Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 15. 7. 2020

ZAPISNIK
11. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 13. 7. 2020, ob 15. 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, Janez Novak, Miljenko Muha.
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič, Peter Kauzer st.
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Dušan Konda, Andrej Jelenc in preko video povezave Andrej Grobiša
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 10. seje predsedstva,
Pregled finančnega stanja,
Obravnava in potrditev kriterijev za izbor reprezentanc za sezono 2020,
Obravnava in potrditev sprememb kriterijev za izbor ekipe za OI Tokio,
Razno.

Direktor je predlagal, da se zamenja vrstni red obravnave točk in sicer, da se točka 2 obravnava za
točkama 3 in 4. Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Ad 1
Direktor je pojasnil, da na zapisnik 10. seje predsedstva ni bilo pripomb, sklepi pa so bili realizirani.
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
Ad 3
Članom predsedstva sta bila v gradivu posredovana predlog kriterijev za izbor reprezentanc za sezono
2020 in zapisnik seje strokovnega sveta, na kateri je bil oblikovan predlog. Od kriterijev, ki so bili sprejeti
v okviru potrditve letnega programa KZS, se novi spremenjeni kriteriji razlikujejo le v datumih izbirnih
tekem, iz teksta pa so bila odstranjena tekmovanja, ki jih zaradi odpovedi v sezoni 2020 ne bo. V času
obravnave te točke se je seji po video povezavi pridružil predsednik strokovnega sveta Andrej Grobiša.
Predsedstvo je v zvezi s predlogom kriterijev za izbor reprezentanc za sezono 2020 sprejelo sklepa:
Sklep št. 11.334
Predsedstvo KZS razveljavlja kriterije za izbor reprezentanc za sezono 2020, ki so bili del potrjenega
letnega programa KZS za leto 2020 in potrjuje nove kriterije za izbor reprezentanc za sezono 2020, ki so
bili predsedstvu posredovani na 11. sejo predsedstva.
Ad 4
Direktor je pri obravnavi te točke povabil predsednika strokovnega sveta Andreja Grobišo, da članom
predsedstva pojasni predlog sprememb kriterijev za izbor ekipe za OI Tokio. Grobiša je pojasnil, da je
strokovni svet obravnaval več možnih variant sprememb kriterijev in ugotovil, da bo najmanj zapletov,

če se dva sklopa, predvidena za realizacijo v spomladanskem delu sezone 2020, preslikata v kasnejše
obdobje. Dilema je bila, ali naj bo to še v letošnji sezoni ali v naslednji sezoni. Vsaka od variant je imela
svoje prednosti in slabosti. Mnenje večine članov strokovnega sveta kot tudi udeležencev razširjenega
sestanka slalomskih trenerjev je bilo, da so rezultati prvega sklopa, dobljenega na osnovi rezultatov
svetovnega prvenstva v slalomu leta 2019 povsem legitimni in se dokončni izbor izvede na osnovi
naslednjih sklopov. Pojasnil je tudi predlog, da bi v sistem izbora vključili tudi evropsko prvenstvo leta
2020, ki je bilo iz Londona prestavljeno v Prago in bi nosilcem kolajne, ki še nimajo bonusa za drugi sklop
izbire prineslo bonus. Na ta del predloga je bilo podanih več pripomb članov odbora za divje vode in
trenerja Boruta Javornika, ki jih je članom predsedstva posredoval v posebnem pismu. Svoje stališče je
pojasnil tudi predsednik odbora za divje vode Dušan Konda. V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Prisotni
so podali več svojih pogledov, med njimi je bilo tudi mnenje, da je smiselno za izbor upoštevati čim več
tekem oziroma dogodkov. Grobiša je članom predsedstva pojasnil izhodišča, ki so botrovali kreiranju
kriterijev, ki so bili sprejeti v okviru letnega programa KZS 2019. Med razpravo je bilo podano tudi
mnenje, da strokovni svet ponovno razmisli, kako bi evropsko prvenstvo v Pragi vključili v sistem izbora
ekipe za OI Tokio, vendar je bilo več prisotnih mnenja, da je potrebno odločitev sprejeti čim prej. Na
osnovi razprave je bil članom predsedstva predlagan sklep, da se iz predloga kriterijev izvzame dodatno
določilo, da kolajna na evropskem prvenstvu v Pragi tekmovalcu prinaša bonus v okviru drugega sklopa
kriterijev za izbor ekipe za OI Tokio. Predsedstvo je s petimi glasovi za in enim vzdržanim sprejelo:
Sklep št. 11.335
Predsedstvo KZS razveljavlja kriterije za izbor ekipe za OI Tokio, ki so bili del potrjenega letnega
programa KZS za leto 2019 in potrjuje nove kriterije za izbor ekipe za OI Tokio. Iz predloga, ki je bil
predsedstvu posredovan na 11. sejo predsedstva, se izloči določilo, ki je predvidevalo da kolajna na
evropskem prvenstvu v slalomu v Pragi tekmovalcu prinaša bonus v okviru drugega sklopa kriterijev za
izbor ekipe za OI Tokio. Novi kriteriji upoštevajo prvi sklop, ki upošteva rezultate svetovnega prvenstva v
slalomu leta 2019, drugi sklop, ki vsebuje rezultate izbirnih tekem za sestavo reprezentance za leto 2021,
in tretji sklop, ki upošteva rezultate evropskega prvenstva v letu 2021. Pri kriterijih za mirne vode se
izloči del, ki določa način izbora v primeru osvojitve olimpijske kvote na svetovnem prvenstvu 2019 brez
osvojene kolajne, ki je že določila dve potnici na OI. Celotni kriteriji se redakcijsko uredijo z menjavo
letnic in tekmovanj v letu 2021.
Ad 2
Pri pojasnitvi finančnega stanja je direktor člane predsedstva obvestil o trenutnem finančnem stanju in o
višini financiranja LPŠ s strani MIZŠ. Pojasnil je tudi način koriščenja sredstev in katalog upravičenih
stroškov v zahtevkih, posredovanih na MIZŠ. Člani predsedstva so se strinjali, da se v letošnjem letu več
priprav izvede v Sloveniji, na domačih poligonih. Klubi morajo zagotoviti čim boljše pogoje za vadbo, KZS
pa jim pri tem s sofinanciranjem pomaga. V okviru obravnave finančnega stanja so bili sprejeti naslednji
sklepi:
Sklep št. 11.336
Kajakaška zveza Slovenije bo v letu 2020 pokrila celoten strošek plač trenerjem NPŠŠ. Pogodbe, ki jih ima
zveza s klubi, vezane na sofinanciranje plač trenerjem v NPŠŠ, se v letu 2020 ne izvajajo.
Sklep št. 11.337
Ko pridejo prva sredstva iz naslova zahtevkov, posredovanih na MIZŠ, se tekmovacem izplačajo nagrade
iz sezone 2019.
Sklep št. 11.338
Klubom, ki bodo zagotavljali optimalne pogoje za priprave in treninge tekmovalcev, vključenih v
programe KZS, bo KZS finančno pomagala pri zagotovitvi teh pogojev.

Ad 5
Pod točko razno je direktor prisotne obvestil o odpovedi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah
za mladince in mlajše člane v Tacnu ter pridobitvi nadomestne tekme ICF svetovnega pokala v slalomu
na divjih vodah, ki je bila iz Markkleeberga prestavljena v Tacen.
Organizatorji ICF svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 za leto 2021, ki bi
moralo biti v Aucklandu (NZL), so prvenstvo odpovedali. Sekretar ICF je predlagal, da organizacijo
prevzame KZS. ICF bo v naslednjih tednih ponovno odprl kandidacijski postopek.
Direktor predlaga, da KZS kandidira za prvenstvo v letu 2021 s terminom v začetku julija.
S strani ICF je na KZS prišlo obvestilo, da je bila kandidatura za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v
Tacnu za leto 2022 uspešna. Termin tekmovanja je konec junija 2022.
Blaž Cof je na predsedstvo naslovil prošnjo za odobritev dodatka v skladu s pravilnikom o štipendiranju,
saj je od začetka epidemije COVID brez zaposlitve.
ICF kongres leta 2020 je volilni, vložitev kandidatur za predsednike in člane komitejev pa je potrebno
posredovati do konca avgusta, ko se izteče rok. Glede na dosedanje delo v delovnih telesih ICF in
razpravo na eni od prejšnjih sej predsedstva je smiselno predlagati Jakoba Marušiča za člana
spustaškega komiteja in Andreja Jelenca za predsednika slalomskega komiteja.
Direktor je predlagal, da bi se pristopilo k razpisu oziroma pozivu za iskanje vodje vrhunskega športa za
divje in mirne vode. Predsedstvo bi postavilo le osnovne cilje programa do leta 2024, kandidat pa bi
kandidiral s svojim programom.
V okviru točke razno je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe:
Sklep št. 11.339
V primeru, da bo ICF odprl kandidacijski postopek za izbor nadomestnega organizatorja ICF svetovnega
prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 2021 KZS kandidira s tekmo v Tacnu.
Sklep št. 11.340
Blažu Cofu se dodeli dodatek za program v višini, ki ga predvideva pravilnik in sklep o višini točke za
štipendijo in dodatek za leto 2020 za čas, ko je brezposeln.
Sklep št. 11.341
Predsedstvo KZS potrjuje, da KZS na ICF posreduje predlog, da se Jakoba Marušiča predlaga za člana ICF
komiteja za spust in Andreja Jelenca za predsednika ICF komiteja za slalom.
Sklep št. 11.342
Direktor KZS v sodelovanju s predsedniki strokovnega sveta, odbora za DV in MV do naslednje seje
predsedstva pripravi izhodišča za razpis/poziv za osebe za vodenje vrhunskega športa v olimpijskem ciklu
2021-2024.
Seja je bila zaključena ob 16.15.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

