Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 11.2.2017

ZAPISNIK
13. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, dne 9.2.2017 s
pričetkom ob 17.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Milan Črepinšek, Peter Kauzer,
Slavko Jamnik, Branko Brezigar in Janez Novak.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Tomaž Štokelj, Zdenka Ponomarenko, Miljenko Muha
Drugi prisotni: Mateja Remec, Dušan Konda, Matjaž Savšek, Jakob Marušič, Jernej Abramič,
Peter Kauzer ml., Andrej Jelenc.
Dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje predsedstva KZS in pregled realizacije
sklepov
2. Informacija o finančnem stanju KZS ter pregled plana likvidnosti
3. Potrditev zapisnika inventurne komisije
4. Potrditev kriterijev za sestavo ekip za olimpijski cikel 2017 - 2020
5. Letni načrt KZS za leto 2017
6. Pregled obstoječih pravilnikov KZS
7. Poročilo o pripravah na organizacijo EP Tacen 2017
8. Priprava redne letne skupščine KZS
9. Udeležba na kongresu ECA
10. Razno
Predsednik pozdravi prisotne in ugotovi, da je na seji prisotno šest članov predsedstva in je tako
sklepčnost zagotovljena. Predsednik predlaga, da sejo vodi direktor. Prisotni se s predlogom
strinjajo. Direktor preide na obravnavo točk v skladu z dnevnim redom.
V uvodu je s strani direktorja pojasnjeno, da se je pred sejo sestal kolegij, ki je obravnaval za
sejo predlagano gradivo in pripravil določene predloge.

Ad 1.
Direktor pojasni, da so sklepi 12. redne seje predsedstva v večini realizirani ali so v realizaciji. Po
12. seji predsedstva sta bili še dve korespondenčni seji predsedstva, katerih sklepi so prav tako
realizirani.
O zapisniku 12. seje predsedstva ni bilo razprave. Predsedstvo je sprejelo sklep:
Sklep št 13.162
Potrdi se zapisnik 12. seje predsedstva.
Ad 2.
V začetku obravnave finančnega stanja direktor pojasni, da je predlagan finančni načrt
pripravljen na osnovi predloga delovnega načrta KZS za leto 2017 in ocene višine sofinanciranja
s strani sistemskih virov, lastne dejavnosti in sponzorskih prilivov. V nadaljevanju
računovodkinja Mateja Remec najprej predstavi izid poslovanja v letu 2016 in primerjavo
poslovanja v zadnjih šestih letih. Pojasni, da so v tabeli, ki predstavlja plan likvidnosti za leto
2017 vnešeni vsi predvideni odhodki, vključno s poplačilom dolgov, ki jih ima KZS do članic in
tekmovalcev iz preteklih let. Pri prihodkih so upoštevane ocenjene višine prihodkov iz
sistemskih virov, že podpisane sponzorske pogodbe in predviden plan črpanja pridobljenih
posojil. S strani Sberbank je bilo potrjeno, da nam je posojilo odobreno, točna višina in način
črpanja pa še ne. Poudarjeno je bilo, da za pokrivanje stroškov organizacije evropskega
prvenstva v slalomu v Tacnu še ni zagotovljenih cca 50.000 € sponzorskih sredstev, ki jih bo
nujno potrebno pridobit. Milan Črepinšek je želel imeti podrobnejšo razlago med planom 2016
in realizacijo 2016. V zvezi s tem predsedstvo sprejema
Sklep št 13.163
Pripravi se tabelo primerjave med planom in realizacijo po stroškovnih mestih za leto 2016.
Tako pripravljeno tabelo se posreduje članom predsedstva.
Ugotovljeno je, da se v primeru realizacije predlaganega finančnega načrta, pridobitvi
manjkajočih sponzorskih sredstev za evropsko prvenstvo v Tacnu ter podaljšanju pogodbe z
družbo Telekom Slovenije lahko do konca leta sanira večji del dolga iz preteklosti.
Ad 3.
Člani predsedstva so v gradivu za sejo prejeli zapisnik inventurne komisije. Komisija predsedstvu
predlaga, da se določena sredstva, ki nimajo več vrednosti ali so neuporabna odpišejo. Prav
tako se predlaga, da se odpišejo poslovne terjatve do kupcev iz let 2012, 2014 in 2015, terjatve
do klubov pa kompenzirajo z obveznostmi iz naslova pogodb. Nekatera sredstva so dana na
začasno uporabo klubom, tekmovalcem in trenerjem za kar obstaja evidenca.

Predsednik apelira na strokovno službo, da naredi prevzemne zapisnike za vsa osnovna sredstva
ter se v primeru odpisa to dokumentira tudi na prevzemnih zapisnikih. Predsedstvo v okviru
obravnave zapisnika inventurne komisije sprejema
Sklep št 13.164
Predsedstvo potrjuje zapisnik inventurne komisije in predlagane sklepe.
Sklep št 13.165
Aktualizira se popis opreme, ki je na uporabi v klubih in podpiše prevzemne zapisnike. Spisek se
da članom predsedstva na vpogled.
Ad 4 in 5.
Direktor predlaga, da se točki 4 in 5 združita in obravnavata skupaj, saj sta oba dokumenta,ki jih
je predlagal Strokovni svet vključena v dokument Letni delovni načrt KZS za leto 2017.
Predsednik strokovnega sveta je predstavil postopek priprave predlaganih dokumentov,
izhodišča za pripravo in njihovo vsebino. Poudaril je, da je bila pri pripravi dokumenta
upoštevana analiza, ki jo je pripravil še strokovni svet KZS v stari sestavi.
Vodilo je bilo, da bi starejši, boljši tekmovalci v okviru skupnega dela prenašali svoje izkušnje na
mlajše tekmovalce, s sistemom potrjevanja preko tekmovalne sezone ter s tem odprto
možnostjo vključitve v ekipo pa naj bi se vzdrževala motiviranost za trening večjega števila
tekmovalcev. Dokumenta sta obravnavala tudi Odbor za mirno vodo in Odbor za divjo vodo. S
strani Odbora za mirno vodo ni bilo večjih pripomb, več pa jih je posredoval Odbor za divjo
vodo. Strokovni svet je nekatere pripombe upošteval, večjih pripomb pa ne, saj je bil mnenja,
da bi se z upoštevanjem le teh podrl koncept, ki so ga zasledovali pri pripravi predloga. V
programu se na novo uvaja nadstandardni program, namenjen le najboljšim tekmovalcem.
Material je obravnaval tudi kolegij in bil mnenja, da bi bilo smiselno nadstandardni program
delit na olimpijske in neolimpijske panoge ter predlagal način delitve.
V nadaljevanju je o predlogu programa razpravljala večina prisotnih, predvsem pa Peter Kauzer
st., Jernej Abramič, Peter Kauzer ml., Matjaž Savšek, Dušan Konda, Janez Novak, Slavko Jamnik,
Branko Brezigar, Milan Črepinšek, Andrej Ribič in Andrej Jelenc.
Razpravljalci so na program podali svoje poglede. Po daljši razpravi je direktor predlagal, da
prisotni podajo konkretne predloge za spremembo predlaganega programa, če take predloge
imajo.
Peter Kauzer ml. je predsedstvu predlagal, da bi bil, zaradi razbremenitve v poolimpijski sezoni,
v primeru uvrstitve v reprezentanco za EP 2017 uvrščen že tudi v ekipo za SP 2017 ne glede na
določilo o nujnosti potrjevanja rezultata v prvem delu tekmovalne sezone. Med prisotnimi so
bila mnenja o potrditvi tega predloga deljena in tako se je razvila širša razprava o tem predlogu
in postopku, ali se da ta predlog v obravnavo strokovenmu svetu oziroma o tem predlogu
sprejme odločitev predsedstvo na sami seji.
Peter Kauzer st. je predlagal, da se zaostrijo kriteriji za vstop v ekipo za nadstandardni program
na način, da je kriterij za vstop v ta program uvrstitev na mesta 1-6 na OI, 1-3 na SP in EP ter

zmaga v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v olimpijski disciplini ter individualne kolajne na EP
in SP v neolimpijskih disciplinah.
Po razpravi je predsedstvo prešlo h glasovanju. V glasovanju za predlog Petra Kauzerja ml. je
glasovalo 6 članov predsedstva. ZA je glasovalo 5 članov predsedstva, en član je bil PROTI.
V glasovanju za predlog Petra Kauzerja st. je glasovalo 6 članov predsedstva, ZA je glasoval en
član predsedstva, 5 članov predsedstva je bilo PROTI.
Na osnovi glasovana se sprejme
Sklep št 13.166
V kriterije za sestavo reprezentanc in načrt dela za leto 2017 se vnese dodatek, da ima v sezoni
2017 Peter Kauzer, na osnovi osvojene kolajne na OI v primeru uvrstitve v ekipo za evropsko
prvenstvo zagotovljen nastop tudi v ekipi za svetovno prvenstvo.
V predlogu strokovnega sveta je bilo navedeno, da za sezono 2017 predsedstvo določi višino
sredstev za nadstandardni program. V predlogu pri programu članske spust ekipe ni bilo
navedeno, kateri tekmovalci so za leto 2017 vključeni v nadstandardni program. Direktor je za
predsedstvo pripravil dopolnitev, ki je vsebovala navedbo tekmovalcev, ki bi bli vključeni v
nadstandardni program v spustu ter v skladu z usmeritvijo kolegija višino sredstev za
sofinanciranje nadstandardnega programa za leto 2017.
Predsedstvo potrjuje predlagano dopolnitev in sprejema
Sklep št 13.167
V program članske spust ekipe se vnese dodatek, da so v nadstandardni program za tekmovalce
z vrhunskimi rezultati doseženimi v zadnjih dveh sezonah za seono 2017 vključeni Vid Debeljak,
Nejc Žnidarčič, Petek Žnidaršič, Luka Žganjar in Simon Hočevar.
Peter Kauzer st. je v razpravi predlagal, da se razmerje med olimpijskimi in neolimpijskimi
panogami spremeni in je program neolimpijke panoge polovico manjši od olimpijskih panog.
Predsedstvo je o predlogu glasovalo. Predlog je bil s petimi glasovi PROTI zavrnjen. Potrjena je
bila predlagana razmejitev in višina sofinanciranja nadstandardnega programa priprav za
sezono 2017. V zvezi s tem se sprejme
Sklep št 13.168
Za sezono 2017 se tekmovalcem, ki so vključeni v nadstandardni program priprav v olimpijskih
panogah (slalom in sprint) odobrijo sredstva do višine 2.000 € in v neolimpijski panogi (spust)
sredstva do višine 1.300 €, ki so namenjena za sofinanciranje nadstandardnih priprav. Stroški za
dogovorjene nadstandardne priprave se do dogovorjene višine poravnajo s strani Kajakaške
zveze oziroma se na osnovi poročila in dokazil nakažejo na račun matičnega kluba.

Jamnik Slavko in Milan Črepinšek sta predlagala, da se o višini sofinanciranja nadstandardnega
programa predsedstvo ponovno pogovori med letom, ko se bo lahko bolje ocenilo finančno
situacijo. Lahko se predlaga rebalans programa in odobrijo dodatna sredstva.
V letnem delovnem načrtu je predvideno sofinanciranje organizacije tekmovanj. Direktor je
predsedstvu predlagal način sofinanciranja tekmovanj v letu 2017 ter višino prijavnine na
domačih tekmovanjih. V zvezi s tem je predsedstvo sprejelo
Sklep št 13.169
V sezoni 2017 se s strani Kajakaške zveze Slovenije sofinancira mednarodna tekmovanja, ki so
del tekmovalnega sistema ICF in ECA ter državna članska, U23 in mladinska prvenstva.
Tekmovanja so razvrščena v naslednje range:
1. ICF ranking in ECA junior Cup - slalom
100 točk
2. ICF ranking in ECA ranking - spust
60 točk
3. DP in izbirne tekme - olimpijske discipline
60 točk
4. DP in izbirne tekme - neolimpijske discipline
50 točk
Če je v eno tekmovanje vključenih več tekmovanj, se pri sofinanciranju upošteva višji rang
tekmovanja.
Vrednost točke za sofinanciranje tekmovanj v letu 2017 je 7,00 €.
Sklep št 13.170
V sezoni 2017 je višina prijavnine na domačih tekmovanjih ( najvišja dovoljena prijavnina po
prijavljenem tekmovalcu) naslednja:
a) domača tekmovanja z elektronskim merjenjem časov: 10,00 €
b) domača tekmovanja z ročnim merjenjem časov:
5,00 €
Višina prijavnine na mednarodnih tekmovanjih organiziranih v Slovenije se določa v skladu s
navodili nosilca serije tekmovanja (ICF ranking, ECA junior Cup,...) oziroma morajo biti
primerljiva s tekmovanji iste serije, organiziranih v tujini.
Ob zaključku obravnave 4 in 5 točke dnevnega reda je direktor dal na glasovanje, z
dogovorjenimi in izglasovanimi sklepi dopolnjen Letni delovni in finančni načrt Kajakaške zveze
Slovenije za leto 2017. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št 13.171
Predsedstvo KZS potrjuje, s sklepi 13. seje predsedstva KZS dopolnjen in korigiran Letni delovni
in finančni načrt Kajakaške zveze Slovenije za leto 2017, ki ga je na osnovi predloga dokumentov
strokovnega sveta KZS pripravila strokovna služba KZS.

AD 6.
Kolegij je pregledal listo pravilnikov, ki obstajajo na KZS in ugotovil, da ni jasnih podatkov, kateri
naši pravilniki so veljavni in glede na trenutno organiziranost KZS, pravila in druge akte še
aktualni. Kolegij predsedstvu predlaga, da se pristopi pregledu in aktualizaciji pravilnikov.
Potrdi se
Sklep št 13.172
Pristopi se k aktualizaciji vseh pravilnikov KZS. Delovne verzije se pošlje v obravnavo vsem
klubom in delovnim telesom KZS. Rok za posredovanje delovnih verzij pravilnikov je sredina
meseca marca 2017.
Ad 7.
Poročilo o pripravah na organizacijo EP v Tacnu je poda Jakob Marušič, Vodja programa
prireditev. Pojasni, da je bil v decembru na vse nacionalne zveze posredovan Bilten z osnovnimi
informacijami o tekmovanju. V začetku januarja je bil organiziran sestanek organizacijskega
odbora, po tem pa tudi obisk pri Županu MOL g. Zoranu Jankoviču. Z njegove strani je bilo čutiti
pripravljenost na sodelovnje. Predlagal je, da je otvoritev pred mestno hišo in po tem sprejem
za vodje ekip na Magistratu. Vodja projekta se je sestal s člani KKK Tacen, ki so izkazali
pripravljenost na sodelovanje pri izvedbi prvenstva. Realiziran je bil tudi sestanek z RTVSLO, v
prihodnjem tednu pa je v načrtu tudi skupen ogled samega prizorišča.
Ugotovljeno je, da dejavnosti trenutno potekajo po načrtu in da v terminskem načrtu z
nalogami ne zamujamo. Glavni problem so finančna sredstva, ki jih bo za pokrivanje stroškov
prvenstva potrebno zagotovit vsaj še 50.000 €. Precejšen strošek bo predstavljal strošek plačila
produkcije mednarodnega TV signala, ki ga bo potrebno plačat RTVSLO.
Zaradi drugih obveznosti je sejo zapustil predsednik Andrej Ribič.
Ad 8.
Kolegij je predlagal, da se redno letno skupščino KZS razpiše v drugi polovici meseca aprila,
točneje 20.4.2017. Pred tem se predsedstvo sestane še na eni seji. Sprejme se
Sklep št 13.173
Redno letno skupščino KZS se organizira dne 20.4.2017 v M hotelu M v Ljubljani.
Ad 9.
Redni kongres ECA leto 2017 bo organiziran 1.4.2017 v Bukarešti. Med kandidati na volitvah bo
tudi Andrej Jelenc, zato je smiselno, da bi bil delegat z volilno pravico drug predstavnik KZS.
Kongresa se predvidoma namerava udeležit tudi predsednik Andrej Ribič. Predsedstvu se
predlaga, da sta delegata KZS na kongesu ECA predsednik Andrej Ribič in Jakob Marušič.

Andrej Jelenc bo na kongresu prisoten kot član upravnega odbora ECA. Predsednik bi se
kongresa udeležil, če ne bi bilo drugega delegata, ki bi lahko glasoval. Ker je predlagano, da se
kongresa udeleži Jakob Marušič predsednik meni, da njegova udeležba na kongresu ni
potrebna. Sprejme se
Sklep št 13.174
Kongresa ECA za leto 2017 se kot delegat KZS udeleži Jakob Marušič. Andrej Jelenc se kongresa
udeleži kot član upravnega odbora ECA in kandidat za mesto predstavnika ECA v ICF.
Ad 10.
Pod točko razno je direktor predlagal sprejem sklepa, da se tekmovalcem, ki izpolnjujejo
kriterije v skladu s pravilnikom odobri šripendijo za leto 2017. Predlagana je tudi višina točke,
na osnovi katere se izračunava višina štipendije, oziroma dodatka, ki naj bi za šrtipendijo za
obdobe 2016/2017 znašala 0.70 €.
Predsedstvo sprejme
Sklep št 13.175
Tekmovalcem Vidu Debeljaku, Petru Žnidaršiču in Luki Žganjarju, ki so na osnovi tekmovalnih
rezultatov iz sezone 2016 in v skladu z veljavnim pravilnikom upravičeni do pridobitve
štipendije, oziroma dodatka se le ta dodeli. Višina točke, ki je osnova za izračun višine štipendije
za šolsko leto 2016/2017 znaša 0,70 €.
Predsedstvo je, v skladu s Statutom KZS pristojno za določitev članarine, ki jo klubi plačajo za
članstvo v KZS. Sprejme se
Sklep št 13.176
Višina članarine, ki jo klubi plačajo za članstvo v KZS za leto 2017 znaša 50 €.
Pod točko razno je direktor člane predsedstva obvesti še o pobudi generalnega sponzorja KZS,
družbe HSE, da bi Tomaža Štoklja, ki ni več v službi na HSE zamenjal drug predstavnik HSE. Člane
predsedstva imenuje Skupščina KZS, tako da tovrstna menjava ni v pristojnosti predsedstva.
Predsedstvo se z menjavo načelo strinja ob predpostavki, da se z menjavo strinja tudi Tomaž
Štokelj in sam poda odstopno izjavo.
Predsedstvu je podana tudi informacija o zahtevi kluba, da mora klub, ki je predlagal
posameznega predstavnika v posamezna delovna telesa prejet pred posamezno sejo na vpogled
celotno delovno gradivo. Predsedstvo je mnenja, da je potrebno klubom posredovat vse
zapisnike delovnih teles KZS, katere se tudi objavlja na spletni strani KZS. Delovno gradivo se
posreduje članom delovnih teles, klubi pa lahko ta gradiva pridobijo od svojih predstavnikov.
Peter Kauzer st. je želel imet informacijo, kdaj se bodo tekmovalcem izplačale nagrade za
preteklo obdobje, saj je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da ima izplačilo nagrad prioriteto. S

strani direkotrja in računovodkinje mu je pojasnjeno, da je termin, ko se bo predvidoma
izplačalo zaostale obveznosti, med njimi tudi nagrade navedene v likvidnostnem planu za leto
2017.
Drugih vprašaj in pobud pod točko razno ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisal:
Andrej Jelenc

Andrej Ribič
predsednik

