Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 29.5.2018

ZAPISNIK
1. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v sredo, dne 23.5.2018 s pričetkom ob
17.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zdenka Ponomarenko, Janez Novak,
Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Peter Kauzer, Miljenko Muha.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Slavko Jamnik, Matic Naglič,
Drugi prisotni: Dušan Konda, Jernej Abramič, Andrej Jelenc.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled realizacije sklepov 18. seje predsedstva
Obravnava predloga poslovnika predsedstva KZS
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
Seznanitev s sklepi delovnih teles
Potrditev sestave delovnih teles v novem mandatu
Obravnava dopisa KKK Tacen
Obravnava vloge za pomoč KKK Krka
Razno

Sejo je začel predsednik in ugotovil, da je prisotnih 7 članov predsedstva ter je tako predsedstvo
sklepščno.
Pri potrditvi dnevnega reda je Gašper Šenk predlagal, da se zamenjata točki 5 in 6 tako da se pred
potrditvijo sestave delovnih teles obravnava dopis KKK Tacen. Prisotni so se s predlogom strinjali.
Ad 1
Pri obravnavi realizacije sklepov prejšnjih sej je direktor pojasnil razloge, zakaj nekateri sklepi še niso bili
realizirani. Na realizacijo še vedno čakajo slkepi št. 17.211, 17.214, 18.224 in 18.231. ostali sklepi so bili
realizirani.
Na zapisnik 18. seje predsedstva ni bilo podanih pripomb.
Ad 2
Članom predsedstva je bil v obravnavo posredovan poslovnik predsedstva KZS. Predsednik je pojasnil, da
je bil poslovnik pregledan s strani pravnice in predlaga, da se kot tak sprejme. Člani na predlog niso imeli
pripomb, ter sprejeli
Sklep št. 1.233
Sprejme se poslovnik predsedstva KZS.

Ad 3
Računovodkinja je za obravnavo na predsedstvu pripravila plan realizacije in plan likvidnosti. Direktor je
prisotnim predložil tudi nov letni finančni načrt, v katerem je predlagal, da se zaradi več prejetih
sredstev s strani MIZŠ povečajo sredstva za razvoj, namenjena za sofinanciranje programov v klubih in
sredstva za priprave tekmovalcev preko tekmovalne sezone.
Ker je bila računovodkinja odsotna je v kratkem plan relizacije in plan likvidnostni predstavil direktor. Na
plan likvidnosti ni bilo pripomb.
Člani predsedstva so imeli določena vprašanja glede spremenjenega finančnega načrta. Direktor je
pojasnil določene podrobnosti predvsem na prihodkovni strani, vezane na sponzorska sredstva.
Direktor je člane predsedstva vprašal za mnenje, kdo naj bi pripravil kriterije za delitev, v finančni načrt
dodatno vključenih sredstev za priprave. Prevladalo je mnenje, da kriterije pripravi strokovna služba ter
da se dodatna sredstva prvenstveno zagotovijo za tekmovalce in tekmovalke, ki so se bolje pripravili na
tekmovalno sezono. Pri članih naj bi bil kriterij za dodatno sofinanciranje uvrščanje v finale na velikih
tekmovanjih, za mladince pa se v program dodajo dodatne priprave. Predsedstvo v zvezi s finačnim
poročilom in kriteriji za razdelitev dodatnih sredstev za program reprezentanc sprejme dva sklepa:
Sklep št. 1.234
Potrjuje se predlog rebalansa finančnega načrta, ki za 10.000 € povečuje sredstva za razvoj v klubih ter
za 23.000 € sredstva za priprave reprezentanc. Kriterije za delitev sredstev, ki so dodatno vključena v
finančni načrt pripravi strokovna služba in jih posreduje članom predsedstva v korespondenčno
potrditev.
Sklep št. 1.235
Člani predsedstva so se seznanili s finančnim stanjem in planom likvidnosti.
Ad 4
Predsedstvu so bili v vednost posredovani zapisniki odbora za divje vode in strokovnega sveta.
Predsednik odbora za divje vode je predstavil nekatere dileme, ki so se pojavljale pri oblikovanju mnenja
o pravilniku o nagrajevanju.
Strokovni svet je obravnaval predlog sestave ekip za nastop na velikih tekmovanjih. Ker so bili med
predlaganimi tudi tekmovalci in tekmovalke, ki ne izpolnjujejo kriterijev je bil predsedstvu posredovan
spisek tekmovalcev in tekmovalk, ki jih strokovni svet predlaga v ekipo na osnovi perspektivnosti in
strokovne ocene.
Celotno sestavo predlaganih ekip in razloge za vključitev v ekipe je predstavil vodja programa
vrhunskega športa.
Po predstavitvi predloga sestave ekipe je Zdenka Ponomarenko zastavila vprašanje, zakaj se v programih
divjih vod ekipe razširja in vzpostavlja program B ekipe, medtem ko se za programe mirnih vod
podobnega programa ne predvideva. Predsednik odbora za divje vode Dušan Konda je pojasnil svoje
mnenje, zakaj je prav, da se je v slalomu kreiral program B ekipe. Direktor je predlagal, da strokovni svet
po tem, ko bo sestavil ekipo za velika tekmovanja v sprintu na osnovi podobnih kriterijev, kot jih je imel
pri sestavljanju B ekipe v slalomu sestavi tudi B ekipo v sprintu.
Peter Kauzer je podal kritično mnenje, da se je v določenih letih v dodaten program vključevalo mlade
tekmovalce, letos pa ne. Mnenja je, da bi bilo smiselno v program B ekipe vključit več mladih
tekmovalcev. S strani strokovnega sveta pogreša vizijo pri kreiranju programa in sestavi ekip.
Vodja programa vrhunskega je pojasnil neketere podrobnosti iz razprave na strokovnem svetu in težave
v obremenitvi strokovnega kadra, da bi bilo lahko v program mladih vključenih več trenerjev.
Direktor KZS je predlagal, da strokovni svet še enkrat preuči sestavo strokovnih ekip za velika
tekmovanja in z morebitnimi spremembami zagotovi, da bo tudi za programe mladih na voljo potrebno
število ustreznih trenerjev. V okviru obravnave zapisnika strokovnega sveta in predloga sestave ekip se
sprejmeta

Sklep št. 1.236
Strokovni svet se pozove, da oblikuje strategijo vključevanja mladih tekmovalcev v programe
reprezentanc za priprave preko tekmovalne sezone.
Sklep št. 1.237
Predsedstvo potrjuje sestavo ekip za nastop na velikih tekmovanjih in pripravah v času tekmovalne
sezone, ki jih je predlagal strokovni svet.
Ad5
Pod točko 5 je bil pojasnjen razlog za posredovan dopis s strani KKK Tacen. Klub je mnenja, da je, glede
na število reprezentantov, ki prihajajo iz kluba upravičen, da ima v strokovnem svetu svojega člana. Po
krajši razpravi je predsednik predlagal, da se predsednika strokovnega sveta pozove, da se pogovori z
Janezom Polajnarjem, dolgoletnim članom strokovnega sveta, ki je bil predlagan s strani KKK Tacen in
poiskuša doseči dogovor glede zamenjave v članstvu strokovngega sveta na način, da v svetu Jože
Vidmar zamenja Janeza Polajnarja. V primeru, da ta dogovor ni možen strokovni svet nadaljuje delo v
sestavi, kakršna je sedaj. Predsedstvo sprejme
Sklep 1.238
Predsednika strokovnega sveta se pozove, da se 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. V primeru, da ta dogovor ni možen strokovni svet
nadaljuje delo v sestavi, kakršna je sedaj.
Ad 6
Predsedstvo za pomoč pri strokovnih odločitvah oblikuje stalna delovna telesa. Direktor KZS je opravil
pogovore z dosedanjimi predsedniki delovnih teles, ki so z izjemo predsednika sodniške komisije
pripravljeni delovna telesa vodit tudi v naprej. Predlog sestave sodniške komisije je nekoliko
spremenjen. Ostala delovna telesa naj bi delovala v enaki sestavi kot v preteklem mandatu. Sestava
strokovnega sveta se glede na sklep 1.237 potrdi po opravljenem pogovoru predsednika strokovnega
sveta Andreja Grobiše z Janezom Polajnarjem.. Predsedstvu je bil posredovan predlog sestave delovnih
teles za nov mandat s katerim so se člani predsedstva strinjali in sprejeli
Sklep 1.239
Predsedstvo potrjuje sestavo delovnih teles kot sledi:
ODBOR ZA DIVJE VODE
Predsednik:
Dušan Konda
Podpredsednik: Borut Tuma
Člani:
Dejan Stevanovič, Jože Vidmar, Peter Kauzer st., Simon Hočevar, Mitja Oštrbenk

ODBOR ZA MIRNE VODE
Predsednica: Zdenka Ponomarenko
Podpredsednik: Ljubiša Stojanovič
Člani:
Vladimir Jakomin, Stane Klemenc, Jošt Zakrajšek, Jernej Župančič Regent, Meho Titorič

SODNIŠKA KOMISIJA
Predsednik:
Uroš Gnus
Podpredsednik: Matjaž Savšek
Člani:
Tanja Hočevar Porenta, Borut Tuma, Polde Šmit
Ad 7
Kajak kanu klub Krka je posredoval vlogo za pomoč pri sofinanciranju gradnje klubskih prostorov.
Predsedstvo je odobrilo pomoč in sprejelo
Sklep 1.240
Kajak kanu klubu Krka se odobri prošnja za pomoč pri sofinanciranju gradnje klubskih prostorov v višini
1.500 €.
Ad 8
Pod točko razno je direktor predlagal, da predsedstvo sprejme sklep, da predsednik, kot član skupščine
OKS-ZŠZ v primeru odsotnosti pooblasti direktorja, da zastopa KZS na skupščini OKS-ZŠZ. Predsedstvo se
je s predlogom strinjalo in sprejelo
Sklep 1.241
Predsedstvo pooblašča predsednika, da v primeru odsotnosti pooblasti direktorja KZS da zastopa KZS na
skupščini OKS-ZŠZ.
Direktor je pod točko razno pozval člane predsedstva, da poskušajo pomagat pri pridobivanju
sponzorskih sredstev za tekmi svetovenga pokala v Tacnu in v Celju. V okviru tega je Dušan Konda
predstavil probleme pri financiranju in organizaciji tekme. Eden od problemov je tudi vodna pravica, ki je
klubi za delovanje na svojih področjih nimajo. Miljenko Muha in predsednik sta pojasnila vrsto
problemov, ki nastajajo komunikaciji z MOP, tako da je pri pridobivanju dovoljenj vrsta težav.
Janez Novak je postavil vprašaje, kakšna je situacija z discipinama Ekstrem slalom in SUP v okviru KZS. S
strani direktorja je bila posredovana informacija glede programa ekstremnega slaloma v okviru KZS ter
situacije SUP a, o katerem se med ICF in ISF vodi postopek na CAS u.
Naslednja seja predsedstva naj bi bila predvidoma v začetku septembra. Potrebne odločitve se do
naslednje seje potrjujejo korespondenčno.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
predsednik

