Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 8.9.2017

ZAPISNIK
16. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 5.9.2017 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, Milan Črepinšek, Zdenka Ponomarenko, Slavko Jamnik.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Branko Brezigar, Miljenko Muha.
Drugi prisotni: Dušan Konda, Tomaž Štokelj, Jakob Marušič, Mateja Remec, Andrej Jelenc.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje predsedstva in pregled realizacije sklepov
2. Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
3. Poročilo o izvedbi evropskega prvenstva v slalomu v Tacnu
4. Razprava in potrditev predlogov strokovnega sveta KZS
5. Razprava o realizaciji dopisnih sej predsedstva in delovnih teles KZS
6. Razprava o predlogu organizacije velikih tekmovanj v naslednjem obdobju
7. Razprava o odstopu članov predsedstva Branka Brezigarja in Milana Črepinška
8. Imenovanje Andreja Jelenca za kandidata za člana sveta Fundacije za šport
9. Razno

Predsednik Andrej Ribič pozdravi prisotne in predlaga, da se razprava o točkah 4., 5. in 7.
prestavi v drugi del seje in se pred tem obravnavata točki 6. in 8.
Ad 1.
Sklepi 15. redne seje predsedstva so bili realizirani.
O zapisniku 15. seje predsedstva ni bilo razprave. Predsednik je predlagal, da se o zapisniku
predhodne seje se na naslednji seji razpravlja le izjemoma. Morebitne pripombe se pošljejo
direktorju takoj po prejemu predloga zapisnika.
V okviru točke 1. je predsedstvo sprejelo sklep:
Sklep št 16.186
Potrdi se zapisnik 15. redne seje predsedstva KZS.

Ad 2.
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti je podala računovodkinja Mateja Remec. Njeno
mnenje je, da naj bi letošnje leto uspešno finančno zaključili. V planu likvidnosti je predvideno,
da naj bi financiranje za leto 2018 podprli z najemom kratkoročnih posojil v začetku prihodnjega
leta, kar bi nam omogočilo normalno poslovanje do prejetja sredstev s strani države v letu
2018. V oktobru naj bi poplačali vse dolgove za nazaj, predvidoma v novembru pa izplačali
dotacije klubom za sofinanciranje razvoja za leto 2017.
Saniranje dolgov iz preteklosti se uspešno nadaljuje. Negativen društveni sklad naj bi bil ob
koncu leta polovico manjši, kot je bil v lanskem letu.
Tudi predsednik je poudaril, da se finančni načrt in saniranje dolgov iz preteklosti v skladu z
načrtom. Tudi stroški evropskega prvenstva v slalomu v Tacnu so bili uspešno pokriti pretežno iz
naslova lastne in sponzorske dejavnosti.
S strani članov predsedstva na podano finančno poročilo ni bilo razprave.
Predsedstvo je potrdilo s strani predsednika predlagan
Sklep št 16.187
Predsedstvo KZS se je seznanilo s finančnim stanjem in planom likvidnosti.
Ad 3.
Poročilo o izvedbi evropskega prvenstva v slalomu v Tacnu je bilo članom predsedstva v gradivu
za sejo v pisni obliki posredovano s strani vodje programa prireditev Jakoba Marušiča. Ta je
prisotne pozval, da podajo morebitne pripombe na posredovano poročilo.
Milan Črepinšek je pripomnil, da njega ni navedenega med člani OK Tacen, čeprav je bil v OK
imenovan in je tudi aktivno sodeloval pri projektu EP. Jakob Marušič je odvrnil, da bo ta napaka
popravljena. V nadaljevanju je Marušič dodal, da bo za nemoteno organizacijo svetovnega
pokala v slalomu v letu 2018 potrebno dodatno investirati v povečanje prostora za časomerilno
službo, saj se zahteve s strani ICF povečujejo. Ker je tekmovanje v avgustu, takrat pa bo
predvidoma zelo nizek vodostaj reke Save bodo verjetno potrebna še dodatna dela na izteku
proge, da se bo zagotovilo nemoteno veslanje do cilja, ali pa razmislit o skrajšanju tekmovalne
proge. Jelenc je predsedstvu podal še nekaj informacij, ki jih je v svojem poročilu podal glavni
sodnik. Predlagal je tudi, da se v mesecu oktobru organizira sestanek razširjenega
organizacijskega odbora in vodij ključnih področij, na katerem se podrobneje analizirajo vsa
področja organizacije.
Predsednik je podal mnenje, da je bilo navkljub nekaj težavam z vremenom vzdušje na
prvenstvu odlično. Pohvalil je potezo, da so bili v organizacijo prvenstva vključeni gojenci CUDV
Dolfke Boštjančič, saj je bilo prvič v zgodovini velikih kajakaških tekmovanj, da so pri organizaciji
sodelovale osebe z Downovim sindromom. Pohvalil je vse, ki so sodelovali pri organizaciji.
Zdenka Ponomarenko je vprašala, kako je bilo s finančnim pokritjem projekta EP. Pojasnjeno je
bilo, da so se vsi stroški pokrili iz sredstev namenjenih tekmovanju in investiji v Tacen. Vrsto
izdatkov, ki so vključeni v finančno poročilo za EP je bilo za zadeve, ki niso bile namenjene samo
EP temveč so pridobitev za organizacijo tekmovanj tudi v prihodnje.
Predsedstvo je v okviru te točke sprejelo

Sklep št 16.188
Predsedstvo se je seznanilo s poročilom o izvedbi EP v slalomu - Tacen 2017. Predsedstvo
podpira pobudo, da se v mesecu oktobru organizira sestanek širšega organizacijskega odbora in
vodij ključnih področij organizacije, na katerem se podrobno analizira posamezne dele
organizacije in predlaga izboljšave, ki se upoštevajo pri organizaciji tekme svetovnega pokala v
letu 2018.
Ad 6.
Jakob Marušič je pripravil spisek velikih ICF in ECA tekmovanj za obdobje 2018 - 2022. KZS že
ima potrjena tekmovanja za ICF svetovni pokal v slalomu v Tacnu za leti 2018 in 2019, ICF
svetovni pokal v spustu v Celju za leto 2018 ter ECA evropsko prvenstvo za mladince in U23 za
leto 2020 v Solkanu. Dogovorjena je tudi organziacija ECA evropskega prvenstva v spustu za leto
2019 v Kobaridu, ki pa še čaka na formalno potrditev.
Predlagano je, da se tudi za naslednja leta kandidira za organizacijo svetovnih pokalov v slalomu
v Tacnu ter temovanj v spustu na Soči. Smiselno bi bilo dati tudi za organizacijo tekmovanj v
Maratonu v Brežicah ter tekmovanj v morskem kajaku na obali, skupaj s Kajakaško zvezo
Hrvaške.
Skozi razpravo o listi predlaganih tekmovanj se je izoblikovalo mnenje, da se pred dokončnim
kandidiranjem realizirajo še pogovori s klubi, ki bi prevzeli organizacijo posameznih tekmovanj
ter lokalnimi skupnostmi. Peter Kavzer je pripomnil, da bi o organizaciji tekmovanj, kjer nimamo
kvalitetnih tekmovalcev in gre za razvoj disciplin morali določeno mnenje podat tudi strokovni
svet.
Predsedstvo v zvezi s tem sprejema
Sklep št 16.189
S strani KZS se na ICF in ECA posreduje dopis, s katerim iskazujemo interes za organizacijo
naslednjih velikih tekmovanj v obdobju do leta 2022:
Svetovni pokal v slalomu v Tacnu v letih 2020, 2021, 2022
Evropsko prvenstvo v spustu v Kobaridu leta 2019
Evropsko prvenstvo za mladince in U23 v spustu v Solkanu leta 2020
Svetovni pokal v spustu v Kobaridu leta 2021
Svetovno prvenstvo v spustu v Kobaridu leta 2022
Evropsko prvenstvo v maratonu v Bražicah leta 2021 ali 2022
Evropsko prvenstvo v morskem kajaku (ocean racing) v Kopru ali Portorožu leta 2020 skupaj s
Kajakaško zvezo Hrvaške
Pred vložitvijo uradne kandidature se o organizaciji velikih tekmovanj pridobi mnenje
strokovnega sveta ter komisije za mirne in divje vode. Poleg tega se opravi še razgovore s klubi,
ki bi sodelovali pri organizaciji posameznega velikega tekmovanja in lokalnimi skupnostmi.
Ad 8.
Strokovni svet za šport pri vladi RS je izdal javni poziv za kandidiranje kandidatov za člane sveta
Fundacije za financiranje športnih organizacij. V dosedanji sestavi sveta je deloval Andrej Jelenc,
katerega kandidaturo bi podprli tudi za naslednji mandat.
V okviru te točke predsedtvo sprejema

Sklep št 16.190
Predsedstvo daje soglasje, da KZS za člana sveta FSO kandidira Andreja Jelenca.
Ad 5.
Predsednik je pred razpravo o tej točki podal kratek uvod. Poudaril je, da je bila po njegovem
mnenju odločitev strokovnega sveta in predlog, ki ga je podal predsedstvu povsem legitimen.
Misli, da je potrebno biti pri definiranju pravil natančen, v primeru nejasnosti, pa se lahko
nejasnosti rešujejo tudi kasneje in pride do smiselnih odločitev. Strokovni svet je pravila postavil
in jih ima pravico tudi tolmačiti. Po njegovem mnenju do zlorab pri oblikovanju predloga ni
prišlo. Misli, da tudi ni potrebe, da se za razjasnjevanje situacij pridobivajo pravna mnenja, kot
se je zgodilo v tem primeru. Mnenja je, da ni potrebe po odstopih in da bi bilo prav, da tako
Branko Brezigar kot Milan Črepinšek prekličeta namero po odstopu s funkcij v KZS. Po uvodu je
odprl razpravo o tej temi.
Razpravo je začel Janez Novak, ki je po prvem korespondenčnem glasovanju, ko predlog
strokovnega ni dobil s strani predsedstva dovolj velike podpore prosil za dodatno pojasnilo.
V razpravi so aktivno sodelovali vsi prisotni na seji.
Tomaž Štokelj je podal svoj pogled in pogled KK SE na problematiko. Mnenja je bil, da
tolmačenje pravil z vsebinskega stališča ni bilo pravilno ter da je od glasovanja strokovnega
sveta in glasovanja predsedstva preteklo preveč časa. Sprejemanje sklepov, kjer je možna
različna interpretacija ne bi smelo potekati na korespondenčnih sejah, temveč bi se za
sprejemanje odločitev morale sklicat seje, kjer bi bilo možno izvest širšo razpravo. Če je že
obstajal dvom o interpretaciji pravil bi moral iti na vsako tekmo en tekmovalec, predvsem, ker
je Kancler v drugem delu sezone pokazal, da je v dobri formi. Mnenja je, da je bil Kancler
neupravičeno izločen iz ekipe, in da bi bilo prav, da KZS poišče varianto, da to na nek način
kompenzira v okviru programa priprav v prihodnje.
Janez Novak je poudaril, da se mu zdi odločitev strokovnega sveta pravilna, še posebej po tem,
ko je prebral pravno mnenje, za katerega je zaprosil svojo pravnico. Bi pa bil pripravljen podpret
uvrstitev v ekipo Tineta Kanclerja, če bi bil ta predlagan kot evropski mladinski prvak. Po
njegovem mnenju predsedstvo ne more glasovati proti utemeljenemu mnenju strokovnega
sveta, ki je pravila postavil.
Milan Črepinšek je pojasnil, kako je prišlo do kreiranja kriterija.
Slavko Jamnik je poudaril, da mora predsedstvo zaupat strokovnemu sveta, če pa mu ne zaupa
mora zahtevat njegovo zamenjavo. Ne verjame, da je kdorkoli od članov strokovnega sveta
glasoval pristransko.
Meni, da je napačno, da se Branko Brezigar na tak način umakne iz dela predsedstva. Glede na
dejstvo, koliko je Branko dal slovenskemu kajakaštvu mu je potrebno dat vse priznanje in
predlaga, da ga predsednik povabi na sejo predsedstvo ali na svečano kosilo, na katerem se mu
izreče priznanje za njegovo delo v Kajakaški zvezi Sloveniji.
Mnenja je tudi, da bi se dalo z boljšo komunikacijo že prej rešit nastalo situacijo. V danem
primeru bi po njegovem mnenju direktor moral v Ljubljano poklicat ključne ljudi s strani kluba,
strokovnega sveta in predsedstva in za mizo poiskat možno rešitev nastalega primera.
Predsedstvo bi tako lahko glasovalo o alternativnem predlogu.
V nadaljevanju so člani predsedstva izmenjali še nekaj pogledov o primeru glasovanja na 28. in
29. korespondenčni seji predsedstva in razlagi samih kriterijev za uvrstitev v reprezentanco.
Predsednik je zaključil razpravo s tem, da verjame, da je strokovni svet pripravil korekten
predlog in da mu zaupa ter da glasovanje ni bilo povezano z nobenimi vplivi s strani morebitnih

povezanih oseb. Strinja se tudi, da se sestane z Brankom Brezigarjem in se mu zahvali za
dosedanje sodelovanje v zvezi. V bodoče je potrebno podobne razprave speljat pravočasno, ko
je še možno poiskat različne rešitve, predvsem pa je potrebno pravila bolje zapisat, da do
podobnih zapletov v bodoče ne bo prihajalo.
Po koncu razprave je predsedstvo sprejelo dva sklepa:
Sklep št 16.191
Predsedstvo nalaga strokovnemu svetu, da do konca leta prečisti kriterije za uvrstitev v
reprezentanco ter predlaga takšna, ki ne bodo dopuščala različnih interpretacij.
Sklep št 16.192
Tinetu Kanclerju, ki je osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka v slalomu, se v okviru
priprav na sezono 2018 kot nagrado omogoči dodaten trening s člansko reprezentanco oziroma
se mu odobri določeno dodatno kvoto za priprave. Obseg priprav se določi, ko se bo oblikoval
program za sezono 2018.
Ad 7.
Branko Brezigar in Milan Črepinšek sta podala odstop z mesta funkcij v KZS. Predsednik je prosil,
da bi oba še enkrat premislila o tem, spremenila mnenje in še naprej delovala v organih KZS.
Milan Črepinšek je pojasnil, da že vrsto let deluje v kajakaštvu, tako v klubu kot na zvezi, ter da
je že nekaj časa razmišljal, da bi se umaknil. Vzroki so tudi osebne narave. Zapleti okoli
glasovanja so samo pospešili njegovo odločitev. Predsednik je dal pobudo, da bi vsaj Milan
Črepinšek do prve redne skupščine še naprej opravljal svojo funkcijo, na skupščini pa se potem
poišče morebitne nadomestne člane predsedstva.
Sklep št 16.193
Predsedstvo sprejema na znanje odstop Branka Brezigarja in Milana Črepinška z mesta člana
predsedstva. Milan Črepinšek v skladu s statutom še šest mesecev, oziroma do nove skupščine v
letu 2018 naprej opravlja funkcijo člana predsedstva. Vodenje strokovnega sveta, do
imenovanja novega predsednika strokovnega sveta prevzame podpredsednik Andrej Grobiša.
AD 4.
Strokovni svet je v potrditev predsedstvu posredoval tri sklepe, izglasovane na 13. dopisni seji
strokovnega sveta, vezane na sestavo ekipe za nastop na:
Svetovnem prvenstvu v spustu v Pau ju
Tekmi Olympic Hopes v sprintu v Račicah
Tekmi Olympic Hopes v slalomu v Bratislavi
Zdenka Ponomarenko je omenila, da način izbora ekipe za OH sprint ni bil speljan v skladu s
kriteriji. Jelenc je poudaril, da se v sestave ekip in tolmačenje kriterijev ni spuščal, ker mu je bilo
v preteklosti večkrat očitano, da je vplival na odločitve strokovnega sveta. Predlagal je, da
predsedstvo strokovnemu svetu postavi rok, do katerega je potrebno pregledat kriterije in
morebitne nejasnosti definirat bolje. Analizirat bo potrebno tudi delovanje programov
vrhunskega športa in na osnovi zaključkov postavit delovanje v prihodnje.
Zdenka je podala tudi pripombo na gradivo, ki je bilo posredovano kot osnova za potrditev
sklepov strokovnega sveta. Predsedstvo mora v glasovanje dobit zapisnik in ne vabila na
dopisno sejo in rezultatov, kako so člani glasovali.

V okviru te točke je predsedstvo sprejelo
Sklep št 16.194
Predsedstvo strokovnemu svetu nalaga, da skupaj z odborom za divje vode in odborom za
mirne vode organizira dva ločena posveta, na katerih se analizira delovanje programov
vrhunskega športa v letu 2017 in kriterije za izbor reprezentanc. Na osnovi analize se predlagajo
morebitne spremembe in izboljšave za program 2018 in naprej. Rok za izvedbo posvetov je
druga polovica oktobra 2017.
Sklep št 16.195
Predsedstvo potrjuje predlagane sklepe strokovnega sveta KZS, vezane na sestavo ekip za
svetovno prvenstvo v spustu 2017 ter tekmi Olympic hopes v sprintu in slalomu.
Ad 9.
a) Pod točko razno je Andrej Jelenc predlagal, da se vsem tekmovalcem, ki v letu 2017 niso bili v
elite team u, so pa dosegli v sezoni 2017 rezultat, ki je bil osnova za uvrstitev v financiranje prej
omenjene skupine, za nazaj odobri enako financiranje. Člani predsedstva so razpravljali o tej
temi in sprejeli sklep
Sklep št 16.196
Predsedstvo tekmovalki Anji Osterman, zaradi kolajn na evropskem in svetovnem prvenstvu
odobri dodatno financiranje programa priprav za sezono 2017 v enaki višini, kot so ga imeli
drugi člani elite teama olimpijskih disciplin v sezoni 2017. Drugim tekmovalcem se
sofinanciranja ne odobri.
b) Jelenc je člane predsedstva obvestil o možnostih nakupa čolnov za dragonboat, ki se po
ugodnih cenah prodajajo po svetovnem prvenstvu. Čolni bi bili namenjeni programom razvoja,
promociji kajakaštva ter začetku razvoja discipline dragonboat v Sloveniji. Sredstva za nakup bi
bila zagotovljena preko sponzorjev. Predsedstvo je v okviru te pobude sprejelo sklep
Sklep št 16.197
KZS pristopi k nakupu čolna za dragonboat. Sredstva za nakup se v prvi fazi pridobijo s
posojilom, nakup pa se kasneje pokrije s sponzorskimi spredstvi, zagotovljenimi posebej za ta
namen.
c) Jakob Marušič je podal pobudo, da se tudi za leto 2018 zaposli delavca preko projekta javnih
del.
Sklep št 16.198
Do konca leta je potrebno poiskat kandidata, ki bi bil primeren za zaposlitev preko javnih del v
naslednjem obdobju. KZS tudi za leto 2018 kandidira za zaposlitev delavca preko javnih del.
Drugih pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.00.
Zapisal:
Andrej Jelenc

Andrej Ribič
predsednik

