
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 23. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je 

predsedstvo KZS na seji, dne 23. 5. 2017 sprejelo 

 

 

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU V DRŽAVNI REPREZENTANCI 

 

 

 

1. člen 
 

Ta pravilnik (pravilnik) določa status članstva v državni reprezentanci, način pridobitve statusa ter 

pravice in dolžnosti članov reprezentance. 

 

 

2. člen 
 

Tekmovalec ima lahko status kandidata za člana državne reprezentance oziroma status člana državne 

reprezentance. 

Status kandidata za člana državne reprezentance si tekmovalec pridobi: 

 

a) na osnovi uvrstitve v ekipo za pripravljalno obdobje, ki jo na osnovi predloga strokovnega sveta 

potrdi predsedstvo KZS. 

 

Status člana državne reprezentance si tekmovalec pridobi: 

 

a) z uvrstitvijo v državno reprezentanco na izbirnih tekmah, na osnovi veljavnih kriterijev KZS ali, 

b) z uvrstitvijo v državno reprezentanco, na osnovi predloga strokovnega sveta KZS, ki ga potrdi 

predsedstvo KZS. 

 

 

3. člen 
 

Status kandidata za člana državne reprezentance traja od uvrstitve v ekipo za pripravljalno obdobje do 

potrditve državne reprezentance, ki jo na osnovi veljavnih kriterijev na predlog strokovnega sveta 

potrdi predsedstvo KZS. 

 

Status člana državne reprezentance traja od uvrstitve v državno reprezentanco, ki jo potrdi predsedstvo 

KZS, do določitve nove ekipe za pripravljalno obdobje naslednje sezone.  

 

 

4. člen 

 

Kandidati za člane državne reprezentance in člani državne reprezentance so dolžni sodelovati v 

programu reprezentance, ki ga na osnovi predloga strokovnega sveta sprejme predsedstvo KZS. 

 

 

5. člen 

 

Kandidati za člane državne reprezentance in člani reprezentance imajo v času posedovanja statusa 

predvsem naslednje dolžnosti: 

 

1. izvajati načrtovan program priprav, tekmovanj in testiranj, ki je za vsako sezono vnaprej usklajen in 

kot tak del reprezentančnega programa, 



2. v primeru izostanka zaradi bolezni, poškodbe ali drugih vzrokov, o tem obvestiti vodjo programa 

vrhunskega športa, ki od tekmovalca lahko zahteva zdravniško potrdilo, 

3. skrbeti za optimalno pripravo na tekmovanja, 

4. skrbeti za športni način življenja v celotnem ciklu priprav in tekmovanj, 

5. skrbeti za pozitivno podobo in odnos do reprezentance, 

6. nositi uradno opremo reprezentance, v skladu z navodili, določenimi v prilogi 2 tega pravilnika na 

vseh pripravah, tekmovanjih in medijskih nastopih, kjer nastopajo kot kandidati za reprezentanco 

oziroma kot člani reprezentance,  

7. skrbeti, da v času članstva v reprezentanci predstavljajo sponzorje KZS in reprezentance na za to 

določenih mestih, določenih v prilogi tega pravilnika, 

8. sodelovati na vseh, vnaprej načrtovanih marketinških akcijah reprezentance in pokroviteljev, ki 

morajo biti napovedane toliko vnaprej, da tekmovalec lahko prilagodi svoje aktivnosti, 

9. udeleževati se otvoritev velikih tekmovanj, na katerih nastopajo in vseh podelitev kolajn, na katerih 

so sami prejemniki ali so prejemniki kolajne drugi člani reprezentance,  

10. udeležiti se državnega prvenstva najmanj v disciplinah ,v katerih imajo status kandidata oziroma 

člana državne reprezentance. 

 

 

6. člen 
 

(1) Kajakaška zveza Slovenije članom državne reprezentance zagotavlja: 

 

1. pokritje stroškov bivanja in prehrane na pripravah in tekmovanjih, v skladu z letnim načrtom KZS, 

2. organiziran prevoz na priprave in tekmovanja z zbirnega mesta, ki ga določi vodja ekipe, 

3. uradno oblačilo za tekmovanja najvišjega ranga (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovni 

pokal), ki obsega opremo, določeno v prilogi tega pravilnika, 

4. strokovno vodenje na skupnih pripravah in tekmovanjih, 

5. možnost uporabe svetovanja s strani trenerjev, vključenih v program reprezentance, izven programa 

skupnih priprav in tekmovanj, 

6. sodelovanje v programu spremljanja treniranosti in svetovanja treninga, 

7. športno-medicinsko kontrolo, 

8. nezgodno zavarovanje v času priprav in tekmovanj, 

9. sodelovanje fizioterapevta v primeru hujših poškodb in na tekmovanjih najvišjega ranga, 

10. možnost sodelovanja s psihologom na področju psihološke priprave, 

11. pomoč pri urejanju statusa vrhunskega športnika (v sodelovanju z OKS -ZŠZ), 

12. dodatno specialno športno opremo v primeru podpisa posebnih dogovorov z opremljevalci, 

13. nagrade za vrhunske tekmovalne dosežke v skladu s Pravilnikom o priznanjih in nazivih KZS. 

 

 

7. člen 

 

(1) Tekmovalci v času statusa kandidata za člana državne reprezentance in statusa članstva v državni 

reprezentanci lahko reklamirajo individualne in klubske sponzorje pod pogoji, ki so definirani v 

Protokolu o predstavljanju sponzorjev KZS, ki je v prilogi tega pravilnika. 

 

(2) Sponzorji iz prvega odstavka tega člena se morajo izključevati s sponzorji reprezentance na 

tekmovanjih najvišjega ranga (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovni pokal). 

 

 

8. člen 

 

(1) O sodelovanju v programu reprezentance se sklene pogodba med KZS, tekmovalcem in njegovim 

društvom. 



(2) V izjemnih primerih, ko obstaja s strani sponzorja poseben interes, lahko KZS s posameznimi 

vrhunski tekmovalci in njihovimi društvi sklene posebno individualno pogodbo, s katero se določajo 

dodatne pravice in dolžnosti. 

 

 

9. člen 

 

 

 V primeru nespoštovanja obveznosti iz pogodbe o članstvu v državni reprezentanci, lahko tekmovalec 

izgubi določene ali vse ugodnosti, ki jih ima kot član reprezentance. O manjših sankcijah lahko odloča 

vodja ekipe na posameznem tekmovanju, po posvetovanju z vodjo programa vrhunskega športa, v 

primeru večjih kršitev pa o sankcijah odloča disciplinska komisija KZS. 

 

 

 

10. člen 
 

Ob pridobitvi statusa kandidata za člana državne reprezentance oziroma statusa člana državne 

reprezentance se tekmovalca seznani s tem pravilnikom in prilogami. Tekmovalec s podpisom izjave 

potrdi, da je seznanjen z določbami tega pravilnika in njegovih prilog. 

 

 

11. člen 
 

 

Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme predsedstvo KZS. 

 

 

Številka: 03/2017 

Datum: 23. 5. 2017 

 

 

Andrej Ribič 

Predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


