Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 28.2.2018

ZAPISNIK
18. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 27.2.2018 s
pričetkom ob 15.00 uri v prostorih restavracije Livada, Hladnikova 15, Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Janez Novak, Milan Črepinšek,
Slavko Jamnik, Peter Kauzer, Miljenko Muha
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Branko Brezigar, Matic Naglič, Zdenka Ponomarenko
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Živa Cankar, Mateja Remec, Matjaž Savšek, Andrej Jelenc.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov 17. seje predsedstva KZS
2. Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
3. Potrditev sklepov inventurne komisije
4. Obravnava vloge za štipendijo Mie Medved
5. Potrditev sestave organizacijskega odbora za ICF WC Tacen 2018
6. Določitev datuma redne volilne skupščine KZS
7. Razno

Prisotne je pozdravil direktor KZS in pojasnil, da se bo predsednik seji pridružil kasneje, ker je
službeno zadržan. S predsednikom sta se dogovorila, da se s sejo kljub njegovi odsotnosti lahko
začne ter da jo vodi direktor. Ker je bilo predsedstvo sklepščno in na dnevni red ni bilo pripomb
se je prešlo na obravnavo prve točke dnevnega reda.
Ad 1.
Na zapisnik 17. seje predsedstva ni bilo podanih nobenih pripomb. Direktor je pojasnil kateri
sklepi so bili realizirani in kateri še čakajo na realizacijo. Med nerealiziranimi sklepi so naslednji:
Sklep št 17.211 ni realiziran ker je kar nekaj članov odbora za mirno vodo ter odora za divjo
vodo na daljših zimskih pripravah ter še ni bilo možno sklicat sej odborov in obravnavat
predloga koregiranega pravilnika o nagradah.
Sklep št. 17.213 ni realiziran, ker noben izmed članov strokovnega sveta ni pripravljen prevzeti
mesta predsednika strokovnega sveta.
Sklep št. 17.214 ni realiziran ker zaradi odsotnosti dela strokovne službe OKS (ZOI) ni bilo možno
pridobit vseh potrebnih informacij glede nacionalne športne kartice in tako sestanek s klubi ni
bil smiselen.
Sklep št. 17.218 ni realiziran na način, kot ga je zahtevalo predsedstvo je pa bila narejena
analiza na nekoliko drugačen način in na osnovi le te pripravljen program za leto 2018.

V okviru točke 1. je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe:
Sklep št 18.223
Potrdi se zapisnik 17. redne seje predsedstva KZS.
Sklep št 18.224
Strokovna služba kreira delovno skupino, ki bo na osnovi spiska opreme, ki je v uporabi po
klubih pregledala realno stanje opreme.
Sklep št 18.225
Predsedstvo pooblašča strokovni svet, da v okviru sprejetih kriterijev sam potrjuje sestavo
kajakaških reprezentanc. V primeru, da namerava v ekipo uvrstit tekmovalca ali tekmovalko, ki
ne izpolnjuje sprejetih kriterijev mora tak predlog posredovat v potrditev predsedstvu KZS.
Ad 2
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti sta podala direktor in računovodkinja Mateja
Remec.
Od zadnje seje predsedstva ni bilo nobenih sprememb glede plana likvidnosti. Financiranje KZS
poteka v skladu z načrtom. V začetku meseca marca se pričakuje odločbe za programe
vrhunskega športa s strani FSO, kar bo omogočilo sklenitev kreditne pogodbe s Sberbank. V
naslednjem tednu se pričakuje objava razpisa MIZŠ. Trenutno je na osnovi sponzorskih prilivov
in črpanja kredita OKS in RLS za financiranje programov KZS na razpolago 80.000 € kar zadostuje
za izvedbo programov do začetka meseca aprila. V tem času naj bi bila pridobljena sredstva FSO
in bi financiranje potekalo v skladu z načrtom.
S strani članov predsedstva na podano finančno poročilo ni bilo razprave.
Predsedstvo je potrdilo predlagan
Sklep št 18.226
Predsedstvo se je seznanilo s finančnim stanjem in planom likvidnosti.
Ad 3
Predsedstvu je bil predstavljen zapisnik inventurne komisije, ki je pregledala osnovna sredstva
po popisu KZS. Pojasnjeni so bili razlogi za odpis osnovnih sredstev, ki nimajo več vrednosti, so
iztrošena, poškodovana ali neuporabna za nadaljno uporabo.
Predsedstvo potrjuje
Sklep št. 18.227
Potrdi se zapisnik in sklepe inventurne komisije.
Ad 4
Na 17. seji predsedstva je le to strokovnemu svetu v obravnavo posredovalo vlogo za štipendijo,
ki jo je na KZS naslovila tekmovalka Mia Medved. Strokovni svet je vlogo obravnaval in

predsedstvu predlagal, da se omenjeni tekmovalki dodeli štipendija za šolsko leto 2017/2018 v
višini 3. skupine.
Predsedstvo sprejma
Sklep št. 18.228
Tekmovalka Mia Medved je upravičena do štipendije za šolsko leto 2017/2018 v višini, ki je
predvidena za 3. skupino iz pravilnika o štipendiranju.
Ad 5
Kajakaška zveza Slovenije je v sezonah 2018 in 2019 organizator tekme svetovnega pokala v
slalomu na divjih vodah v Tacnu. Za izvedbo tekmovanja je bil predlagan organizacijski odbor, v
katerem bi bili predstavniki KZS, KKK Ljubljana, KKK Tacen ter Mestne občine Ljubljana. Dušan
Konda je pojasnil, da bodo organizacijski odbor za izvedbo tekme ICF svetovnega pokala v
spustu 2018 v Celju in Hrastniku oblikovali v okviru KKK Nivo Celje, bodo pa potrebovali nekaj
pomoči s strani KZS. Jakob Marušič je poudaril, da bo potrebno v primeru uspešne kandidature
za EP v spust 2019 v Kobaridu v letošnjem letu oblikovat tudi organizacijski odbor za tekmo v
Kobaridu.
V okviru točke 5 je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 18.229
Predsedstvo KZS potrjuje sestavo organizacijskega odbora za izvedbo tekem ICF svetovnega
pokala v slalom na divjih vodah v Tacnu v sezonah 2018 in 2019 v naslednji sestavi:
Andrej Ribič
predsednik
Jakob Marušič
sekretar OK
Andrej Jelenc
član
Robert Kus
član
Janez Novak
član
Borut Hafner
član
Gašper Šenk
član
Slavko Kolar
član
Matjaž Savšek
član
Borut Tuma
član
Ad 6
Redna letna skupščina, ki je v letu 2018 tudi volilna bi bila organizirana v drugi polovici aprila.
Predlagan je bil termin v tednu med 16.4 2018 in 20.4.2018. V okviru točke 6 je predsedstvo
sprejelo
Sklep št. 18.230
Redna letna skupščina KZS, na kateri se izvoli organe zveze za obdobje 2018 - 2022 se organizira
v sredo, 18.4.2018.

Ad 7
Pod točko razno je predsedstvo obravnavalo predlog Zdenke Ponomarenko, da se KKK Žusterna
ob otvoritvi novih prostorov podari nagrada v obliki opreme nabor katere dorečejo trenerji in
strokovna služba KZS. Predsedstvo se je s pobudo strinjalo in sprejelo
Sklep št. 18.231
Kajakaška zveza Slovenije klubu KKK Žusterna ob otvoritvi novih prostorov podari opremo za
telovadnico v vrednosti 2.000 €. Katera oprema se nabavi in nameni KKK Žusterna dorečejo
trenerji kluba in strokovna služba KZS.
Pod točko razno je bilo članom predsedstva pojasnjeno, da bo odločanje o naših kandidaturah
za velika tekmovanja na sestankih izvršnega odbora ECA in ICF, ki bodo v mesecu marcu.
Marušič je pojasnil, da je za organizacijo tekme EP v maratonu za leto 2021 bila posredovana
kandidatura, da se tekma organizira v Brežicah, interes pa so pokalzali tudi na Bledu. Miljenko
Muha je bil proti temu, da se tekmo seli na Bled dokler obstaja interes za organizacijo s strani
občine Brežice. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 18.232
Direktor KZS in vodja programa prireditev opravita razgovor na občini Brežice in preverita
interes občine za organizacijo EP v maratonu. V primeru, da ne bo sklenjen dogovor o
organizaciji EP z občino Brežice se pristopi k pogovorom z občino Bled.
Direktor je ob koncu seje člane predsedstva informiral o Bloudkovih priznanjih in nagradah
World Paddle Award, ki so jih v zadnjem mesecu prejeli člani KZS. Člane predsedsva je tudi
pozval, da v okviru svojih možnost pomagajo pri pridobivanju sponzorjev za velika kajakaška
tekmovanja, ki jih bomo v letu 2018 organizirali v okviru KZS.
Pobud za obravnavo dodatnih zadev s strani članov predsedstva ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16:00.
Zapisal:
Andrej Jelenc

Andrej Ribič
predsednik

