
 
 
 
Kajakaška zveza Slovenije       Ljubljana, 17. 6. 2018 
Predsedstvo 
 
 

ZAPISNIK 
 
1. dopisne seje Predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala od 14. 6. 2018 od 8.00 do 15. 6. 
2018 do 20.00. 
 

DNEVNI RED:  

 
1. Sprememba sestave Strokovnega sveta in Odbora za divje vode 
2. Določitev vrednosti točke za vrednotenje dela trenerjev, predvidenem v Pravilniku o 

nagrajevanju dela trenerjev 
 
Obrazložitev točke 1 
Kajak kanu klub Tacen je na osnovi poziva KZS, da klubi predlagajo nadomestnega člana Strokovnega 
sveta po odstopu Milana Črepinška 29. 11. 2017, na KZS naslovil predlog, da se v Strokovni svet imenuje 
Jožeta Vidmarja, sicer člana Odbora za divjo vodo, v primeru njegovega imenovanja v Strokovni svet pa v 
Odbor za divjo vodo imenuje Fedjo Marušiča. Z dopisom, naslovljenim na predsedstvo KZS 26. 4. 2018, je 
predsedstvo ponovno pozvalo k obravnavi njihovega predloga. 
Predsedstvo je na svoji 1. seji 23. 5. 2018 pobudo KKK Tacen obravnavalo in sprejelo sklep, da se 
predsednik Strokovnega sveta z dosedanjim članom strokovnega sveta Janezom Polajnarjem, ki je bil za 
člana strokovnega sveta predlagan s strani KKK Tacen, dogovori, da se namesto njega v strokovni svet 
imenuje Jožeta Vidmarja. 
Predsednik Strokovnega sveta je z Janezom Polajnarjem opravil pogovor in se o zamenjavi dogovoril. S 
tem je bila dogovorjena menjava članov v Strokovnem svetu, s katero se je strinjal tudi predsednik sveta.  
S tem so bili ustvarjeni tudi pogoji za s strani KKK Tacen predlagano zamenjavo članov Odbora za divje 
vode, s katerim se je strinjal tudi predsednik odbora.  

Na dopisni seji je o predlagani spremembi sestave delovnih teles glasovalo pet članov predsedstva in s 

petimi glasovi ZA potrdilo sklep: 

Sklep št. D 1/1 
Predsedstvo potrjuje spremenjeno sestavo delovnih teles, kot sledi: 
 
STROKOVNI SVET 
Predsednik:  Andrej Grobiša 
Podpredsednik:  Gašper Plestenjak 
Člani:   Stjepan Janid, Aleš Kuder, Matej Trampuž, Andraž    
   Nahtigal, Jože Vidmar 
 
ODBOR ZA DIVJE VODE 
Predsednik:  Dušan Konda 
Podpredsednik:  Borut Tuma 
Člani:   Dejan Stevanovič, Peter Kauzer st., Simon Hočevar,  
   Mitja Oštrbenk, Fedja Marušič 
 



 
 
 
 
Obrazložitev točke 2 
V Pravilniku o nagrajevanju dela trenerjev je v 6. točki predvideno, da se nadomestilo za delo trenerjev v 
državni reprezentanci vrednoti s točkovnim sistemom, višino točke pa v skladu s financňim načrtom za 
vsako posamezno tekmovalno sezono na predlog direktorja določi predsedstvo KZS.  
Vrednost točke za leto 2017 je bila 1 €, enaka vrednost pa je predlagana tudi za leto 2018. 

Na dopisni seji je o predlagani vrednosti točke glasovalo pet članov predsedstva in s petimi glasovi ZA 

potrdilo sklep: 

Sklepšt. D1/2 
Vrednost točke za vrednotenje dela trenerjev v skladu s Pravilnikom o nagrajevanju dela trenerjev za 
leto 2018 znaša 1 €. 
 
 
Zapisal:           
Andrej Jelenc        

Andrej Ribič 
predsednik 


