Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 17.4.2017

ZAPISNIK
14. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 11.4.2017 s
pričetkom ob 17.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zdenka Ponomarenko, Milan
Črepinšek, Slavko Jamnik in Janez Novak.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Tomaž Štokelj, Peter Kauzer, Branko Brezigar, Miljenko
Muha
Drugi prisotni: Mateja Remec, Jakob Marušič, Jernej Abramič, Andrej Jelenc.
Dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 13. redne seje predsedstva KZS in pregled realizacije sklepov
Informacija o finančnem stanju KZS ter pregled plana likvidnosti
Sprejem pravilnikov KZS
Obravnava sklepov strokovnega sklepa
Poročilo o pripravah na organizacijo EP Tacen 2017
Priprava redne letne skupščine KZS
Razno

Predsednik Andrej Ribič pozdravi prisotne in ugotovi, da je na seji prisotnih pet članov
predsedstva tako da je sklepčnost na seji zagotovljena. Predlaga, da sejo vodi direktor. Prisotni
se s predlogom strinjajo. Ker ni bilo dodatnih predlogov za spremembo dnevnega reda direktor
preide na obravnavo točk v skladu z dnevnim redom.
Direktor pojasni, da se je dan pred sejo sestal kolegij, ki je obravnaval za sejo predlagano
gradivo.
Ad 1.
Sklepi 13. redne seje predsedstva so v večini realizirani ali so v realizaciji. Do konca še vedno ni
realiziran sklep, vezan na popis opreme in ureditev vseh prevzemnih zapisnikov za opremo v
lasti KZS, ki je v uporabi v klubih in pri trenerjih.
O zapisniku 13. seje predsedstva ni bilo razprave. V okviru točke 1 je predsedstvo je sprejelo
sklepa:

Sklep št 14.177
Potrdi se zapisnik 13. seje predsedstva.
Sklep št 14.178
V čim krajšem času je potrebno realizirat sklep št 13.165, ki se nananaša na ureditev popisa
opreme, ki je v uporabi v klubih ter sklep št. 13.172 vezan na pripravo predlogov pravilnikov, ki
jih je potrebno poslat v obravnavo odborom in klubom.
Ad 2.
Pregled finančnega stanja je podala računovodkinja Mateja Remec. Pojasnila je, da so v
likvidnostnem planu, ki so ga prejeli člani predsedstva v gradivu že upoštevana sredstva iz
pogodbe z MIZŠ za leto 2017, ki so precej višja od načrtovanih ter že prejete pogodbe s strani
FSO. V obdobju od zadnje seje predsedstva nam je uspelo poplačat določene dolgove iz
preteklosti in sicer vse štipendije za nazaj, dotacije iz leta 2015 in nagrade tekmovalcem za leto
2015. V likvidnostnem planu je predvidena dinamika poplačil, ki naj bi jih poplačali v naslednjih
mesecih. Najprej naj bi se poplačale dotacije za leto 2016, nagrade za leto 2016 naj bi se
poplačale v septembru, predvidoma pa naj bi se pred koncem leta izplačale tudi tekoče dotacije
klubom za sezono 2017. Predvideva se, da bi šli v leto 2018 s 50.000 € razpoložljivih sredstev za
financiranje programa zimskih priprav. Novo posojilo bi predvidoma potrebovali v mesecu
februarju 2018. Ob tem naj bi bile poplačane vse obveznosti iz preteklosti. Negativen društveni
sklad bi tako zmanjšali za polovico, predvideva pa se, da bi za tekoče poslovanje potrebovali
tudi manjši znesek posojila, kot smo ga potrebovali v zadnjih letih. Pogoj za izpeljavo takšnega
finančnega scenarija je izpeljava programa 2017 v načrtovanih okvirih.
Širše razprave o finančnem stanju ni bilo. Predsednik je izrazil prepričanje, da se bodo za
evropsko prvenstvo v Tacnu pridobila še dodatna sponzorsta sredstva, tako da bo finančna
situacija ob zaključku leta še bolj ugodna.
Ad 3.
Direktor je predsedstvu v obravnavo in sprejem posredoval naslednje predloge pravilnikov:
Pravilnik slovenskega pokala mlajših kategorij za mirne vode,
Pravilnik slovenskega pokala mlajših kategorij za divje vode,
Pravilnik o nagrajevanju dela trenerjev,
Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih.
Prva dva pravilnika sta obravnavala tudi odbora za divje in mirne vode ter strokovni svet.
Mnenje obeh odborov in strokovnega sveta ter kolegija je, da sta pravilnika slovenskega pokala
primerna za sprejem.
Na pobudo Janeza Novaka je direktor članom predsedstva v kratkem predstavil vse predlagane
pravilnike.
Po krajši razpravi je predsedstvo sprejelo
Sklep št 14.179
Predsedstvo KZS v skladu s 23. členom Statuta KZS sprejema naslednje predlagane pravilnike:
Pravilnik slovenskega pokala mlajših kategorij za mirne vode,
Pravilnik slovenskega pokala mlajših kategorij za divje vode,

Pravilnik o nagrajevanju dela trenerjev,
Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih.
Pravilniki stopijo v veljavo dan po potrditvi in se jih objavi na spletni strani KZS.
Direktor je članom predsedstva predstavil celotno listo aktualnih pravilnikov in pojasnil, katere
pravilnike je smiselno aktualizirat, katere združit ter katerih glede na določila novega zakona o
športu ne potrebujemo več.
Pojasnil je, da je želja pripravit predloge teh pravilnikov do začetka tekmovalne sezone,
vsekakor pa v tem letu. Zdenka Ponomarenko je omenila, da je odbor za mirne vode že začel
razpravo o pravilniku o državnih prvenstvih za mirno vodo.
Ad 4.
O sklepih strokovnega sveta je poročal predsednik sveta Milan Črepinšek. Člani so v gradivu
prejeli zapisnik zadnje seje. Strokovni svet je na predsedstvo posredoval dve zadevi. Trener
spust ekipe Srečko Masle je na strokovni svet posredoval predlog, da se Simona Ovna uvrsti v
elite program. Strokovni svet je iz načelnih razlogov, ker se želi držat sprejetih kriterijev predlog
zavrnil. Ker pa gre za kajakaša z vrhunskimi mednarodnimi rezultati v sezoni 2016 v primeru, če
omenjeni tekmovalec na predsedstvo naslovi vlogo za finančno pomoč za izvedbo priprav,
strokovni svet odobritev takšne pomoči podpira.
Strokovni svet je dobil pobudo, ki jo predaja predsedstvu, da bi za potrebe treninga in nastopov
dvojca v kategoriji K2ž 500m v sestavi Ponomarenko Janič - Osterman pristopili k nakupu
novega dvojca, primernega za to kategorijo.
Glede prve pobude so člani predsedstva mnenja, da se v primeru, da bo prošnja posredovana,
tovrstna prošnja odobri. Strokovni svet naj o tem obvesti trenerja, ki je posredoval vlogo na
strokovni svet.
Po pojasnilu glede smiselnosti nakupa dvojca je predsedstvo sprejelo
Sklep št 14.180
Predsedstvo se strinja, da se pristopi k nakupu dvojca za potrebe treningov in nastopov dvojca
kategorije K2ž. Po dobavi trener, ki bo skrbel za pripravo teh tekmovalk čoln prevzame in
podpiše prevzemni zapisnik.
Ad 5.
Poročilo o pripravah na izvedbo EP Tacen 2017 je podal vodja programa prireditev in športa za
vse Jakob Marušič. Dan pred sejo je bil realiziran sestanek z ekipo RTVSLO, ki bo skrbela za
produkcijo mednarodnega TV signala in koordinatorjem TV s strani ECA. Definirane so bile
pozicije štarta in cilja ter nekaterih drugih ključnih prostorskih pozicij. Priprave trenutno
potekajo v načrtovanih časovnih okvirih. Dodatno se je nekoliko dodelalo prizorišče ob progi.
Trenuten problem je slaba odzivnost klubov, da bi k sodelovanju pri organizaciji povabili svoje
člane. Generalno sicer podpirajo sodelovanje, spiskov oseb, ki bi sodelovale pa ne podajo.
Komunikacija s klubi in pridobitev več prostovoljcev s s trani klubov bo v prihodnjih tednih ena
glavnih nalog.
Milan Črepinšek je dodal, da ima informacijo, da namerava MOL asfaltirati parkirišče pred
dostopnim mostom čez kanal. Dela naj bi bila končana do 10 maja.
Izdelala naj bi se še ena manjša brv pri zapornici čez kanal.

Solastniki dostopne parcele na dostopni most preko kanala od nas zahtevajo odškodnino za
uporabo. Jakob se bo na to temo sestal s pravnico mestne občine Ljubljana in v sodelovanju z
njo predlagal nadaljne ukrepe. Verjetno bomo morali angažirat odvetnika, ki bo v tem primeru
zastopal naše interese.
Priprava programa otvoritve je v zaključni fazi.
Glede finančne situacije organizacije EP Tacen so bile določene informacije podane s strani
direktorja že v okviru obravnave finančne situacije zveze. Predvideva se, da bo do konca meseca
aprila zaprta celotna finančna konstrukcija.
Ad 6.
Vabila za redno letno zasedanje skupščine KZS so bila posredovana. Celotno gradivo je
pripravljeno in se članom pošlje v sredo, osem dni pred zasedanjem.
Ad 7.
Janez Novak je člane predsedstva obvestil, da so na KKK Ljubljana obravnavali problem, za
veslanje nevarnih mest na reki Savi, kjer so na območju Šobca in Šentjakoba v reki železne
traverze. Na pobudo KKK Ljubljana bo KZS na ARSO posredovala dopis, da se ta nevarna mesta
sanirajo in traverze odstranijo.
Drugih pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.00.
Zapisal:
Andrej Jelenc

Andrej Ribič
predsednik

