Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 15. 9. 2020

ZAPISNIK
12. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 10. 9. 2020, ob 15.30 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, Matic Naglič (prevo video in telefonske povezave).
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Janez Novak, Peter Kauzer st.
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Dušan Konda, Mateja Remec, Andrej Jelenc
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 11. seje predsedstva,
Pregled finančnega stanja
Seznanitev s tekočimi zadevami, vezanimi na organizacijo tekmovanj in delovanja komisij
Potrditev predloga sestave reprezentanc
Informacija o predlogu reorganizacije delovanja KZS
Kadrovske zadeve
Informacija o poteku organizacije velikih tekmovanj v Sloveniji (Tacen, Solkan)
Razno

Predsednik je predlagal, da sejo vodi direktor. Prisotni so se s predlogom strinjali. Strinjali so se tudi s
predlaganim dnevnim redom. Matic Naglič je sejo spremljal preko telefonske povezave.
Ad 1
Direktor je pojasnil, da na zapisnik 11. seje predsedstva ni bilo pripomb, sklepi pa so bili realizirani.
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
Ad 2
Finančno stanje je pojasnila račonovodkinja Mateja Remec. Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in
odhodkov programa v jesenskem delu naj bi ob koncu leta ostal del sredstev, ki bi jih lahko uporabili za
izpeljavo programa v začetku leta, pred pridobitvijo sredstev FSO in MIZŠ. Poravnane so vse obveznosti
iz naslova dotacij klubom, štipendij in nagrad tekmovalcem iz leta 2019.
Sklep št. 12.343
Predsedstvo se je seznanilo s finančnim stanjem zveze in na izvajanje programa ni imelo pripomb.
Ad 3
Direktor je člane predsedstva obvestil o dveh primerih, o katerih je razpravljala sodniška komisija. Šlo je
za nedoslednosti pri določitvi končnih rezultatov na tekmi slovenskega pokala na mirnih vodah za mlajše
kategorije ter pri državnem prvenstvu za mladince v slalomu. Sodniška komisija je ugotovila, da sama ne
more spreminjati rezultatov po tem, ko jih podpiše glavni sodnik in s tem potrjuje verodostojnost

rezultatov. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je organizacija tekmovanj v letošnjem letu na visokem
nivoju, da so se klubi v tem delu močno angažirali vendar pa sodniška služba na tekmovanjih ni povsem
sledila visokemu nivoju organiziranja. Problem, ki je bil izpostavljen v razpravi je bilo sodelovanje
sodnikov, ki so starši tekmovalcev, ki na določenem tekmovanju nastopajo. Mnenje je bilo, da je
potrebno več pozornosti nameniti izobraževanju sodnikov. Podrobneje je potrebno tudi definirati vse
procese v okviru vodenja in izpeljave tekmovanj.
Sklep št. 12.344
Predsedstvo sodniški komisiji nalaga, da pripravi postopke, ki bodo natančno določali naloge
posameznih odgovornih v procesu izvedbe tekmovanja. Določi naj način sledljivosti odločitev, ki so
podlaga za potrditev končnih rezultatov.
Sodniška komisija naj pripravi ukrepe, ki bodo onemogočili ali vsaj zmanjšali možnost napak pri potrditvi
končnih rezultatov. Predvidi naj program usposabljanja, ki bo omogočal, da bo sodniška služba na čim
višjem nivoju.
Direktor je pod to točko izpostavil tudi problematiko delovanja nekaterih delovnih teles in predlagal, da
se obravnava te tematike doda k razpravi v točki 5.
Ad 4
Predsedstvu je bil s strani Strokovnega sveta posredovan predlog sestave ekip za nastop na Evropskem
prvenstvu v slalomu za člane, Evropskem prvenstvu za mladince in U23 v slalomu ter tekme svetovnega
pokala v slalomu in sprintu na mirnih vodah. Člani predsedstva na predlog niso imeli pripomb in so
potrdili
Sklep št. 12.345
Predsedstvo KZS potrjuje sestave ekip za nastop na Evropskem prvenstvu v slalomu za člane v Pragi,
Evropskem prvenstvu za mladince in U23 v slalomu v Krakowu ter tekme svetovnega pokala v slalomu v
Tacnu in Pau ju in sprintu na mirnih vodah v Szegedu kot sledi:

SLALOM ČLANI - Evropsko prvenstvo, Praga (CZE), 18.-20.9.2020
K1M:
C1M:
K1Ž:
C1Ž:

Peter Kauzer Niko Testen, Vid Kuder Marušič
Benjamin Savšek, Luka Božič, Jure Lenarčič, Anže Berčič
Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak
Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar, Lea Novak

SLALOM U23 IN MLADINCI - Evropsko prvenstvo, Krakow (POL) , 1.-4.10.2020
K1M U23:
C1M U23:
K1Ž U23:
C1Ž U23:
K1M U18:
C1M U18:
K1Ž U18:
C1Ž U18:

Niko Testen, Tine Kancler, Marko Petek
Nejc Polenčič, Klemen Vidmar, Urh Turnšek
Lea Novak, Sara Belingar
Lea Novak
Lan Tominc, jan Ločnikar, Urban Gajšek
Martin Gale, Adam Križaj
Eva Alina Hočevar, Helena Domajnko, Zala Zanoškar
Eva Alina Hočevar, Asja Jug

SPRINT ČLANI - Svetovni pokal, Szeged (MAD), 25.-27.9.2020

K1Ž 200m:
K1Ž 500m:
K1M 200m:
K1M 500m:
K1M1000m:
K1M 5000m:
K2m 500m:
K2 mix 200m:

Mia Medved
Mia Medved
Rok Šmit, Miha Fartek
Rok Šmit
Jošt Zakrajšek, Tit Faletič
Jošt Zakrajek
Tit Faletič - Miha Fartek
Mia Medved - Rok Šmit

SPRINT MLADINCI - OLYMPIC HOPES REGATA, Szeged (MAD), 18.-20.9.2020
K1M U15:
K1M U16:
K1M U17:

Tom Timotej Pirš, Santiago Leban Parada
Matevž Manfreda, Rok Maver, Filip Knific
Alen Mugerli, Jakob Stojanović, Anže Pikon

K1M U18:
K1Ž U16:
K1Ž U17:
K1Ž U18:

Klemen Rajčič, Jan Černe
Tjaša Mikelj, Tia Franca
Manca Mikelj
Ana Šteblaj

Ad 5
Direktor je predsedstvu predstavil problematiko delovanja KZS, predvsem vodenja programov KZS in
delovanja delovnih teles zveze. Na to temo je razprava potekala že na 11. seji predsedstva. Predsedstvu
je bil v gradivu posredovan predlog reorganizacije zveze na način, da bi programe KZS postavili na način
dveh stebrov in sicer na del, ki bi bil vezan na discipline na divjih vodah in drugi del, vezan na discipline
na mirnih vodah. Najvišji strokovni organ posameznega stebra bi bil odbor, na operativenm nivoju pa bi
za vsakega od teh delov programa imenovali vodjo, ki bi s trenerji in drugimi strokovnimi delavci skrbel
za izvedbo programov. V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi morali v odborih sodelovati posamezniki, ki
niso neposredno vpeti v izvedbi programov, kar pomeni, da člani odborov ne bi smeli biti trenerji, ki
izvajajo del programov. Eden od predlogov je bil tudi, da bi poleg teh odborov imeli še strokovni svet, ki
bi bil posvetovalni organ predsedstva.
Člani predsedstva so se strinjali, da se oblikujeta dva odbora, ki bosta najvišja strokovna organa za
posamezno panogo. Vzpostaviti je potrebno sistem, v katerem bo vodja programa predlagal program,
odbor pa bo kot strokovni organ program ocenil in posredoval mnenje predsedstvu. Več odgovornosti in
pooblastil je potrebno prenesti na vodjo programa. Na osnovi razprave je bil izoblikovan predlog, da je
predstavljen organigram solidna osnova za reorganizacijo delovanja zveze, da se na osnovi teh izhodišč
pripravi predlog sprememb statuta KZS, ki bi ga potrdili na izredni skupščini ter se v naslednje olimpijsko
obdobje gre z drugačnim načinom delovanja. Predlog mora biti v obravnavo posredovan tudi klubom ter
z njimi organiziran posvet na to temo. Potrebno je objaviti poziv za prijavo na mesto vodje programa za
divje vode in vodjo programa za mirne vode.
Prededstvo je ob zaključku razprave sprejelo
Sklep št. 12.346
Objavi se poziv za zasedbo mesta vodje programa za divje vode in vodje programa za mirne vode, ki
vsebuje obseg del in nalog, odgovornosti in pooblastil vodje programa. Organigram in predlog
reorganizacije delovanja KZS ter predlog sprememb statuta se pošlje v obravnavo klubom, po

določenem roku za obravnavo pa se z njimi izvede posvet na to temo. Mnenje o reorganizaciji se pridobi
še s strani zunanjih ekspertov s področja organiziranosti športa. Na osnovi razprave s klubi se oblikuje
predlog sprememb statuta KZS, ki se ga sprejme na izredni skupščini.
Ad 6
Glede na obravnavo točke 5 je direktor predlagal, da se pod kadrovskimi zadevami sprejme sklep, da se
izvede poziv za imenovanje dveh vodij programa. Predsednik je predlagal, da se brez razpisa za
naslednje 4 letno obdobje za direktorja zveze imenuje Andrej Jelenc, dosedanji direktor, ki mu mandat
poteče ob koncu leta 2020. Direktor je zadolžen, da predsedstvu v imenovanje predlaga vodje
posameznih področij.
Predsestvo je sprejelo
Sklep št. 12.347
Za naslednje 4 letno obdobje, do konca leta 2024 se za direktorja KZS imenuje Andrej Jelenc. Direktor na
osnovi prijav, oziroma zaposlenih na KZS predsedstvu v imenovanje predlaga vodje področij za enako
obdobje.
Ad 7
Informacijo o poteku priprav na organizacijo velikih tekmovanj, ki jih v letu 2020 gostimo v Sloveniji je
podal Jakob Marušič, vodja programa prireditev. Povedal je, kako potekajo manjša investicijska dela v
Tacnu. Predsedstvo je obvestil o odločitvah, ki so bile sprejete na sestanku organizacijskega odbora za
tekmo svetovnega pokala v Tacnu, predvsem tistih vezanih na omejitve zaradi COVID 19. Podal je tudi
nekaj informacij glede organizacije evropskega prvenstva v spustu v Solkanu.
Predsedstvo je obvestil tudi o kandidaturi za 2021 svetovno mladinsko in U23 prvestvo v slalomu v
Tacnu. Poleg te kandidature je možna tudi kandidatura za 2021 svetovno mladinsko in U23 prvenstvo v
spustu, ki bi bilo organiziarano takoj po EP v slalomu v Solkanu. Direktor je izrazil pomislek, ali smo v letu
olimpijskih iger finančno in kadrovsko sposobni na nivoju zveze organizirati dve svetovni in še eno
evropsko prvenstvo. Marušič je bil mnenja, da dodaten strošek, ob tem, da je večina infrastrukture že
postavljene ne bo velik, in se bo pokril s prispevki akreditacij.
V zvezi s tem je predsedsvo sprejelo sklep
Sklep št. 12.348
Predsedstvo načeloma podpira organizacijo 2021 ICF svetovnega mladinskega in U23 prvenstva v spustu
v Solkanu vendar je potrebno pred dokončno potrditvijo pridobiti informacijo, kolikšni bodo v tem
primeru dodatni stroški in oceniti, ali smo jih s strani zveze sposobni pokriti.
Ad 8
Pod točko razno je Jakob Marušič izpostavil problematiko kajakaške infrastrukture, ki ni nikjer zavedena
kot športna infrastruktura. Ideja je, da bi kajakaško infrastrukturo, ki je sicer del vodotokov prepoznali
kot grajeno javno dobro. Organizirat bi bilo potrebno sestanek pri ministru za okolje in prostor in mu
predstaviti problematiko in predlagati rešitve. Objekte bi bilo potrebno vpisati v razvid objektov za šport
v naravi. Smiselno bi bilo organizirat tudi sestanek z ministrom za izobraževanje, znanost in šport. V
medresorskem usklajevanju bi bilo potrebno rešit to problematiko. Predsedstvo se je s predlaganim
strinjalo in sprejelo
Sklep št. 12.349
Predsedstvo KZS podpira pobudo, da se predstavniki zveze sestanejo z resornim ministrom za okolje in
ministrom za šport, jima predstavijo problematiko ter jima predlagajo rešitve.

Člani predsedstva so bili obveščeni o odločitvi mednarodnega športnega razsodišča CAS na temo
discipline SUP. CAS je odločil, da tako mednarodna surf zveza kot mednarodna kajakaška zveza na
mednarodnem nivoju lahko organizrata tekmovanja v SUP u. Na nivoju KZS se je potrebno odločiti, ali se
aktivno vključimo v prizadevanja, da na nivoju Slovenije kajakaška zveza postane vodilna zveza za
področje SUP a ali se s SUP programom en ukvarjamo.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 12.350
Predsedstvo je mnenja, da se na nivoju KZS ne angažiramo pri razvoju discipline SUP.
Prihodnje leto bo 90 let od ustanovitve prvega kajakaškega kluba v Sloveniji. Smiselno bi bilo obeležiti
takšen jubilej. Jakob Marušič je prisotne obvestil, da je s strani nekaterih vključenih v organizacijo
svetovnega orvenstva leta 1991 v Tacnu in na Soči prišla pobuda, da bi obeležili tudi to obletnico.
Predsedstvo se s pobudo strinja in sprejema
Sklep št. 12.351
Za obeležitev 90 letnice organizranega kajakaštva v Sloveniji in 30 letnice svetovnega prvenstva v Bovcu
in v Tacnu se formira prireditveni odbor. Praznovanje se organizira v tednu pred mladinskim svetovnim
prvenstvom v Tacnu, konec meseca junija 2021.

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

