
Za rang se upoštevajo uvrstitve na izbirnem tekmovanju, ki je določeno v letnem 
programu. Na EP in SP lahko  nastopijo tekmovalci po rangu izbirnih, do števila 
omejenih kvot za nastop v kategoriji.  
 
 
Program za tekmovalno obdobje: 
 

Kraj Namen Termin 
Metkovič evropsko prvenstvo 5. 7. – 8. 7. 2018 

 
Na EP in SP lahko nastopijo tekmovalci po rangu izbirnih, do števila omejenih kvot za 
nastop v kategoriji.  
 
V primeru uvrstitve med 2/3 nastopajočih, jim stroške krije KZS, v nasprotnem primeru 
stroške krijejo sami. 
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2.5 Program parakajakaške reprezentance 
 
Program izbirnih tekem 
 
Lokacija: Jarun, Zagreb  
 
22. 4. 2018 KL1 / KL2 / KL3  200m 
 
 
Način izbora reprezentance 
 
Izbor reprezentance v parakajakaštvu se izvede po enakem sistemu kot velja za člansko 
reprezentanco v sprintu na mirnih vodah, uporabi se tudi iste izbirne tekme za 
rangiranje.  
 
O utemeljenosti nastopa na SP ali EP odloča strokovni svet in poda strokovno 
argumentiran predlog sestave reprezentance v potrditev predsedstvu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31	
	

 
 

2.6 Program reprezentance ekstremnega slaloma za člane, U23 in 
mladince 
 
Program članske ekipe ekstremnega slaloma 
 
Cilji članske ekipe v sezoni 2018 
 
Eden izmed ciljev je nabiranje izkušenj na tovrstnih tekmovanjih ter uvrstitev v polfinale 
v kategorijah K1M in K1Ž na SP. 
 
Izvedba programa 
 
Koordinator reprezentance: bo določen naknadno. 
 
Program izbirnih tekem:  
 
13. 5. 2018  Tacen  tekma državnega prvenstva   
 
 
Način izbora članske reprezentance v ekstremnem slalomu  
 
Izbor ekipe za nastop na svetovnem prvenstvu se izvede na državnem prvenstvu, ki je 
obenem tudi izbirna tekma. V ekipo za svetovno prvenstvo se uvrstita dva najbolje 
uvrščena v kategoriji K1M in K1Ž. Če sta to člana slalomske ekipe za SP, imata nastop 
zagotovljen. Če nista člana slalomske ekipe za SP, se jim omogoči nastop na lastne 
stroške. V primeru uvrstitve med ½ uvrščenih se jim stroške udeležbe povrne. 
Na tekmah svetovnega pokala lahko nastopijo tekmovalci po rang lestvici z izbirnih 
tekem na lastne stroške. 
 
 
 
Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Liptovski Mikulaš svetovni pokal 22. 6. – 24. 6. 2018 

Krakov svetovni pokal 29. 6. – 1. 7. 2018 
Augsburg svetovni pokal 6. 7. – 8. 7. 2018 

Rio de Janeiro svetovno prvenstvo 30. 9. 2018 
 
Program mladinske in U23 reprezentance 
 
Cilji mladinske in U23 ekipe v sezoni 2018 
 
Eden izmed ciljev je nabiranje izkušenj na tovrstnih tekmovanjih ter uvrstitev v polfinale 
v kategorijah K1M in K1Ž na SP. 
 
Koordinator reprezentance: bo določen naknadno. 
      
Program izbirnih tekem  
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13. 5. 2018  Tacen  tekma državnega prvenstva 
 
 
Način izbora mladinske in U23 reprezentance v ekstremnem slalomu 
 
Izbor ekipe za nastop na mladinskem in U23 svetovnem prvenstvu se izvede na 
državnem prvenstvu za člane, ki je obenem tudi izbirna tekma za mladince in U23. V 
ekipo za svetovno prvenstvo se uvrstita dva najbolje uvrščena v kategoriji K1M in K1Ž. 
Če sta to člana slalomske ekipe za SP, imata nastop zagotovljen. Če nista člana 
slalomske ekipe za SP, se jim omogoči nastop na lastne stroške. V primeru uvrstitve 
med ½ uvrščenih se jim stroške udeležbe povrne. 
 
Program za tekmovalno obdobje 
 

Kraj Namen Termin 
Ivrea svetovno prvenstvo 14. – 22. 7. 2018 
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2.7 Način izbora reprezentance za nastop v kvalifikacijah za pridobitev 
kvot za nastop na MOI 2018 (slalom in sprint)  
 
Tekmovanje za izbor ekipe za nastop v kvalifikacijskem kampu in tekmi za MOI 2020, ki 
bo v Barceloni od 6. do 15. 4. 2018, se izvede v Bohinju, in sicer 10. 3. 2018 (v primeru 
prehudega mraza se izbirne tekme izvede drugje). Izbirne tekme se izvede po formatu, 
ki je predviden za MOI in je podrobneje opisan v dokumentaciji za kvalifikacijske tekme 
v Barceloni.  
 
Število tekmovalcev, ki se lahko kvalificirajo za nastop v kvalifikacijah v Barceloni, je 
naslednje:  
K1M - 2 tekmovalca / C1M - 2 tekmovalca,  
K1Ž - 2 tekmovalki / C1Ž - 2 tekmovalki.  
 
Na tekmovanju lahko nastopajo tekmovalci in tekmovalke, rojeni med 1. 1. 2002 in 31. 
12. 2003.  
 
Vsi tekmovalci, ki nastopajo v kvalifikacijskem tekmovanju, morajo nastopati na tekmi v 
slalomu in na tekmi v sprintu.  
 
Format tekmovanja v slalomu na MOI je paralelna slalomska tekma med bojami na mirni 
vodi, ki vsebuje tudi eskimski obrat. Postavitev proge in boj je standardizirana in je del 
dokumenta kvalifikacijskega sistema za MOI 2018.  
 
Format tekmovanja v sprintu je paralelni sprint na progi v obliki osmice. Proga je 
standardizirana in je del dokumenta kvalifikacijskega sistema za MOI 2018.  
 
Na izbirnih tekmah se tekmuje na progah, ki so čim boljši približek standardizirani progi, 
na kakršni se bo tekmovalo na kvalifikacijah za MOI.  
 
V primeru slabega vremena se lahko v slalomski tekmi iz tekme izključi eskimski obrat. 
V tem primeru se izvede posebno preverjanje izvedbe eskimskega obrata. Da je 
tekmovalec vključen v ekipo, mora biti sposoben izvedbe eskimskega obrata v prvem 
poskusu.  
 
Za določitev rangov se izvedeta dve individualni vožnji v slalomu in dve individualni 
vožnji v sprintu. Za rang posamezne discipline se upošteva boljši rezultat (slabši rezultat 
se briše).  
 
Rang za posamezno disciplino se določi na osnovi naslednjega točkovanja:  
1. mesto (0 točk)  
2. mesto (2 točki)  
3. mesto (3 točke)  
4. mesto (4 točke), itd.  
 
Za končni rang se seštejejo točke posamezne discipline:  
končni rezultat = točke ranga slalom + točke ranga sprint  
 
V primeru enakega števila točk se višje v rangu uvrsti tekmovalec, ki je imel boljšo 
posamično uvrstitev v eni od disciplin.  
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V primeru, da imata enaki boljši uvrstitvi v rangu posamezne discipline, se višje v rangu 
uvrsti tekmovalec, ki je imel v boljši disciplini manjši odstotkovni zaostanek za 
najhitrejšim v tej disciplini.  
 
V primeru, da sta še vedno izenačena, se upošteva manjši odstotkovni zaostanek v 
slabši disciplini.  
 
Strokovni svet lahko, glede na oceno kvalitetnega ranga posameznih kvalificiranih 
tekmovalcev, odloči, da na kvalifikacijsko tekmovanje ne pošlje vseh tekmovalcev, ki 
imajo glede na dovoljene kvote možnost nastopa, ali pa določi posebne pogoje za 
financiranje udeležbe v kvalifikacijskem tekmovanju. 
 
Program priprav in tekmovanj  
 

Kraj Namen Termin 
Barcelona trening 6. – 11.4. 2018 
Barcelona kvalifikacije 12. – 15. 4. 2018 

Buenos Aires MOI 6. – 18. 10. 2018 
 
 
Tolmačenje pravil 
 
V primeru višje sile, konflikta interesov ali situacije, ki bi povzročila nejasnost v 
tolmačenju določil, pogojev in kriterijev v programu dela reprezentanc in izbire 
reprezentance, je strokovni svet zadolžen za strokovno interpretacijo v skladu z 
zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje končnega predloga v potrditev 
predsedstvu. 
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3 Organizacija tekmovanj in prireditev 
 
V okviru področja organizacije tekmovanj se zasleduje usmeritev, da se maksimalno 
racionalizira organizacijo tako domačih kot mednarodnih tekmovanj, ob tem, da se 
upošteva prioriteta za tista tekmovanja, na katerih se lahko izpolni kriterije za pridobitev 
kategorizacije OKS in s tem sofinanciranje programov KZS in klubov. 
 
Tako pri organizaciji domačih tekmovanj, predvsem pa pri organizaciji večjih 
mednarodnih tekmovanj, je potrebno k organizaciji povabiti lokalne skupnosti. 
 

3.1 Organizacija mednarodnih tekmovanj 
 
KZS prevzema nosilno vlogo pri organizaciji 2018 ICF svetovnega pokala v slalomu na 
divjih vodah v Tacnu. S pomočjo strokovne službe in sofinanciranjem se vključi tudi v 
organizacijo tekme 2018 ICF svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Celju. 
 
Za sofinanciranje ostalih tekmovanj, ki prejmejo podporo, se kreira posebne kriterije za 
sofinanciranje. KZS se vključi tudi kot koordinator organizacije izbirnih tekem za sestavo 
reprezentanc. 
 
Klubi so za sezono 2018 prijavili vrsto mednarodnih tekmovanj, ki jih bodo organizirali v 
Sloveniji. KZS bo sofinancirala tista, ki so vključena v tekmovalni sistem pri ICF ali ECA. 
Med mednarodnimi tekmovanji, ki jih bo v okviru kriterijev sofinanciranja tekmovanj v 
letu 2018 sofinancirala KZS so: 
 
ICF slalom ranking tekma Solkan 2018   
ICF spust ranking tekma Dolinka 2018   
ECA mladinski pokal v slalomu Solkan     
 

3.2 Organizacija državnih prvenstev, izbirnih tekem in pokalnih 
tekmovanj za mlade 
 
Državna prvenstva organizirajo klubi, ki so bili v okviru usklajevanja tekmovalnega 
koledarja izbrani za organizacijo posameznih državnih prvenstev. Sofinanciranje 
državnih prvenstev poteka v skladu s kriteriji sofinanciranja tekmovanj, ki jih sprejme 
predsedstvo KZS za vsako leto posebej.  
 
Za leto 2018 se sofinancirajo naslednja državna prvenstva: 

- državna članska in U23 prvenstva v slalomu, sprintu in spustu, 
- državna mladinska prvenstva v slalomu, sprintu in spustu, 
- državno prvenstvo v maratonu za vse kategorije, 
- državno prvenstvo v parakajakaštvu (skupaj z DP v sprintu na mirnih vodah). 

 
Tekmovanja, ki se upoštevajo za rang izbirnih tekem, so večinoma izbrana iz nabora 
obstoječih tekmovanj. V primeru, da se izbirna tekmovanja organizirajo posebej, se jih 
sofinancira v enakem obsegu kot državna prvenstva. 
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Kajakaška zveza Slovenije za vsa državna prvenstva, tako prvenstva, ki jih tudi 
sofinancira, kot tudi za prvenstva mlajših kategorij, ki sicer niso sofinancirana, zagotovi 
kolajne. Kolajne se zagotovi za vse razpisane za DP veljavne kategorije.   
 
Državna prvenstva v disciplinah, ki še niso vključena v uradne tekmovalne sisteme, ki 
jih priznava OKS, organizira KZS sama, v sodelovanju s klubi. V letu 2018 so to DP v 
morskem kajakaštvu, DP v ekstremnem slalomu in DP v kajakaškem polu. 
 
V sezoni 2018 bodo potekale tri serije slovenskih pokalov za mlade, in sicer slovenski 
pokal v sprintu na mirnih vodah, slovenski pokal v slalomu na divjih vodah in slovenski 
pokal v spustu na divjih vodah. V sprintu in spustu bo za slovenski pokal štelo 5, v 
slalomu pa 10 tekmovanj. KZS skrbi za nemoten potek tekmovanj in sproti vodi skupno 
razvrstitev.  
 
Med decembrom 2017 in marcem 2018 bo izpeljan zimski pokal, serija tekmovanj za 
najmlajše (orientacija, tek, plavanje, tek na smučeh in zaprekatlon). KZS skrbi za 
nemoten potek tekmovanj in sproti vodi skupno razvrstitev. 
 
Za pokalna tekmovanja mlajših kategorij (Slovenski pokal) KZS zagotovi kolajne 
oziroma priznanja za skupno razvrstitev. 
 

3.3 Organizacija rekreativnih prireditev 
 
Nadaljuje se z rekreativno akcijo Voda za vedno. V akcijo so vključene prireditve, ki 
imajo dve obliki, tekmovalno in netekmovalno. Tako so del akcije tudi rekreativni 
kajakaški maratoni, ki so tekmovalnega značaja. 
 
V letu 2018 je v program akcije Voda za vedno vključenih 
a) 5 netekmovalnih rekreativnih prireditev: 
Ljubljanica (maj), Krka (maj), Drava (junij), Kolpa (avgust), Soča - Solkan (september). 
 
V okviru prireditev na Krki in Kolpi se izvede večdnevni program promocijskih prireditev. 
 
b) 4 kajakaški maratoni: 
Bohinjski maraton (jezero), Ljubljanski maraton (Ljubljanica), Brežice - Zagreb (Sava), 
Nagrada mesta Koper (morje). 
 
Na novo bo uveden rekreativni program veslanja v zmajevih čolnih. Ker je program nov, 
se še išče partnerje, ki bodo sodelovali v programu. 
 
Kajakaška zveza Slovenije v sodelovanju s klubi preko celega leta organizira redno 
vadbo, v okviru katere se rekreativci pod strokovnim vodstvom pripravljajo za nastope 
oziroma sodelovanje na rekreativnih kajakaških prireditvah. V okviru redne vadbe je v 
zimskem obdobju organizirana redna vadba plavanja, smučarskega in cestnega teka 
ter vadba v fitnes centrih. Od meseca marca naprej se organizira redna vadba na vodi. 
V okviru te vadbe udeleženci vadijo po vnaprej pripravljenem programu pod strokovnim 
vodstvom. V okviru vadbe pridobivajo tudi informacije o tehniki veslanja in pravilni 
uporabi opreme. 
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4 Programi razvoja 
 
V sezoni 2018 bodo za programe razvoja skrbeli predvsem kajakaški klubi, ki bodo na 
lokalnem nivoju izvajali programe športnih dni, šole v naravi ter vikend šole kajakaštva. 
Kajakaška zveza Slovenije v skladu s sprejetimi kriteriji sofinancira programe razvoja na 
lokalnem nivoju. 
 
V organizaciji Kajakaške zveze Slovenije bodo organizirani kajakaški tabori, 
organizirano DP v velikem kanuju in promocijske prireditve. 
 

4.1 Organizacija kajakaških taborov 
 

V letu 2018 bomo organizirali 3 ali 4 tabore, namenjene otrokom in mladini. 
 
Smučarsko-tekaški tabor na Pokljuki (26. – 28. 1. 2018), poudarek na teku na smučeh, 
3 dni. 
Kajakaški tabor v Gabrjih (10. – 14. 7. 2018), poudarek na slalomu, 5 dni. 
Kajakaški tabor v Bohinju ali Velenju  (23. – 27. 7. 2018), poudarek na sprintu, 5 dni. 
Gimnastični tabor Brežice (16. – 18. 11. 2018), poudarek na gimnastiki, 2,5 dni. 
 

4.2 Koordinacija slovenskega pokala 
 
V sezoni 2018 bosta potekala 2 slovenska pokala, in sicer na mirnih in divjih vodah.  
 
Na mirnih vodah bo organiziranih 7 tekmovanj, na divjih 10.  
 
V SLOVENSKEM POKALU MIRNE VODE bo štelo za skupni pokal 5 tekem od 7 za vse 
starostne kategorije, v SLOVENSKEM POKALU DIVJE VODE pa za cicibane štejejo 3 
tekme od 4, za mlajše dečke in deklice šteje 7 tekem od 10, za starejše dečke in deklice 
šteje 5 tekem od 7. KZS oz. koordinator skrbi za nemoten potek tekmovanj, skupno 
razvrstitev pa vodijo tudi ostali trenerji PŠŠ. KZS priskrbi priznanja za najboljše v 
skupnem seštevku obeh pokalov. 
 
Med novembrom 2017 in marcem 2018 bomo izpeljali zimski pokal, serijo tekmovanj za 
najmlajše (orientacija, tek, plavanje, tek na smučeh in zaprekatlon). KZS oz. koordinator 
skrbi za nemoten potek tekmovanj, sproti vodi skupno razvrstitev in priskrbi priznanja za 
najboljše v skupnem seštevku. 
 

4.3 Programi animacije 
 

4.3.1 Državno prvenstvo osnovnih šol v velikih kanujih 
 
24. maja 2018 bomo v Brestanici s pomočjo KKK Krško in OŠ Brežice organizirali 
državno prvenstvo osnovnih šol v velikem kanuju. V enem dnevu bomo izvedli 
tekmovanje za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in za invalide. 
Pričakujemo, da se ga bo udeležilo več kot 200 otrok. Za šole udeleženke bomo v tednu 
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pred tekmovanjem (14. – 18. maj 2018) organizirali brezplačno vadbo pod strokovnim 
vodstvom v Murski Soboti, Ljubljani, Krški Vasi, Bohinju, na Obali in morda še kje. Na 
dan tekmovanja bomo za udeležence organizirali tudi mini šolo kajaka in SUP-a. 

 

4.3.2 Festival športa mladih 
 

Tradicionalni Festival športa mladih, ki se ga vsako leto udeleži več kot 1000 otrok, bo 
v letu 2018 ponovno potekal v Žalcu. Organizira ga Zavod za šport RS Planica. Na 
festivalu otroke animirajo zveze, društva in zasebniki. Festival je dober način za 
promocijo, zato je smiselno sodelovati v projektu. 

 

4.3.3 Programi za otroke s posebnimi potrebami 
 
Sodelovali bomo tudi z organizacijami in šolami, ki skrbijo za otroke s posebnimi 
potrebami. Projekti še niso izdelani. Sodelovanje ne bo povezano z večjimi stroški. 
 

4.3.4 Promocija in animacija na velikih tekmovanjih 
 

V sezoni 2018 bosta veliki tekmovanji v Sloveniji svetovni pokal v slalomu in spustu na 
divjih vodah. Organiziran bo otroški kotiček. 

 

4.3.5 Otroški bazar 
 

V letu 2017 smo prvič sodelovali na Otroškem bazarju, sejmu za otroke. Odziv je bil, 
kljub slabemu vremenu, dober. Zato se ga nameravamo udeležiti tudi v letu 2018. 
 

4.3.6 Olimpijski festival 
 

Olimpijski festival v organizaciji OKS omogoča panožnim zvezam brezplačno promocijo 
vseh dejavnosti. Na OF pride več tisoč otrok in je odlično medijsko podprt. 
 

4.3.7 Kajakaške vsebine v CŠOD in počitniških domovih 
 
Nadaljevali bomo sodelovanje z Mladinskim zdraviliščem in letoviščem RKS Debeli Rtič, 
ki izvaja mini kajakaške tečaje za otroke, ki so tam na letovanju in v šolah v naravi. 
Debelemu Rtiču pomagamo s kajakaško opremo – opremili smo jih z 10 kajaki, 
plavalnimi jopiči in vesli. Vse dejavnosti koordinirajo in izvajajo sami. Prihodke 
namenjajo plačilu kadra in nabavi lastne opreme.  
 
Poleti 2018 bomo organizirali kajakaški dan na Debelem Rtiču. S pomočjo kajakaških 
društev, mladih tekmovalcev in njihovih trenerjev, bomo za rtiške otroke pripravili 
kajakaške delavnice, mini šolo kajaka in še kaj. Povabili bomo tudi kakšnega izmed 
vrhunskih kajakašev. 

 
Kajak in kanu gojijo tudi v nekaterih domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Tem 
domovom trenutno pomagamo pri usposabljanju in licenciranju kadra.  
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V prihodnosti bi bilo koristno vpeljati kajak še v katerega od počitniških domov. 
 

5 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra 
 

5.1 Usposabljanje 
 

Po novem Zakonu o športu bo usposabljanje kadra potekalo v dveh in ne več v treh 
stopnjah. Prva stopnja bo enakovredna sedanji drugi, druga pa sedanji tretji. Zato bomo 
v letu 2018 najprej prenovili programe usposabljanja, nato pa izvedli »dousposabljanja« 
za kandidate, ki imajo opravljeno prvo stopnjo po starih programih in usposabljanje za 
kandidate z drugo stopnjo po starih programih, ki bi želeli napredovati v najvišjo stopnjo 
usposobljenosti. 
 

5.2 Licenčni seminarji 
 

Na področju usposabljanja in licenciranja kadra je prišlo do nekaterih sprememb zaradi 
novega Zakona o športu, ki je začel veljati v začetku junija 2017. V kratkem naj bi se 
konstituirala akreditacijska komisija za potrjevanje programov usposabljanja, ki bo 
določila nadaljnje delovanje na tem področju, potrebno pa bo sprejeti tudi odločitve 
glede licenciranja učiteljev in trenerjev (licenciranje da ali ne, licenčno obdobje), kajti 
licenciranje je ponovno v pristojnosti panožnih športnih zvez. V ta namen vodja 
programov športa otrok in mladine pripravi predlog za licenciranje trenerjev, ki ga nato 
dokončno oblikuje Strokovni svet KZS.  

6 Ostali projekti 
 

6.1 Ekološke akcije 
 

Z namenom ekološkega osveščanja in tudi promocije kajakaštva se bomo priključili k 
akciji OČISTIMO SVET V ENEM DNEVU, ki bo letos potekala v septembru. Sodelovalo 
naj bi 150 držav in 350 milijonov ljudi. Poleg tega bomo sodelovali tudi pri tradicionalnih 
očiščevalnih akcijah. 

7 Podpora programom 
 

7.1 Meritve in svetovanja 
 
Meritve in svetovanja se izvajajo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in Inštitutom za 
šport pri Fakulteti za šport. Financiranje meritev poteka preko Inštituta za šport pri 
Fakulteti za šport. Program meritev na predlog vodje programa vrhunskega športa 
potrjuje strokovni svet KZS. 
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7.2 Tehnološka oprema 
 
Za tehnološko podporo izvedbi programov kajakaških reprezentanc in programov 
razvoja ima Kajakaška zveza Slovenije v lasti različna osnovna sredstva. Trenerji in 
klubi imajo določena sredstva na uporabi. Za vsako od osnovnih sredstev se zadolži 
posamezne trenerje. Klubi, ki imajo določena sredstva v svoji uporabi, so odgovorni za 
njihovo redno vzdrževanje. 
 

7.3 Vozni park 
 
Za potrebe izvedbe programov reprezentanc, razvoja in organizacije prireditev ima KZS 
v operativnem najemu dve kombinirani vozili. Vozila bodo namenjena uporabi za 
izvedbo programov KZS. V času, ko vozili nista v uporabi za izvedbo kajakaških 
programov, se lahko dajo v uporabo klubom za izvedbo njihovih programov. Nadzor nad 
izposojo vodi strokovna služba. 
 

7.4 Založništvo 
 
Revija Kajak & kanu bo v sezoni 2018 izšla predvidoma trikrat.  
 
Za potrebe promocije programov KZS se natisnejo zgibanke in letaki, ki se delijo na 
kajakaških prireditvah. 

 

7.5 Promocija programov 
 
Stalno, ažurno obveščanje medijev in javnosti o rezultatih tekmovalcev na kajakaških 
tekmovanjih in izvedbi programov KZS je izrednega pomena za prepoznavnost 
Kajakaške zveze Slovenije.  
 
Za promocijo se uporablja vse moderne komunikacijske kanale, kot so spletna stran, 
Facebook, Instagram, Twitter in Youtube. Kratki video posnetki so trend pri objavah na 
družbenih omrežjih. V letu 2018 se poveča število video objav na spletu in Facebooku. 
Novinarske konference pred nastopi na velikih tekmovanjih so dodatna oblika 
informiranja in promocije programov. 
  

7.6 Štipendije 
 
V skladu s pravilnikom se tekmovalcem, ki izpolnjujejo kriterije, dodeli štipendija ali 
dodatek za program. Višino točke, na osnovi katere se izračuna višina štipendije, določi 
predsedstvo KZS. 
 

7.7 Nagrade 
 
Tekmovalce, ki dosežejo vrhunske rezultate na velikih tekmovanjih, se v skladu s 
pravilnikom o nagradah ob zaključku sezone nagradi.  
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7.8 Zavarovanja 
 
Vsem sodelujočim v reprezentančnih programih KZS se za čas sodelovanja v programu 
plača zavarovanje za tujino CORIS. Za tekmovalce, ki so upravičeni do sofinanciranja 
nadstandardnega zavarovanja Vrhunski športnik, del premije, ki jo ne pokrijejo OKS-
ZŠZ, MIZŠ in FŠO, plača Kajakaška zveza Slovenije. 
 
 
Finančni načrt je v posebni prilogi. 
 
Koledar Kajakaške zveze Slovenije za leto 2018 je v posebni prilogi. 
 
 
 
 
 
 
 


