Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 13. 12. 2020

ZAPISNIK
13. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 10.12.2020, ob 15.00 v sejni
sobi družbe 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, Peter Kauzer st., Miljenko Muha.
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Tanja Hočevar Porenta, Dušan Konda, Mateja Remec, Andrej Grobiša,
Inaki Gomez, Andrej Jelenc
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 12. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
Določitev članov inventurne komisije
Predstavitev in potrditev Letnega delovnega načrta KZS za leto 2021
Določitev vrednosti točk za vrednotenje programov
Potrditev predloga kandidatov za sojenje na ICF in ECA tekmovanjih v letu 2021
Potrditev predloga prejemnikov nazivov za leto 2020
Potrditev predloga prejemnikov štipendije KZS za šolsko leto 2020/2021
Informacija o predlogu sanacijskih del na kajakaškem poligonu v Tacnu
Razno

Predsednik je preveril prisotnost in ugotovil, da je seja sklepčna. Prisotne je pozval k potrditvi dnevnega
reda. S predlaganim dnevnim redom so se vsi strinjali.
Ad 1
Predsednik je predlagal, da se zapisnik 12. seje predsedstva, ki je bil dopisno usklajen v dneh po seji,
potrdi. Predlog je bil sprejet in zapisnik soglasno potrjen.
Ad 2
Finančno stanje je pojasnila računovodkinja Mateja Remec. Pregled finančnega stanja pred zaključkom
leta kaže, da nam bo ob koncu leta ostalo nekaj sredstev in bomo lahko imeli nekaj rezerve za začetek
leta 2021. Z računi nismo mogli počrpati vseh odobrenih sredstev FSO za leto 2020, vendar je FSO
odobrila možnost črpanja sredstev za leto 2020 do junija 2021. Zaradi tega bo del sredstev iz leta 2020
prikazan v prihodkih za leto 2021. Finančno bo leto 2020 zaključeno pozitivno. Po dolgem času je bilo
leto 2020 eno takšnih, v katerem smo uspeli poravnati vse obveznosti v istem letu.
Na osnovi predloga Letnega načrta KZS za leto 2021 je bil pripravljen likvidnostni plan. V njem se
predvideva, da bodo vse dolgoročne sponzorske pogodbe podaljšane. Ob tem je predsednik podal
informacijo, da je nadzorni svet Elektra Ljubljana odobril sponzorsko vlogo in potrdil tudi dodatek za
morebitne osvojene olimpijske medalje. Predvideva se, da bosta podaljšani tudi sponzorski pogodbi s

Telekomom Slovenije in HSE. Ob teh predvidevanjih in načrtovani izvedbi programa bi za normalno
poslovanje nekje v mesecu maju potrebovali posojilo, ki pa bi ga do jeseni vrnili in poslovali z lastnimi
sredstvi.
Predsednik je poudaril, da je potrebno tudi vnaprej skrbeti, da so izdatki v skladu z našimi finančnimi
zmožnostm in da ne zaidemo v dolgove. Z mnenjem predsednika so se vsi strinjali in potrdili predlagan
likvidnostni plan.
Sprejet je bil:
Sklep št. 13.353
Predsedstvo se je seznanilo s finančnim stanjem zveze in na izvajanje finančnega načrta nima pripomb.
Predlog likvidnostnega načrta za leto 2021 se potrdi.
Ad 3
Ob zaljučku leta je potrebno izvesti inventuro. Predlagano je bilo, da inventuro izvede komisija v enaki
sestavi kot preteklo leto. Predsedstvo se je spredlogom strinjalo in sprejelo:
Sklep št. 13.354
Predsedstvo potrjuje inventurno komisijo v sestavi Simeon Hočevar, Mateja Remec in Andrej Jelenc.
Ad 4
Pred predstavitvijo Letnega delovnega načrta za leto 2021 je direktor prisotnim predstavil Inakija
Gomeza, ki je bil imenovan za vodjo programa vrhunskega športa za discipline na divjih vodah.
Predlog Letnega delovnega načrta KZS je bil sestavljen na osnovi predloga, ki ga je za divje vode pripravil
vodja programa VŠ za divje vode Inaki Gomez, za mirne vode direktor KZS kot koordinator programa VŠ
za mirne vode, v sodelovanju s trenerjema Stjepanom Janićem in Jernejem Župančičem Regentom ter za
programe razvoja na osnovi zaključkov sestanka trenerjev, ki vodijo programe mladih v slovenskih
klubih.
Delovno verzijo dokumenta je najprej obravnaval strokovni svet, za njim pa tudi odbor za mirne vode in
odbor za divje vode. Predlogi, ki so bili na sestankih odborov usklajeni, so bili upoštevani v programu.
Neusklajen je ostal predlog dodatka h Kriterijem za izbor kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v
Tokiu 2021 v disciplini slalom, ki naj bi upošteval morebitne protokole in izjeme v primeru, da je kateri
od kandidatov za uvrstitev v ekipo v času izbirnih tekem pozitiven na COVID-19 ali bi moral biti v
samoizolaciji. Tako člani strokovnega sveta kot odbora za divje vode niso bili enotni pri tem vprašanju in
so odločitev prenesli na predsedstvo.
Direktor je predlagal, da bi najprej obravnavali del letnega programa, ki je bil usklajen v okviru delovnih
teles in posebej obravnavali predlog, o katerem v delovnih telesih ni bilo soglasja. Zvonko Kozorog je
opozoril, da se v dokumentu v nekaterih delih pojavlja termin strokovni svet in v drugih strokovni odbor
ter da pri delu za slalom manjka zapis o tolmačenju kriterijev, kar je pri vseh drugih panogah navedeno.
Opraviti je potrebno redakcijo dokumenta. Strokovni organ KZS je strokovni svet, zato mora biti povsod
v dokumentu uporabljan pravi naziv: strokovni svet. Predlagal je tudi, da bi morala biti informacija o
sredstvih, ki jih za svoje stroške lahko koristijo trenerji, čim prej znana in transparentno vodena, po
možnosti na osnovi trimesečnih poročil. Direktor je pojasnil, da bo neposredne stroške sodelovanja
trenerjev na pripravah pokrivala KZS v skladu z načrtom, ki ga bodo uskladili trenerji in vodja VŠ za divje
oziroma mirne vode. Druge razprave na usklajen del Letnega načrta KZS za leto 2021 ni bilo.
Direktor je pozval Inakija Gomeza, da predstavi razloge za predlog, da se v primeru pozitivnih testov na
COVID-19 ali potrebne samoizolacije za določene discipline predvidi možnost prestavitve izbire ekipe na
prvo ali drugo tekmo svetovnega pokala v slalomu.
Inaki je predstavil razloge za oblikovanje predloga, saj naj bi na tak način zaščitili vse športnike ter na tak
način zadostili pogojem, da bi najboljše tekmovalce izbrali na tekmah. Pomisleke dela članstva
strokovnega sveta je pojasnil predsednik strokovnega sveta Andrej Grobiša. V razpravi so poleg Gomeza

in Grobiše sodelovali še Gašper Šenk, Peter Kauzer, Tanja Hočevar, Zvonko Kozorog, Jakob Marušič,
Andrej Jelenc, Andrej Ribič, Slavko Jamnik in Dušan Konda.
Gašper Šenk je predlagal, da se z odločitvijo počaka in se o tem razpravlja kasneje, ko bo bolj znano,
kakšna bo situacija v obdobju pred izbirnimi tekmami. Mnenja je tudi, da je potrebno predlog bolje
razdelati, da ne bo dopuščal manipulacij. V podobno smer so šla tudi druga razmišljanja razpravljalcev.
Zvonko Kozorog je postavil vprašanje glede višine sredstev, ki so v finančnem načrtu namenjena
sofinanciranju organizacije velikih tekmovanj, ki bodo v Sloveniji organizirana v letu 2021. Izpostavil je
višino sredstev, ki so v programu namenjeni organizaciji mladinskega SP v spustu in mladinskega EP v
slalomu v Solkanu. Direktor je pojasnil, da je KZS kandidirala za mladinsko SP v spustu zaradi zagotovil
organizatorja, da bodo stroški minimalno povečali stroške mladinskega EP v slalomu. Temu primerno je
načrtovana višina podpore s strani KZS. Direktor je predlagal, da se organizira sestanek z organizatorji
tekem v Solkanu, pregleda višno stroškov ter oceni, kje je možno stroške racionalizirati.
Na osnovi razprave je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe:
Sklep št. 13.355
Predsedstvo potrjuje Letni delovni načrt KZS za leto 2021 z zadržkom v delu, ki definira kriterije za izbor
kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.
Sklep št. 13.356
Predloga COVID-19 dodatka h kriterijem za izbor kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta
2021 se v predlagani obliki ne sprejme, saj je premalo natančno definiran. Vodja programa vrhunskega
športa za divje vode pripravi bolj natančno razdelan predlog COVID-19 dodatka h kriterijem, ki bo
natančno definiral vse možne scenarije in ne bo dopuščal manipulacij. V sodelovanju z zdravnikom
reprezentance se pripravi predlog protokolov morebitnih ukrepov pred izbirnimi tekmami za sestavo
ekipe. O obeh predlogih mora predsedstvo sprejeti odločitev do konca meseca februarja 2021.
Ad 5
V Letnem delovnem načrtu so predvidena sredstva za sofinanciranje programov, višino točke pa vsako
leto s sklepom določi predsedstvo KZS. Predsedstvo določi tudi višino članarine in drugih pristojbin. V
razpravi je Gašper Šenk izpostavil višino prijavnine na tekmovanjih, ki trenutno ne zadošča, da bi klub
organizator lahko pokril vsaj del stroškov organizacije tekmovanj. Tanja Hočevar je izpostavila problem
višine nadomestila za sodelovanje sodnikov na tekmah. Izredno težko je namreč animirati sodnike za
sodelovanje na tekmah ob višini nadomestila, ki je v veljavi.
Na osnovi razprave je predsedstvo sprejelo:
Sklep št 13.357
Predsedstvo KZS potrjuje, da je višina prijavnin na domačih tekmovanjih, višina točke za sofinanciranje
organizacije tekmovanj, višina nadomestila za sodelovanje sodnikov na tekmovanjih ter višina članarine
za članstvo v KZS za leto 2021 naslednja:

1. V sezoni 2021 je višina prijavnine na domačih tekmovanjih (najvišja dovoljena prijavnina po
prijavljenem tekmovalcu) naslednja:
a) domača slalomska tekmovanja z elektronskim merjenjem časov:
b) druga domača tekmovanja z elektronskim merjenjem časov:
c) domača tekmovanja z ročnim merjenjem časov:

15,00 €
10,00 €
5,00 €

Organizator lahko za prijave, posredovane po roku, zaračuna dvojno prijavnino. Prijavnina se
plača za prijavljenega tekmovalca, tudi če kasneje na tekmovanju ne nastopi.
Za mednarodna tekmovanja in rekreativne prireditve je višina prijavnine lahko drugačna in jo
določi organizator v dogovoru z nosilcem serije tekmovanj (ICF, ECA, KZS).
2. V sezoni 2021 se s strani Kajakaške zveze Slovenije sofinancira mednarodna tekmovanja, ki so
del tekmovalnega sistema ICF in ECA, državna članska, U23 in mladinska prvenstva ter izbirne
tekme za sestavo državne reprezentance na osnovi točk, pri čemer je vrednost točke 8 €.
Tekmovanja so razvrščena v naslednje range:
1. ICF ranking, ECA Open Cup in ECA junior Cup - slalom
2. ICF ranking in ECA ranking - spust
3. DP in izbirne tekme - olimpijske discipline
4. DP in izbirne tekme - neolimpijske discipline

100 točk
60 točk
100 točk
60 točk

Če je v eno tekmovanje vključenih več tekmovanj, se pri sofinanciranju upošteva višji rang
tekmovanja.
ICF svetovno mladinsko in U23 prvenstvo v slalomu, ICF svetovno mladinsko in U23 prvenstvo v
spustu in ECA evropsko mladinsko in U23 prvenstvo se financirajo iz posebnega dela finančnega
načrta KZS.
3. Višina članarine za klube, člane KZS, za leto 2021 znaša 50,00 € ter za podporne člane (fizične
osebe) 25,00 €.
4. Višina nadomestila za sodelovanje sodnikov na tekmovanjih je 40 € dnevno.
Ad 6
Sodniška komisija je pripravila predlog nominacij slovenskih sodnikov, ki naj bi sodili na velikih ICF in ECA
mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2021. Dokončna odočitev o vključitvi sodnikov na tekmovanje je v
domeni ICF in ECA. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in sprejelo:
Sklep št. 13.358
Predsedstvo KZS potrjuje, da se s strani KZS za sojenje na velikih ICF in ECA tekmovanjih v sezoni

2021 predlaga naslednje mednarodne sodnike:

SLALOM ICF
• Svetovni pokal, Markkleeberg (NEM):
Dušan Komel, Marija Petek, Jernej Črepinšek, Asefi Rad Alireza
• Svetovni pokal, Praga (ČEŠ):
Dušan Komel, Dean Bezeljak, Matej Kaiser, Rosanda Klemen
• Svetovni pokal, La Seu d'Urgell (ŠPA):
Matej Brecelj, Marija Petek, Dean Bezeljak, Rosanda Klemen
• Svetovni pokal, Pau (FRA):

Jernej Črepinšek, Andrej Terčelj, Matej Kaiser, Rosanda Klemen
• Svetovno mladinsko in U23 prvenstvo, Tacen:
Asefi Rad Alireza, Andrej Terčelj, Dean Bezeljak
• Svetovno prvenstvo, Bratislava (SLK):
Jernej Črepinšek, Andrej Terčelj, Dean Bezeljak, Matej Kaiser
SLALOM ECA
• Evropsko prvenstvo, Ivrea (ITA):
Rosanda Klemen, Jernej Črepinšek, Matej Brecelj, Matej Kaiser
• Evropsko mladinsko in U23 prvenstvo, Solkan:
Rosanda Klemen, Matej Kaiser, Matej Brecelj
SPUST ICF
• Svetovni pokal; Treignac (FRA):
Jakob Marušič, Rosanda Klemen
• Svetovno prvenstvo; Bratislava (SLK):
Jakob Marušič, Rosanda Klemen
• Svetovno mladinsko in U23 prvenstvo, Solkan
Jakob Marušič, Andrej Humar, Marija Petek, Rosanda Klemen, Peter Novak
SPUST ECA
• Evropsko prvenstvo, Sabero (ŠPA):
Jakob Marušič, Rosanda Klemen
MARATON ICF
• Svetovno prvenstvo, Pitešti (ROM):
Nevenka Leskovšek, Primož Kristan, Stane Klemenc
MARATON ECA
• Evropsko prvenstvo, Moskva (RUS):
Primož Kristan, Stane Klemenc
Ad 7
Glasovanje za izbor posameznikov za prejemnikov nazivov za sezono 2020 se zaključi dan po seji
predsedstva. Predlog se potrdi na dopisni seji v tednu po zaključku glasovanja. Razglasitev se izvede
predvidoma v januarju, če se sprostijo ukrepi za zajezitev širjenja COVID-19.
Ad 8
Na Kajakaško zvezo Slovenije je prišlo več vlog za pridobitev štipendije oziroma dodatka k programu, ki
ga KZS podeljuje na osnovi pravilnika. Nobeden od tekmovalcev, ki so posredovali vlogo, ne izpolnjuje
pogojev za pridobitev dodatka. Strokovni svet je podal pozitivno mnenje k vsem vlogam. Mnenje
strokovnega sveta je bilo, da gre pri vseh vlogah za talentirane tekmovalce z dobrimi rezultati na
mednarodnih tekmovanjih v svoji kategoriji. Andrej Grobiša, predsednik strokovnega sveta, je pojasnil,
da so bili nekateri člani strokovnega sveta mnenja, da bi bilo potrebno pravilnik bolj razvojno naravnati.
Smiselno bi bilo ustvariti razvojni fond in za koriščenje le-tega oblikovati drug pravilnik. Člani
predsedstva so se s tem razmišljanjem strinjali. Grobiša je razmišljal, da je potrebno način pomoči
oblikovati s primerno dinamiko, ki bo stimulirala mlade športnike v razvoju od mladinske kategorije
preko kategorije mlajših članov do absolutne kategorije. Na osnovi razprave je predsedstvo sprejelo:
Sklep št. 13.359
Predsedstvo je zavrnilo vse vloge za štipendijo, ker nobeden od športnikov ne izpolnjuje kriterijev
veljavnega pravilnika.

Sklep št. 13.360
Predsedstvo nalaga strokovnemu svetu, da pripravi predlog novega pravilnika za štipendiranje mladih,
talentiranih tekmovalcev. Štipendije bi se financirale iz posebnega razvojnega fonda.
Ad 9
Od sanacije tacenske zapornice dalje je veslanje preko zapornice izredno oteženo. Bilo je nekaj
poskusov, kako sanirati del struge v delu takoj pod zapornico, vendar so bli vsi neuspešni. Izvedene so
bile laserske in manualne meritve tega dela in opravljeni določeni matematični izračuni in simulacije. K
sodelovanju se je povabilo tudi francosko družbo Hidrostadium, ki ima reference s področja modeliranja
in načrtovanja svetovno znanih umetnih kajakaških prog. Celotno problematiko tacenske proge in
možne variante razvoja Kajakaškega centra Tacen je predstavil Gašper Šenk. Trenutno je najbolj pereč
problem ureditve dela pod zapornico. Pomembno je urediti tudi zadnji del proge. Izpostavil pa je tudi
dejstvo, da je proga stara več kot 30 let, na nekaterih delih poškodovana ter tako na več delih potrebna
sanacije. Predstavil je, kje so težave in kaj se je za rešitev le-teh do sedaj poiskušalo narediti.
Predstavljena je bila tudi ponudba, ki jo je za pripravo 3D modela tehnične rešitve dela pod zapornico v
merilu 1:10 posredovala družba Hidrostadium. Poleg idej o ureditvi dela pod zapornico je predstavil tudi
idejo o preureditvi preostalega dela kanala kajakaškega poligona ter ideje o celostni ureditvi kajakaškega
poligona Tacen.
Že med samo predstavitvijo je potekala razprava na vse dele predstavitve. Ob koncu je bilo predlagano,
da se v vmesnem času poskuša z določenimi enostavnimi rešitvami v delu pod zapornico in na zadnjem
delu proge. Ob zaključku obravnave te točke je predsedstvo sprejelo dva sklepa:
Sklep št. 13.361
Predsedstvo KZS potrjuje ponudbo, ki jo je za pripravo tehnične rešitve za ureditev dela proge pod
zapornico in izdelavo 3D modela v merilu 1.10 posredovala družba Hidrostadium.
Sklep št. 13.362
Za koordinatorja sanacijskih del na kajakaškem poligonu se imenuje Gašperja Šenka. Pri oblikovanju
tehničnih rešitev sodeluje še Inaki Gomez, pri neposredni izvedbi del pa tudi vodja MHE Tacen Simon
Peternel. S Hidrostadiumom komunicirata Gašper Šenk in Inaki Gomez.
Ad 10
Izmed ostalih tem je bilo izpostavljeno še naslednje:
Odbor za divje vode je izpostavil problematiko določitve osebe ali organa, ki definira okvirno višino
vodostaja in mesto štarta na izbirnih tekmah. Dogovorjeno je bilo, da se pred začetkom tekmovalne
sezone definirajo postopki, kdo in kdaj definira višino vodostaja ter pozicijo štarta in cilja za vsa
tekmovanja.
Potrebno je realizirati podelitev članskega pokala HSE. Rezultati so objavljeni na spletni strani KZS.
Predlagano je bilo, da se poišče možnost, da se najboljšim podelijo tudi finančne nagrade v obliki
podpore programa priprav.
Tanja Hočevar je izpostavila zaplet, ki je nastal po podelitvi nagrade za fair play Žigu Linu Hočevarju in ga
je s sporočilom sodnikom izpostavil Andrej Terčelj. Pojasnila je, kako je prišlo do geste Žiga Lina, ki je po
tekmovanju sam ugotovil, da je na tekmovanju naredil dotik, ki mu ni bil dosojen. Bil je mnenja, da si ni
zaslužil zmage in je tako poslal medaljo tekmovalcu, ki je zasedel drugo mesto in bi po njegovem mnenju
moral zmagati. Komentar na to podelitev priznanja je na FB profilu ICF objavila tudi ukrajinska sodnica.

Andrej Terčelj je mnenja, da je bila s podelitvijo priznanja za fair play in nekaterimi objavami v medijih
vržena slaba luč na celotno sodniško službo. V razpravi so sodelovali Tanja Hočevar Porenta, Jakob
Marušič, Andrej Jelenc, Andrej Ribič, Gašper Šenk, Peter Kauzer st. in Dušan Konda. Večina se je strinjala,
da je bila gesta pozitivna, da pa bi moral postopek posredovanja predloga potekati drugače.
Predsednik Andrej Ribič je poudaril, da je bila v postopku narejena napaka, saj morajo biti vse pobude za
priznanja in nagrade, ki se jih posreduje v imenu Kajakaške zveze Slovenije, potrjene na organih KZS in
posredovane s strani pooblaščenih predstavnikov KZS.
Tanja Hočevar je izpostavila tudi sklep predsedstva KZS, ki je sodniški službi naložil, da pripravi postopke,
ki bodo natančno določali naloge posameznih odgovornih v procesu izvedbe tekmovanj in določi način
sledljivosti odločitev, ki so podlaga za potrditev končnih rezultatov.
Mnenja je bila, da sodniška služba ne more biti odgovorna za izvedbo tekmovanja.
Pojasnjeno je bilo, da se od sodniške komisije pričakuje, da pripravi natančnejše obrazložitve pravil in
postopkov, ki se tičejo vseh procesov od sprejetja sodniške odločitve ob progi do objave uradnih
rezultatov.

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

