Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 23.5.2017

ZAPISNIK
15. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 23.5.2017 s
pričetkom ob 17.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Janez Novak, Matic Naglič, Peter
Kauzer, Miljenko Muha.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Branko Brezigar, Milan Črepinšek, Zdenka Ponomarenko,
Slavko Jamnik.
Drugi prisotni: Jernej Abramič, Dušan Konda, Andrej Jelenc.
Dnevni red:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 14. redne seje predsedstva KZS in pregled realizacije sklepov
Razprava in potrditev predlogov strokovnega sveta KZS
Sprejem pravilnika o članstvu v državni reprezentanci
Poročilo o zaključnem delu priprav na organizacijo EP Tacen 2017
Razno

Predsednik Andrej Ribič pozdravi prisotne in preda vodenje seje direktorju. Ker ni bilo dodatnih
predlogov za spremembo dnevnega reda direktor preide na obravnavo točk v skladu z dnevnim
redom.
Ad 1.
Sklepi 14. redne seje predsedstva so v večini realizirani ali so v realizaciji.
O zapisniku 14. seje predsedstva ni bilo razprave. Predsednik je predlagal, da se morebitne
pripombe na predlog zapisnika posredujejo direktorju takoj po prejetju predloga. O zapisniku
predhodne seje se na naslednji seji razpravlja le izjemoma.
V okviru točke 1 je predsedstvo je sprejelo sklep:
Sklep št 15.181
Potrdi se zapisnik 14. seje predsedstva.

Ad 2.
Predsedstvo je prejelo predlog strokovnega sveta o sestavi članskih ekip za EP in serijo tekem
svetovnega pokala ter predlog sestave mladinskih in U23 slalomskih ekip. Predlog je predstavil
vodja programa vrhunskega športa, ki je pripravil predlog za strokovni svet.
Večina predlaganih tekmovalcev je v celoti izpolnilo zahtevane kriterije, nekateri predlagani
tekmovalci pa so za njimi le za malenkost zaostali.
Strokovni svet je razpravljal tudi o predlogu, da se dvojcu Božič - Taljat omogoči nastop na EP
kljub dejstvu, da na izbirnih tekmah nista nastopila. Nastop na EP naj bi bila njuna poslovilna
tekma.
Peter Kauzer je komentiral predlog strokovnega sveta, da se na ICF ranking tekme ne pošlje B
ekipe. Abramič je pojasnil razloge za odločitev.
OKS je nacionalne zveze pozval, da predlagajo kandidate za prejemnike olimpijske štipendije
MOK za POI 2020. Strokovni svet je obravnaval predloge in predlagal dva kandidata. Naknadno
je OKS zvezo pozval, da se odloči za prioritetni vrstni red.
Na osnovi predlogov in krajše razprave je predsedstvo sprejelo:
Sklep št 15.182
Predsedstvo KZS potrjuje predlog strokovnega sveta o sestavi ekip, ki ga je sprejel na 5. seji
strokovnega sveta. Potrjuje tudi predlog kandidatov za pridobitev štipendije MOK. Predlagana
sta Benjamin Savšek in Urša Kragelj. Morebiten prioritetni vrstni red določi strokovni svet.
Ad 3.
Direktor je odborom v obravnavo posredoval predlog pravilnika o članstvu v državni
reprezentanci. Nekaj komentarjev na predlog je bilo posredovano s strani odbora za divje vode
in odbora za mirne vode. Večji del predlogov za korekcijo predlaganega pravilnika je bilo
upoštevanih. Predlagano je bilo, da se iz pravilnika izvzame vrednostna lestvica, ki je sicer del
pravilnika o nagradah in priznanjih.
O novi vrednostni lestvici se razpravlja na eni od naslednjih sej.
Po krajši razpravi je predsedstvo sprejelo
Sklep št 15.183
Predsedstvo potrjuje predlagan pravilnik o članstvu v državni reprezentanci s pripombo, da se iz
priloge izvzame vrednostna lestvica o nagradah.
Ad 4.
Ob odsotnosti Vodje organizacijskega odbora evropkega prvenstva v slalomu na divjih vodah
Tacen 2017 je potek organizacije predstavil direktor KZS. Dejavnosti potekajo po načrtu, tako da
naj bi bila organizacija na primerni ravni. Predsedstvo se je le seznanilo s potekom organizacije
in sklepov o tej točki ni sprejemalo.

Ad 5.
Pod točko razno je predsedstvo potrdilo vlogo Simona Ovna, o kateri je razpravljalo že na 14.
seji predsedstva. V okviru tega je sprejelo:
Sklep št 15.184
Predsedstvo odobri vlogo za finančno pomoč za priprave in nakup opreme Simonu Ovnu v enaki
višini, kot jo imajo tekmovalci elit ekipe spust programa, to je v višini 1200 €.
Pod točko razno je član Janez Novak postavil vprašanje, kakšna je praksa v primeru, da
tekmovalci zaprosijo za sofinanciraje nakupa specialne opreme (čolni). Pojasnjeno je bilo, da
specialna oprema ni predmet nakupa s strani zveze.
S strani Novaka je bila dana pobuda, da bi se kontejnerji v Tacnu v času, ko ni tekmovanj dali na
uporabo klubom, ki v Tacen hodijo občasno na trening. Dal je tudi pobudo, da se razmisli o
izdelavi idejne zasnove in nadaljnih posegih v zadnji del proge v Tacnu, ki bo omogočal veslanje
tudi mlajšim kategorijam.
V okviru pobude predsedstvo sprejema
Sklep št 15.185
Predsedstvo se strinja, da se pristopi k pogovorom s projektanti, ki bi pripravili idejno zasnovo
prenove zadnjega dela tacenske proge.
Direktor je dal pobudo, da se v okviru zaključka evropskega prvenstva v Tacnu članoma dvoseda
Božič - Taljat podeli darilo v zahvalo ob zaključu kariere. S pobudo so se člani predsedstva
strinjali.
Drugih pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.00.
Zapisal:
Andrej Jelenc

Andrej Ribič
predsednik

