Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 18. 9. 2018

ZAPISNIK
2. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, dne 13. 9. 2018, s pričetkom ob
17. uri, v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Janez Novak, Zvonko Kozorog, Gašper
Šenk, Peter Kauzer, Slavko Jamnik, Matic Naglič.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Miljenko Muha, Zdenka Ponomarenko.
Drugi prisotni: Jernej Abramič, Dušan Konda, Jakob Marušič, Uroš Gnus, Andrej Jelenc.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja
Pregled sklepov delovnih teles
Poročilo o izvedbi svetovnih pokalov (Celje-Hrastnik in Tacen)
Obravnava pravilnika o nagradah in priznanjih
Seznanitev s predlogom strategije KZS
Predlog organizacije SP za mladince in U23 v slalomu v Tacnu
Razno

Sejo je začel predsednik in ugotovil, da je prisotnih 6 članov predsedstva ter je tako predsedstvo
sklepčno. Seji se je nekoliko kasneje pridružil tudi Slavko Jamnik, tako da je bilo večji del seje prisotnih 7
članov predsedstva.
Ad 1
Na zapisnik prve seje predsedstva ni bilo pripomb. Direktor je na kratko pojasnil aktivnosti, ki so bile
realizirane na osnovi sklepov prve seje predsedstva, predvsem tistih, ki so bile vezane na menjavo člana
strokovnega sveta KZS.
Ad 2
Zaradi odsotnosti računovodkinje je finančno stanje na kratko predstavil direktor. Finančno stanje je pod
kontrolo v skladu s finančnim načrtom in planom likvidnosti. Vse aktivnosti, vezane na izvedbo programa
KZS se pravočasno financirajo, tako da z realizacijo ni težav. Glede pregleda finančnega stanja se
sprejme,
Sklep 2.242
Predsedstvo se je na osnovi ustnega poročila direktorja seznanilo s finančnim stanjem. Računovodkinja
pripravi okvirni pregled poslovanja do 30. 9. 2018 ter likvidnostni načrt do konca leta 2018. Oba
dokumenta se pošlje članom predsedstva po elektronski pošti.

Ad 3
Izmed vseh delovnih teles je bil v obdobju med prvo in drugo sejo najbolj aktiven strokovni svet KZS, ki
se je sestal na eni redni seji in še petkrat odločal na dopisnih sejah. Odbor za divje vode je enkrat odločal
dopisno, kakor tudi odbor za mirne vode.
Članom predsedstva so bili posredovanji sklepi strokovnega sveta, predsednik odbora za divje vode pa je
povzetek razprav, ki so jih imeli na odboru, podal ustno.
Na sklep zadnje seje strokovnega sveta je komentar podal Zvonko Kozorog, ki je ugotovil, da je strokovni
svet odločal v skladu z zapisanimi kriteriji, da pa bi bilo v prihodnje potrebno razmisliti, ali se tekme, ki
niso realizirane v celoti, upoštevajo kot kriterij za izbor reprezentance.
Predsednik se s tem ni strinjal in je bil mnenja, da je bila tekma regularna v skladu s pravili, ki upoštevajo
tudi takšne izredne primere. V okviru razprave je bilo govora še o možnih variantah, kako bi bilo mogoče
reagirati v primeru tekme svetovnega pokala, če bi se pravočasno pravilno ocenila hidrološka prognoza
in temu primerno priredil celoten program tekmovanja.
Na osnovi razprave je predsedstvo sprejelo,
Sklep 2.243
Strokovnemi svet naj v okviru kreiranja kriterijev za uvrstitev v reprezentanco v bodoče predvidi tudi
morebitne nepredvidene scenarije, kot so odpovedi tekmovanj ali določenih faz tekmovanj, da ne bo
prihajalo do različnih interpretacij kriterijev.

Ad 4
Dušan Konda, predsednik organizacijskega komiteja tekme svetovnega pokala Celje- Hrastnik, je
posredoval kratko pisno poročilo o tekmovanju. Na seji je k pisnemu poročilu dodal še nekaj dodatnih
informacij. Z organizacijo tekmovanja so bili vsi zadovoljni.
Poročilo o tekmi svetovnega pokala v slalomu v Tacnu je ustno podal Jakob Marušič, vodja prireditve.
Natančno je predstavil vsa investicijska dela, ki so bila izvedena že v spomladanskem času, nekatera dela
pa so potekala do samega tekmovanja konec avgusta. Pri organizaciji so sodelovali prostovoljci iz treh
ljubljanskih klubov in vrsta sodnikov iz tujine. Tekmovanje je motilo slabo vreme in visok vodostaj Save,
ki je botroval odpovedi nedeljskega programa. V poročilu je predstavil tudi potrebna dela, ki bi jih bilo
potrebno izvesti v prihodnje. Prva ocena stanja prihodkov in odhodkov kaže, da je bilo tekmovanje tudi
finančno pozitivno.
Na osnovi posredovanih poročil je potekala krajša razprava o potrebnih investicijah v Tacnu, možnih
variantah novih prog v Sloveniji in strateških usmeritvah glede kajakaških objektov v Sloveniji.
Peter Kauzer je izpostavil tudi problem, po njegovem, prehitre odpovedi nedeljskega dela tekmovanja
tekme svetovnega pokala v Tacnu. Razloge za odpoved je pojasnil vodja prireditve Jakob Marušič.
Predsedstvo se je s poročili seznanilo in v zvezi s tem ni sprejelo nobenega sklepa.
Ad 5
Pravilnik o nagradah in priznanjih je bil obravnavan v okviru ODV in KMV. Oba odbora sta podala
določene pripombe. OMV je podal predlog, da se predvidi kriterije za določitev predlogov za nazive
najboljših športnikov, medtem ko je ODV predlagal različno vrednostenje nagrad glede na razširjenost
posameznih disciplin. Pripombe na člena vezana na zlato in srebrno plaketo je podal tudi Jakob Marušič.
V okviru razprave, v kateri so sodelovali predvsem Dušan Konda, Peter Kauzer st., Jakob Marušič in
Andrej Jelenc, je Peter Kauzer st. predlagal, da bi v okviru vrednostne lestvice za nagrade upoštevali
samo rezultate, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev kategorizacije.
Na osnovi razprave je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe:

Sklep 2.244
Predsedstvo potrjuje, da se upošteva predlog Jakoba Marušiča ter se iz 5. in 6. člena pravilnika izloči
tekst, ki predvideva nagrajevanje vrhunskih športnih rezultatov.
Sklep 2.245
Do naslednje seje predsedstva strokovna služba naredi simulacijo, kaj bi v praksi pomenilo, če se v
vrednostni lestvici pri rezultatih skupne razvrstitve svetovnega pokala v neolimpijskih disciplinah
upošteva samo rezultate, ki izpolnjujejo kriterije za pridobitev kategorizacije. Odločitev o potrditvi
vrednostne lestvice, ki je priloga pravilnika o nagradah in priznanjih se sprejme na naslednji seji
predsedstva KZS.
Ad 6
Strategija KZS je bila predsedstvu in klubom predstavljena že leta 2016, vendar potem skupščini KZS ni
bila posredovana v sprejem.
Jelenc je predlagal, da bi se imenovala delovna skupina, ki bi pregledala dokument, vnesla morebitne
spremembe oziroma dodatke ter dopolnjeno strategijo predsedstvu in klubom predstavlila do konca
leta. Dokončna verzija strategije bi bila potem posredovana v sprejem na redni letni skupščini KZS,
predvidoma v mesecu marcu 2019.
Predsedstvo je sprejelo,
Sklep 2.246
Predsedstvo imenuje delovno skupino za pripravo strategije KZS v sestavi Gašper Šenk, Jakob Marušič in
Andrej Jelenc. Delovna skupina pripravi dokument za obravnavo v klubih, delovnih telesih KZS in
predsedstvu KZS do konca leta 2018.
Ad 7
KZS je s strani ECA prejel predlog za prestavitev EP v slalomu v Solkanu iz leta 2020 na leto 2021. Razlog
je dejstvo, da je KZS pridobila neuradno pobudo, da organizira mladinsko in U23 SP v slalomu v Tacnu in
bi v tem primeru v letu 2020 gostila kar tri prvenstva. ICF svetovno mladinsko in U23 prvenstvo v Tacnu,
ECA mladinsko in U23 prvenstvo v slalomu v Solkanu ter ECA mladinsko in U23 prvenstvo v spustu v
Solkanu.
Jelenc je podrobno predstavil vzroke za predlagano prestavitev. Zvonko Kozorog je predsedstvo obvestil,
da se organizatorji KK Soške elektrarne s prestavitvijo ne strinjajo, saj naj bi bilo na leto 2020 vezani
določeni projekti v Kajakaškem centru Solkan, ki bi se s prestavitvijo prvenstva težje realizirali. V razpravi
so sodelovali predvsem Dušan Konda, Jakob Marušič, Zvonko Kozorog in Andrej Jelenc. Na predlog
Jakoba Marušiča je predsedstvo sprejelo,
Sklep 2.247
Andrej Jelenc se udeleži seje OI KK Soške elektrarne in članom IO predstavi razloge za prestavitev ECA EP
za mladince in U23 v slalomu v Solkanu iz leta 2020 na leto 2021. Na osnovi mnenja IO KK SE ter
komunikacije med KZS in ECA ter ICF predsedstvo korespondenčno sprejme dokončni sklep o organizaciji
ECA in ICF prvenstev v Tacnu in Solkanu v letih 2020 in 2021.
Ad 8
Pod točko razno je Jelenc predsedstvo opozoril, da na prvi seji ni bil imenovan podpredsednik KZS, ki se
na osnovi statuta imenuje izmed članov predsedstva. Podanih je bilo več predlogov, vendar na sami seji
nobeden od predlaganih članov ni bil pripravljen prevzeti mesta podpredsednika. Predsedstvo je
sprejelo,

Sklep 2.248
Imenovanje podpredsednika se prestavi na naslednjo sejo, do takrat pa se izvedejo pogovori s
posameznimi člani predsedstva.
Pod točko razno je bila podana informacija o kongresu ICF, ki bo meseca novembra v Budimpešti in za
katerega je potrebno imenovati delegate KZS. Predsedstvo je sprejelo,
Sklep 2.249
Predsedstvo za delegate KZS na kongresu ICF v Budimpešti imenuje predsednika Andreja Ribiča ter
Jakoba Marušiča in Andreja Jelenca.
S strani OKS - ZŠZ je prišla pobuda za posredovanje predlogov za priznanja OKS in MOK za prostovoljsko
delo. V okviru razprave je bilo predlaganih več imen, predsedstvo pa se je odločilo za en predlog. Na
osnovi predloga Zvonka Kozoroga predsedstvo sprejema,
Sklep 2.250
Predsedstvo bo za priznanje OKS-ZŠZ za prostovoljsko delo predlagalo Magdo Kovačič. Obrazložitev
predloga pripravi Jakob Marušič.

Seja je bila zaključena ob 18.15.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
predsednik

