Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije
Celovška 25
1000, Ljubljana
ZAPISNIK
1. Redne seje Sodniške komisije dne 13.2.2019
Seja je potekala v prostorih KZS s pričetkom ob 16.30 uri.
Prisotni: Leopold Šmit, Janko Belingar, Matej Kaiser, Tanja Porenta Hočevar, Tuma Borut, Matjaž
Savšek
Opravičeno odsotni: Nada Zajc
Vabljeni: Jelenc Andrej
Odsotni vabljeni: mag.Jakob Marušič
Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih 6 (šest) članov ter da je SK sklepčna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Izvolitev predsednika Sodniške komisije
3. Delegiranje sodnikov na Izbirna tekmovanja ter Državna prvenstva
4. Uskladitev pravilnika SK z statutom KZS
5. Predlog dopolnitve-spremembe pravilnika o organizaciji Državnih prvenstev
6. Razno
1.Prisotni člani na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb. Razen datuma seminarja v Žusterni, ki ga je
zaradi težav z prostorom potrebno prestaviti na prvi prosti termin v KS Žusterna.
Prestavi se datum seminarja v Žusterni na 14.3.2019 ob 18.00.
2.
Sklep 1
Za predsednika Sodniške komisije se Predsedstvu KZS soglasno predlaga v potrditev
ga. Tanja Porenta Hočevar.
3. Seznam delegiranih sodnikov je priloga tega zapisnika.
4.Po razpravi se določi:
Sklep 2.:
Do naslednje seje Tanja Porenta Hočevar pripravi predlog pravilnika sodniške komisije, ki
bo dopolnjen ter usklajen z spremembami statuta KZS.

5.
Sklep3:
Sodniška komisija poziva strokovno službo KZS, da pregleda obstoječi Pravilnik o DP ter ga dopolni
in popravi ter nov predlog Pravilnika o DP poda v potrditev predstedstvu KZS na naslednji seji.
Sklep4:
Z dopisom se apelira na nosilce funkcije glavnega sodnika, da se striktno držijo in brezpogojno
spoštujejo pravila ICF in KZS.

6. Razno
Sodniška komisija prosi skrbnika spletne strani KZS da ažurira pravilnike, izbriše zastarele in objavi
aktualne. Za določitev izbrisa in objavo aktualnih se za selekcijo zaprosi Andreja Jelenca.
Seminar za MV v Žusterni se izvede 14.3.2019 ob 18.00 uri-izpiti po dogovoru.
SK na seminarju zastopajo: Jakob Marušič, Nada Zajc in Leopold Šmit.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

zapisal: Matjaž Savšek

