Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 14. 5. 2020

ZAPISNIK
10. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v sredo, dne 13.5. 2020, ob 15.30 uri, v
sejni sobi predsednika uprave Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Alojz
Jamnik, Peter Kauzer, Janez Novak, Miljenko Muha.
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Matejka Remec, Andrej Jelenc.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 9. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
Obravnava spremenjenega osnutka Letnega programa KZS za leto 2020
Potrditev predloga novega tekmovalnega koledarja KZS za leto 2020
Politika varstva osebnih podatkov
Določitev datuma redne letne skupščine KZS
Razno

Direktor je na začetku predstavil razloge za sklic seje. Predsednik je pozdravil prisotne in poudaril, so
razmere za delo težke, si pa želi, da se čim prej vrnemo v normalno delovanje. Trenutne razmere bodo
vsekakor vplivale še tudi na priprave za sezono 2021.
Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Ad 1
Na zapisnik 9. seje predsedstva ni bilo pripomb, tako da je bil zapisnik soglasno potrjen. Pod to točko je
direktor prisotnom predstavil do sedaj opravljene priprave in stanje glede na odpoved priprav in
tekmovanj zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID 19.
Ad 2
Finačno stanje in plan likvidnosti je predstavila računovodkinja Mateja Remec. Zaradi zaustavitve
izvajanja že sprejetega programa in novega vsebinskega programa je bilo potrebno pripraviti nov
finančni načrt. V času po sprejetju programa so se na KZS zaposlili trenerji iz programa NPŠŠ ter dva
delavca iz programa javnih del. Nov plan likvidnostni je bil pripravljen na osnovi novega finančnega
načrta in planiranega posojila s strani Sberbank. Posojilo je potrebno, da se zagotovi financiranje za
primer, da bodo sredstva MIZŠ nakazano šele ob koncu poletja ter za financiranje programa v začetku
leta 2021. Pripravljen je bil še program, ki predvideva za 20 % manj sredstev, kot se jih predvideva v
primeru realizacije sprejetega LPŠ 2020. V primeru, da bo MIZŠ zmanjšalo sredstva bo potrebno pripravit
rebalans priprograma. Člani na predstavljen likvidnostni plan niso imeli pripomb in sprejeli

Sklep št. 10.329
Predsedstvo KZS se je seznanilo s finančnim stanjem in planom likvidnosti in se strinja z najemom
načrtovanih posojil pri Sberbank,ki bodo omogočila normalno izvedbo programa KZS.
Ad 3
Direktor je pojasnil, kateri deli programa KZS so bili spremenjeni zaradi odpovedi OI Tokio in odpovedi
oziroma prestavitve nekaterih velikih mednarodnih tekmovanj. V program je vključenih več domačih
priprav, saj potovanja v tujino kmalu še ne bodo mogoča. Večji del mednardodnega program bo izveden
v drugem delu sezone, ki bo zaradi tega tudi podaljšana. Organi mednarodne in evropske kajakaške
zveze redno spremljajo razmere v svetu in temu prilagajajo program tekmovanj. Zaradi teh dejstev bo
potrebno tudi program KZS po potrebi prilagajati. Predvidoma se bo o morebitnih prestavitvah ali
odpovedih tekmovanj v septembru odločalo v začetku junija in za tekmovanja v oktobru in novembru
konec junija. Novemu program je bil prilagojen tudi nov finančni načrt. Predsedstvo sej je strinjalo s
spremembo programa in sprejelo
Sklep št. 10.330
Predsedstvo sprejema predlog Letnega programa KZS za leto 2020. Ob tem strokovnemu svetu nalaga,
da spremlja odločitve mednarodne in evropske kajakaške zveze in v začetku junija v primeru morebitnih
sprememb tekmovalnega programa predlaga korekcije Letnega programa KZS.

Ad 4
Predsedstvo je v potrditev dobilo nov tekmovalni koledar KZS, ki je bil korigiran zaradi odpovedi in
prestavitev večjega števila tekmovanj. V razpravi je prevladalo mnenje, da je potrebno s tekmovanji
pričeti čim prej in po možnosti predvideti tudi nove serije ali formate tekmovanj, ki bodo motivacijsko
vplivali na tekmovalce. V zvezi s tem je sprejelo
Sklep št. 10.331
Predsedstvo potrjuje predlog novega, korigiranega tekmovalnega koledar za leto 2020. V primeru
sprememb mednarodnega koledarja se temu primerno korigira koledar KZS.

Ad 5
Predsedstvu je bil v sprejem predlagan dokument ki definirá politiko varstva osebnih podatkov na nivoju
KZS. Dokument upošteva določila Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Mnenje članov
predsedstva je bilo, da dokument pred objavo pregleda še pravnik. Gašper Šenk je predlagal, da se vse
klube opozori, da morajo tudi njihove pristopnice vsebovat določilo s katerim se podpisnike obvesti, da
bodo določeni podatki osredovani KZS v nadaljno obdelavo in hrambo. Predsedstvo sprejme
Sklep št. 10.332
Predsedstvo sprejema Politiko o uporabi Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, vendar se jo
pred objavo da v pregled pravniku.
Ad 6
Predsedstvo je razpravljalo o predlogih kje in kdaj bi sklicali Redno letno skupščino. Predsednik je
predlagal, da bi bila skupščina v Stari Mestni elektrarni. Predsedstvo je sprejelo sklep
Sklep št. 10.333

Redna letna skupščina bo v torek, 16.6.2020 ob 17h v Stari Mestni elektrarni.
Ad 7
Jakob Marušič je pripravil predlog Navodil za organizatorje tekmovanj za organiziranje tekmovanj v času
veljave ukrepov za zajezitev širjenja virusa CIVID 19. V okviru razprave je bilo podanih nekaj predlogov
za manjše korekcije. Marušič je predlagal, da bi se nabavilo dva skenerja za temperaturo, s katerima bi
po potrebi na prizorišču lahko preverili temperaturo udeležencev tekmovanja. Predlagano je bilo, da se
podajo še nekatera specifična določila glede posameznih prizorišč tekmovanj. Predlog navodil se še
nekoliko dopolni in pred objavo tekstovno dopolni in pregleda.
Predsednik je pod točko razno izpostavil nestrinjanje s potezo KK Soške elektrane, ki je naročilo pravno
mnenje o uporabi kriterijev za uvrstitev na OI Tokio 2020 po prestavitvi OI Tokio na leto 2021. Jelenc je
pojasnil, da je to mnenje v okviru gradiva za obravnavo Programa KZS članom strokovnega sveta
posredoval predsednik strokovnega sveta. Zvonko Kozorog je pojasnil, kako je prišlo do odločitve, da
klub zaprosi odvetniško pisarno za izdelavo pravnega mnenja. Stališče večine članov predsedstva je, da
tovrstna mnenja ustvarjajo pritisk na odločevalce in predsestvo takega načine ne odobrava.
Članom predsedstva je bil predstavljen predlog članske izkaznice KZS, s katero bi zagotovili identifikacijo
vseh članov KZS. Predvideno je, da bo v sodelovanju s partnerji KZS ta kartica v bodoče bonitetna kartica,
ki bo omogočala koriščenje določenih popustov.
Predsedstvo se strinja, da gremo v izvedbo kartic.

Seja je bila zaključena ob 17.00.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

