Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 24.12.2017

ZAPISNIK
17. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v sredo, dne 20.12.2017 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, Milan
Črepinšek, Zdenka Ponomarenko, Slavko Jamnik, Branko Brezigar
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Peter Kauzer, Miljenko Muha.
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Mateja Remec, Matjaž Savšek, Andrej Jelenc.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje predsedstva KZS in pregled realizacije sklepov
2. Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
3. Potrditev firme za izvedbo revizije
4. Imenovanje inventurne komisije
5. Potrditev višine prijavnine in sofinanciranja tekmovanj v sezoni 2018
6. Vrednost točke za nagrade za sezono 2017
7. Potrditev predloga liste štipendistov in višina točke
8. Sprejem korigiranega pravilnika o nagradah
9. Potrditev novih članov strokovnega sveta in odbora za mirno vodo
10. Predlog uvedbe nacionalne športne kartice kot članske kartice KZS
11. Obravnava in sprejem letnega programa KZS za leto 2018
12. Razno

Predsednik Andrej Ribič je pozdravil prisotne in besedo predal direktorju, ki je predlagal, da se v
dnevni red dodajo dodatne točke. Prisotni so se strinjali, da se v dnevni red doda obravnava
pravilnika o računovodstvu, obravnava predloga o višini članarine za leto 2018, potrditev liste
sodnikov za sojenje na ICF in ECA tekmovanjih v letu 2018 ter predlog vpisa rek, primernih za
veslanje v razvid športnih objektov v naravi.
Ad 1.
Na zapisnik 16. seje predsedstva ni bilo podanih nobenih pripomb. Zdenka Ponomarenko je
opozorila na nerealiziran sklep predsedstva, ki je strokovni službi naložil pripravo spiska športne
in druge opreme, ki je v uporabi po klubih.
V okviru točke 1. je predsedstvo sprejelo sklep:

Sklep št 17.199
Potrdi se zapisnik 16. redne seje predsedstva KZS. Do naslednje seje predsedstva je potrebno
realizirat še nerealiziran sklep, vezan na popis športne in druge opreme v uporabi po klubih.
Ad 2
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti je podala računovodkinja Mateja Remec.
Poudarila je, da je trenutno črpanje kredita v tem obdobju manjše, kot je bilo v enakem
obdobju lani, poleg tega so poplačane vse obveznosti iz leta 2016 kakor tudi tekoče iz leta 2017.
Izplačane so bile tudi vse dotacije klubom za leto 2017. Nagrade za leto 2017 naj bi se izplačale
v sredini leta 2018.
Predlagan plan likvidnosti upošteva predvidene odhodke na osnovi predloga programa za leto
2018 ter prihodke iz naslova MIZŠ, FSO, dolgoročno sklenjenih pogodb ter planiranih prihodkov
iz naslova sponzorstva tekme svetovnega pokala v Tacnu.
Predvideno je, da bi tekoče financiranje za leto 2018 podprli tudi z najemom kratkoročnih
posojil v mesecu marcu, ko bo možno za zavarovanje kredita uporabit pogodbe s FSO in HSE. Za
financiranje do meseca marca nam bo s kratkoročnim posojilom pomagalo podjetje RLS. Ob
upoštevanju te dinamike bi financiranje programov v letu 2018 teklo normalno in bi imeli
zagotovljena sredstva za financiranje programa v januarju 2019,
Poslovni izid za leto 2017 bo pozitiven, tako da se bo negativen društveni sklad v primerjavi z
enakim obdobjem leta 2016 bistveno zmanjšal. Ob prej omenjeni dinamiki financiranja ob
koncu leta 2018 ne bi imeli več negativne vrednosti društvenega sklada. Sanacija poteka po
načrtih.
Predsednik je prisotne obvestil, da bodo sponzorska sredstva Elektro Ljubljana nakazana do
konca meseca januarja, kar je že bilo upoštevano v likvidnostnem načrtu. Član predsedstva
Janez Novak je potrdil, da lahko za premostitev likvidnostih težav do meseca marca računamo
na posojilo RLS.
S strani drugih članov predsedstva na podano finančno poročilo ni bilo razprave.
Predsedstvo je potrdilo predlagan
Sklep št 17.200
Predsedstvo se je seznanilo s finančnim stanjem in planom likvidnosti. Za nemoteno delovanje
zveze in izvedbo programov reprezentanc se do podpisa pogodb z MIZŠ in FSO najame
kratkoročna posojila pri OKS, RLS in Sberbank.
Ad 2a.
Računovodkinja je pripravila predlog novega pravilnika o računovodstvu. Pojasnila je, da je nov
pravilnik potrebno sprejet zaradi nove zakonodaje. Slavko Jamnik je poudaril, da je pravilnik
zelo obsežen, ter da bo takšen pravilnik težko operativno izvajat. Predlagal je, da se pravilnik v
osnutku sprejme vendar se v sodelovanju z revizorjem določene dele pravilnika izloči. Korigiran
pravilnik, ki bi ga potrdili na korespondenčni seji se pripravi v obsegu, ki bo primeren za
delovanje manjše organizacije, kot je npr. naša zveza. Predlaga se
Sklep št 17.201
Računovodkinja ter član predsedstva Slavko Jamnik v sodelovanju z revizorjem pregledata,
katere dele predlaganega pravilnika o računovodstvu bi lahko izločili oziroma korigirali.

Korigiran pravilnik o računovodstvu se članom predsedstva posreduje v korespondenčno
potrditev.
Ad 3
Računovodkinja je predlagala, da revizijski pregled opravi ista revizijska firma kot v preteklem
letu. Predsedstvo potrjuje
Sklep št. 17.202
Za izvedbo revizije računovodskih izkazov Kajakaške zveze Slovenije za leto 2017 se izbere
revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
Ad 4
Za izvedbo inventure je bilo predlagano, da le to opravi ista skupina, kot jo je opravila v letu
2017. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 17.203
Imenuje se inventurna komisija v sestavi Simon Hočevar, Mateja Remec in Andrej Jelenc.
Ad 5
Direkotr je predlagal, da bi v sezoni 2018 ostali na enakih višinah prijavnine in sofinanciranja
tekmovanj, kot v letu 2017. Na predlog o višini prijavnine ni bilo razprave. Glede višine
sofinanciranja tekmovanj je razpravo odprl vodja programa tekmovanj in športa za vse Jakob
Marušič, ki je postavil vprašanje, ali KZS za sofinanciranje tekmovanj od organizatorjev dobi
nazaj kaj v zameno. Skozi razpravo je bilo ugotovljeno, da so stroški organizacije tekmovanj
vedno višji in da bi bilo dobro sofinancirati vsa tekmovanja, za kar pa KZS nima potrebnih
sredstev. Predlagano je bilo, da se višina sofinanciranja DP in izbirnih tekem dvigne na raven
sofinanciranja mednarodnih tekmovanj. V okviru točke 5 je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 17.204
V sezoni 2018 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 €
Sklep št. 17.205
V sezoni 2018 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.
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
100 točk
4. DP in izbirne tekme - neolimpijske discipline
60 točk

Če je v eno tekmovanje vključenih več tekmovanj, se pri sofinanciranju upošteva višji rang
tekmovanja.
Vrednost točke za sofinanciranje tekmovanj v letu 2018 je 7,00 €.
5a
Pod dodatno točko dnevnega reda je direktor predlagal, da višina članarine za leto 2018 ostane
enaka, kot je bila v sezoni 2017, to je 50,00 €. V statutu KZS je predvideno, da so člani KZS tudi
podporni člani, ki so fizične osebe. Predlagana višina članarine za podporne člane je 25,00 €.
Ker je bilo prvič predlagano, da se uvede tudi članarina za podporne člane je potekala krajša
razprava o pravicah podpornih članov. Člani predsedstva so se strinjali s predlogom višine
članarine in sprejeli
Sklep št. 17.206
Višina članarina za leto 2018 je za klube 50,00 €, za podporne člane (fizične osebe) pa 25,00 €.

Ad 6
Predsedstvu je bila posredovana tabela izračuna nagrad za sezono 2017. Planirana višina
sredstev za nagrade za leto 2017 je bila 15.000 €. Ob izjemno uspešni sezoni, in velikem številu
kolajn, ki so prišle v poštev za izračun je izračunana vrednost točke za nagrade 0,275 €. Direktor
je predsedstvu predlagal, da se višina sredstev za nagrade poveča na 27.238 €, kar bi zagotovilo,
da bi bila višina točke za nagrade vredna 0,50 €. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in
sprejelo
Sklep št. 17.207
Predsedstvo potrjuje, da se za leto 2017 za nagrade nameni 27.238 €, ki se jih razdeli v skladu z
vrednostno lestvico, ki je sestavni del pravilnika o priznanjih KZS. Višina točke je 0,50 €.
Nagrada se izplača na osnovi izstavljenega računa, če ima športnik status zasebnega športnika, v
nasprotnem primeru pa se sredstva nakažejo na osebni račun s plačanimi vsemi dajatvami
(davki) oziroma jih športnik lahko porabi za program priprav na osnovi dokazil (računov za
stroške priprav) posredovanih s strani športnika ali kluba.
Ad 7
Direktor je predsedstvu v potrditev predlagal listo tekmovalcev, ki izpolnjujejo kriterije za
pridobitev štipendije KZS, oziroma finančne pomoči za program ter predlagal, da višina točke
ostane enaka kot za sezono 2017. Ob tem je poudaril, da so do štipendije upravičeni le
športniki, ki niso v rednem delovnem razmerju. V razpravi se je odprlo tudi vprašanje, ali so do
štipendije upravičeni športniki, ki v polni meri ne izpolnjujejo programa treninga. Zdenka
Ponomarenko je predlagala, da se med imetnike štipendije vključi tudi Mia Medved, ki sicer ne
izpolnjuje kriterijev za pridobitev štipendije, je pa na KZS posredovala vlogo za pridobitev
štipendije. Milan Črepinšek je predlagal, da se ji nameni pomoč na način, kot se je storilo v
primeru Simona Ovna za sezono 2017. Jernej Abramič je pojasnil, da se je Mio na osnovi
rezultatov uvrstilo v članski program sofinanciranja. Predsedstvo je bilo mnenja, da naj se o
dodatni pomoči pri sofinanciranju programa izreče strokovni svet in bo o dodatni pomoči, na
osnovi mnenja strokovnega sveta predsedstvo odločalo na naslednji seji.

Člani predsedstva so bili tudi mnenja, da je potrebno postavit pogoj, da morajo tekmovalci, ki
so upravičeni do prejemanja štipendije oziroma dodatka na KZS, s strani matičnega kluba in
osebnega trenerja posredovat individualni program za sezono 2018 in potrdilo o rednem
izvajanju programa. Le v tem primeru so upravičeni do prejemanja štipendije. Predsedstvo je v
okviru točke 7 sprejelo
Sklep št. 17.208
Predsedstvo KZS potrjuje, da se za šolsko leto 2017/2018 dodatna pomoč v obliki štipendije oziroma
dodatne finančne pomoči za program odobri naslednjim tekmovalkam/cem:
Anja Osterman

1. skupina

BLaž Cof

2. Skupina

Martin Srabotnik

2. skupina

Anže Urankar

2. skupina

Vid Debeljak

2. skupina

Simon Oven

2. skupina

Žan Jakše

3. skupina

Pogoj za pridobitev oziroma podaljšanje prejemanja dodatne finančne pomoči je izpolnjevanje vseh
določil iz pravilnika in pogodbe o štipendiranju.
Višina točke za izračun višine mesečnega dodatka je 0.70 €.

Sklep št. 17.209
Tekmovalci, ki so upravičeni do prejemanja štipendije oziroma dodatka na KZS, morajo pred
podpisom pogodbe s strani matičnega kluba in osebnega trenerja posredovat individualni
program za sezono 2018 in potrdilo o rednem izvajanju programa. Le v tem primeru so
upravičeni do prejemanja štipendije.
Sklep št. 17.210

Predsedstvo vlogo za štipendijo, oziroma dodatno finančno pomoč za program, ki jo je na KZS
posredovala Mia Medved v obravnavo odstopa strokovnemu svetu in bo o njej na osnovi mnenja
strokovnega sveta razpravljalo na naslednji seji.
Ad 8
Odboru za mirne in divje vode je bil v obravnavo posredovan korigiran pravilnik o nagradah in priznanjih.
Odbora predloga še nista obravnavala zato je direktor predsedstvu predlagal, da se sprejemanje
pravilnika prestavi na naslednjo sejo. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in sprejelo

Sklep št. 17.211
Odločanje o potrditvi korigiranega pravilnika o nagradah se prestavi na naslednjo sejo predsedstva, ko se
pridobi mnenja odborov za mirne in divje vode.

Ad 9
Na poziv strokovne službe, da klubi predlagajo novega člana strokovnega sveta ter člana odbora
za mirne vode so bili na KZS posredovani naslednji predlogi:

Za strokovni svet Stjepan Janić in Jože Vidmar ter za odbor za mirne vode Boris Irt in Ljubiša
Stojanovič.
V krajši razpravi se je izoblikovalo mnenje, da je v strokovni svet smiselno vključit člana s
poznavanjem področja disciplin na mirnih vodah. Boris Irt je izrazil pomisleke, da bi imel dovolj
časa za aktivno sodelovanje v odboru. Glede na razpravo je predsedstvo sprejelo sklepa
Sklep št. 17.212
Predsedstvp za novega člana strokovnega sveta KZS imenuje Stjepana Janića ter za novega člana odbora
za mirne vode Ljubišo Stojanoviča.

Sklep št. 17.213
Strokovni svet KZS do naslednje seje predsedstva izmed članov izbere predsednika in ga posreduje
predsedstvu KZS v potrditev.

Ad 10
Olimpijski komite Slovenije- Združenje športnih zvez je lani dal v obtok nacionalno športno
kartico, ki služi kot identifikacijska kartica, poleg tega pa nudi nekatere bonitete. Direktor je
članom predstavil osnovno idejo kartice. Člani predsedstva so s strinjali, da se nadaljuje z
dejavnostmi za uvedbo nacionalne športne kartice kot članske kartice KZS. Sprejet je bil
Sklep št. 17.214
Pristopi se k dogovorom z OKS, da se za potrebe uvedbe članske kartice KZS uporabi nacionalno športno
kartico. Do naslednje seje predsedstva se opravijo pogovori s klubi in doreče način financiranja izdelave
kartice.

Ad 11
Ker na seji ni bilo podpredsednika strokovnega sveta je predlog strokovnega dela programa
predstavil vodja programa vrhunskega športa Jernej Abramič. Na kratko je predstavil določbe, ki
so bile spremenjene glede na program leta 2017. Zdenka Ponomarenko je podala določene
pripombe glede na obliko programa, ki je nepregleden in vsebuje velik del dolgoročnega
programa. Mnenja je bila, da je potrebno program pripravit pregledno za sezono 2018. Imela je
pripombe tudi na širino elite teama in kriterije, ki določajo uvrščanje v ekipe za sofinanciranje
pripravljalnega obdobja. Vzroke za odločitve strokovnega sveta je pojasnil vodja programa
vrhunskega športa. Glavni del razprave med člani predsedstva je potekal okoli kriterijev, ki
določajo uvrstitev v posamezne ekipe za priprave. Slavko Jamnik je predlagal, da bi bilo v
bodoče smiselno kriterije zaostrit in talentirane posameznike na osnovi posebnega sklepa
uvrščat v višje skupine. Njegovo razmišjlanje je podprl predvsem Janez Novak, ki je dodal še
nekaj argumentov za tovrstne ukrepe.
Branko Brezigar je opozoril, da v dokumentu ni analize sezone 2017. Direktor je pojasnil, da so
vodja programa in strokovni svet analizo sezone 2017 pripravili. Predsedstvo z analizo ni bilo
seznanjeno, zahteva pa, da jo dobi na vpogled.
Brezigar je opozoril, da ni bila posredovana primerjava med planom in realizacijo po stroškovnih
mestih. Pojasnjeno je bilo, da je tovrstna primerjava bila v lanskem letu narejena. Do naslednje
seje predsedstva se pripravi primerjava za leto 2017.

Direktor je predlagal, da v izogib stalnemu korespondenčnemu potrjevanju ekip s strani
predsedstva KZS ta pooblasti strokovni svet, da v skladu s sprejetimi kriteriji sam določa sestavo
ekip. Člani predsedstva so se s predlogom strinjali vendar je potrebno preveriti ali je takšno
pooblastilo strokovnemu svetu možno podelit glede na določila statuta KZS, ki predvideva, da
predsedstvo potrjuje sestavo reprezentanc.
V okviru potrjevanja letnega programa KZS za leto 2018 je predsedstvo sprejelo več sklepov in
sicer
Sklep št. 17.215

Predsedstvo potrjuje predlagani letni načrt za leto 2018 z vključenimi kriteriji za sestavo reprezentanc,
finančnim načrtom in koledarjem tekmovanj kot primerno osnovo za izvedbo programov v sezoni 2018.

Sklep št. 17.216
Predsedstvo za sezono 2018 potrjuje razmerja in kriterije za sofianciranje programa priprav, za
prihodnje sezone pa nalaga strokovnemu svetu, da preuči kriterije, jih po možnosti zaostri
predvidi pa tudi možnost uvrščanja v višje skupine za tekmovalce/ke, za katere oceni, da
iskazujejo visoko perspektivnost.
Sklep št. 17.217
Dokument Letni delovni načrt za leto 2018 je potrebno redakcijsko urediti na način, da bo
razvidno, da gre za program za sezono 2018 in ne za dolgoročen program. Program se uredi do
novega leta in posreduje članom predsedstva v pregled.
Sklep št. 17.218
Strokovni svet mora predsedstvu posredovat analizo sezone 2017 ter ukrepe oziroma
izboljšave, ki so bili na osnovi analize izvedeni pri pripravi programa 2018.
Sklep št. 17.219
Vodja programa VŠ do 20.1.2018 opravi sestanke s trenerji posameznih ekip in definira datume
reprezentančnega programa
Sklep št. 17.220
Višina točke sofinanciranja programa priprav za sezono 2018 je 1 €.
Sklep št. 17.221
Direktor pridobi pravno mnenje, ali predsedstvo lahko pooblasti strokovni svet, da v skladu s
pooblastilom sam potrjuje sestavo ekip za posamezna tekmovanja.
Ad 12
a) Pod točko razno je direktor člane predsedstva obvestil o sodnikih, ki jih je na osnovi
kandidature sodniške komisije KZS za sojenje na ICF tekmah v sezoni 2018 izbral ICF slalom
komite. Predlagal je tudi sodnike, ki bi jih kandidirali za sojenje na evropskih prvenstvih. Predlog
je bil usklajen s predsednikom sodniške komisije. Predsedstvo je potrdilo predlagano listo in
sprejelo

Sklep št. 17.222

Predsedstvo potrjuje, da se za sezono 2018 za sojenje na ICF in ECA tekmovanjih potrdi
nominacije za naslednje sodnike:
Svetovni pokal slalom Liptovski Mikulaš
Rosanda Klemen
Svetovni pokal slalom Krakow
Peter Novak
Svetovni pokal slalom Augsburg
Uroš Gnus
Svetovni pokal slalom Tacen
Dean Bezeljak
Matej Kaiser
Andrej Terčelj
Borut Tuma
Svetovni pokal slalom La Seu d Urgell
Jernej Črepinšek
Svetovno mladinsko prvenstvo slalom Ivrea
Jernej Črepinšek
Svetovno člansko prvenstvo Rio de Janeiro
Matej Kaiser
Evropsko člansko prvenstvo slalom Praga
Dean Bezeljak
Andrej Terčelj
Rosanda Klemen
Evropsko mladinsko prvenstvo slalom Bratislava
Marija Petek
Dušan Komel
Svetovno člansko prvenstvo spust Mouta
Jakob Marušič
Evropsko mladinsko prvenstvo spust Skopje
Jakob Marušič
Svetovni pokal v spustu Banja Luka
Jakob Marušič
Andrej Humar
b) Novi zakon o športu dopušča, da se v razvid športnih objektov v naravi prijavijo tudi površine v naravi.
Jakob Marušič je predsedstvu predlagal listo rek in odsekov na njih, kjer je možno veslanje. Lista je del
gradiva za predsedstvo. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in sprejelo

Sklep št. 17.223
MIZŠ se predlaga, da v razvid športnih objektov v naravi vpiše vse reke in druge vodne površine v naravi,
ki so primerne za veslanje in so bile kot priloga priložene gradivu za sejo predsedtva.

Drugih pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19:00.
Zapisal:
Andrej Jelenc

Andrej Ribič
predsednik

