
	
	
	
Kajakaška zveza Slovenije       Ljubljana, 24.8.2017 
Predsedstvo 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
28. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 22.8.2017  od 8.00 
ure do dne 24.8.2017 do 12.00 ure. 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Predlog slalom ekipe za nastop na drugem delu svetovnega pokala 
2. Predlog ekipe za nastop  na svetovnem prvenstvu v EXTREM SLALOMU v Pau-ju 
3. Prošnja tekmovalca Jošta Zakrajška za spremljavo osebnega trenerja na SP mirne vode 
4. Predlog ekipe za nastop  na svetovnem prvenstvu mirne vode Račice 

 
 
Obrazložitev točke 1: 
 
Na osnovi glasovanja na 11. korespondenčni seji strokovnega sveta je bil predsedstvu KZS v 
potrditev predlagan naslednji sklep: 
 
Sklep št 28/1 
 
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na drugem delu svetovnega pokala v 
slalomu kot sledi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrazložitev predloga: 

K1 Moški      
 1 Peter Kauzer BD Hrastnik 
 2 Žan Jakše KKK Tacen 
 3 Martin Srabotnik KK Nivo Celje 
 4 Vid Kuder Marušič KKK Tacen 
    
K1 Ženske     
 1 Urša Kragelj KK SE 
 2 Eva Terčelj KKK LJ 
 3 Ajda Novak  KKK LJ 
    
C1 Moški     
 1 Benjamin Savšek KKK Tacen 
 2 Anže Berčič KKK Tacen 
 3 Luka Božič KK SE 
 4 Jure Lenarčič KKK Tacen 
    
C1 Ženske     
 1 Alja Kozorog KK SE 
 2 Nina Bizjak KK SE 



	
	
Za nastop v drugem delu svetovnega pokala so vsi tekmovalci, ki so nastopili v prvem delu 
izpolnili pogoje za nastop v drugem delu svetovnega pokala, razen Simona Brusa, ki ni zbral 
potrebnih 50 točk, ampak samo 48 
 
Na osnovi postavljenih kriterijev ga v drugem delu zamenja tekmovalec, ki izpolni naslednje 
kriterije : 
 

- če si tekmovalec, ki je bil uvrščen v ekipo za evropsko prvenstvo in prvi del svetovnega 
pokala, ne potrdi mesta v ekipi z uvrstitvijo med prvih 10 ali s predpisanim številom točk, 
ga v drugem delu 

 
- svetovnega pokala zamenja tekmovalec, ki se na SP U23 uvrsti med prvih šest (ali 

mladinec, ki bi se ob primerjavi rezultatov mladinske konkurence na mladinskem SP uvrstil 
med prvih 6 v konkurenci U23) 

 
- če noben tekmovalec kategorije U23 (ali mladinec po prej omenjeni primerjavi rezultatov) ne 

izpolni kriterija uvrstitve med prvih šest na SP U23, v drugem delu svetovnega pokala 
nastopa naslednji tekmovalec z izbirnih tekem, ki ni nastopil v prvem delu svetovnega pokala, 
če izpolnjuje naslednje pogoje: 

 
• je bil na izbirnih tekmah znotraj 6% zaostanka znotraj kategorije, 
• se udeleži ICF slalom ranking tekmovanj v okviru programa B reprezentance, ki je v 

koledarju med izbirnimi tekmami in drugim delom svetovnega pokala, 
 

- strokovni svet KZS ima, z ustrezno obrazložitvijo, možnost v ekipo predlagati tudi 
tekmovalce, ki nimajo vseh prej izpolnjenih kriterijev. Kot kriterij uporabi uvrstitve na končni 
lestvici svetovnega pokala,  

 
Vodja programa vrhunskega športa je kot 4. tekmovalca v drugem delu Svetovnega pokala 
predlagal Tineta Kanclerja , z obrazložitvijo, da si je normo pridobil kot četrtouvrščeni mladinec z 
petim (5.) rezultatom med U23 na svetovnem prvenstvu v Bratislavi, ker med prvih 6 v kategoriji 
U23 namreč ni bilo nobenega našega tekmovalca. 
 
Vendar če pogledamo rezultate uvrstitve na SP v slalom na divjih vodah U23 in mladinci v 
Bratislavi si je Tine Kancler v finalu delil 4 mesto.  Če pa primerjamo rezultate dosežene  v 
mladinski in U23 konkurenci skupaj pa bi si Tine Kancler delil 8 mesto.  
 
S tem Tine Kancler ne izpolnjuje postavljenega kriterija, ter je naslednji tekmovalec ki izpolnjuje 
kriterij Vid Kuder Marušič, ki izpolni naslednji kriterij (je bil na izbirnih tekmah znotraj 6% 
zaostanka znotraj kategorije ) imel je zaostanek 2,71% ICF slalom ranking tekmovanj v okviru 
programa B reprezentance pa niso bile organizirane.  
 
Prav tako je Kuder Marušič v polfinalu SP U23 v Bratislavi dosegel boljši čas s katerim se ni 
uvrstil v finale ( 13.mesto) kot Kancler v finalu mladincev, ter bi s tem rezultatom v finalu U23 
hipotetično zasedel 5. mesto. 
 
Kuder Marušič je prav tako na vseh tekmah kjer sta tekmovala s Kanclerjem dosegel boljše 
čase kot Kancler. 
 
Na osnovi vseh zgoraj naštetih razlogov je strokovni svet predlagal, da se v ekipo kot 4. član 
uvrsti Vid Kuder Marušič  
 
 
O predlogu sklepa je glasovalo 6 članov predsedstva, članica predsedstva Zdenka 
Ponomarenko o predlogu ni glasovala, ker ji kriterij in obrazložitev nista bila razumljiva. Za 
potrditev sklepa sta glasovala dva člana predsedstva, trije člani so bili proti, ker so bili mnenja, 



	
	
da bi moral biti kot četrti kajakaš v ekipo uvrščen drug tekmovalec, en član pa se o predlogu ni 
izjasnil ter predlagal, da se predlog vrne strokovnemu svetu v ponovno odločanje in razmisli o 
kompromisnem predlogu. 
 
Ker za potrditev predloga ni glasovala večina članov predsedstva predlog strokovnega 
sveta ni bil sprejet.  
 
Na osnovi predloga dveh članov predsedstva bo predlog vrnjen v obravnavo 
strokovnemu svetu. 
 
 
Obrazložitev točke 2: 
 
Vodja programa vrhunskega športa je predlagal da se Strokovni svet odloči o nastopu Vid 
Kuder Marušiča in Lee Novak  na svetovnem prvenstvu v EXTREM SLALOMU v Pau-ju. 
 
 Vid in Lea sta zmagala na državnem prvenstvu v Tacnu, ki je štelo za izbor reprezentance, s 
tem da je v kategoriji K1 Moški nastopilo 21 tekmovalcev v kategoriji K1 ženske pa le dve in je s 
tem regularnost tekme za DP pod vprašajem.   
 
 Mnenje Vodje programa vrhunskega športa je da ima Vid možnost uvrstitve na najvišja mesta, 
za Leo pa bo  uvrstitev v prvo polovico nastopajočih, kar imamo zapisano kot kriterij za nastop, 
precej težja.  
 
Izbor ekipe za nastop na svetovnem prvenstvu se izvede na državnem prvenstvu, ki je obenem 
tudi izbirna tekma. V ekipo za svetovno prvenstvo se uvrsti najbolje uvrščeni v kategoriji K1M in 
K1Ž.  
Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni strokovni svet na 
osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v ½ uvrščenih na tekmovanju. 
 
Predlagamo, da tekmovalka Lea Novak lahko nastopi na SP na stroške kluba, kateri se ji 
povrnejo, če se uvrsti v ½ uvrščenih na tekmovanju 
 
O predlogu je glasovalo sedem od devetih članov predsedstva KZS. Vseh sedem je glasovalo 
ZA in s tem potrdilo: 
 
Sklep št 28/2 
 
Predsedstvo KZS potrjuje predlog strokovnega sveta, da tekmovalec Vid Kuder Marušič nastopi 
na SP v EXTREM slalom, dočim Lea Novak lahko nastopi na SP na stroške kluba, ki se ji 
povrnejo, če se uvrsti v ½ nastopajočih. 
 
Obrazložitev točke 3: 
 
Na osnovi sklepa Strokovnega sveta je bil osebni trener tekmovalca Jošta Zakrajška Pablo 
Saavedra Reinaldo del slovenske ekipe na Evropskem prvenstvu v Plovdivu (BUL), kjer je Jošt 
Zakrajšek osvojil 5. mesto na 1000 metrski razdalji in 5. mesto na 5000 metrski razdalji. S tem 
je izpolnil pogoj Strokovnega sveta za uvrstitev v finale in s tem povrnitev stroškov osebnega 
trenerja. 
 
 Tekmovalec Jošt Zakrajšek se je na Strokovni svet ponovno obrnil s prošnjo za spremljavo 
osebnega trenerja na SP sprint mirne vode v Račicah CZE. 
 
V želji po vrhunskem rezultatu je KZS zaprosil, da tudi za SP KZS finančno pokrije stroške, ki 
bodo nastali v povezavi z prisotnostjo njegovega trenerja na svetovnem prvenstvu v Račicah 



	
	
(letalsko karto, nastanitev s hrano ter akreditacijo). Meni, da mu bo s svojimi nasveti, analizami 
in motivacijskimi besedami na tekmovanju pomagal iztisniti njegov maksimum. 
 
Glede na pozitivno izkušnjo iz EP se predlaga, da se Zakrajšku omogoči sodelovanje z 
njegovim trenerjem na SP na stroške KZS. 
 
O predlogu je glasovalo sedem od devetih članov predsedstva KZS. Vseh sedem je glasovalo 
ZA in s tem potrdilo: 
 
Sklep št 28/3 
 
Predsedstvo KZS potrjuje predlog strokovnega sveta KZS, da Jošta Zakrajška na SP sprint 
mirne vode v Račicah ( CZE) spremlja osebni trener Pablo Saavedro Reinaldo na stroške 
Kajakaške zveze Slovenije. 
 
Obrazložitev točke 4: 
 
Vsi tekmovalci, ki so na spisku za nastop na SP sprint so normo za nastop na SP potrdili na 
svetovnih pokalih, in so bili potrjeni v ekipo za nastop na EP, kjer so veljali isti kriteriji, zato je 
bilo v naprej znano kdo bo lahko nastopil na SP. 
 
TEKMOVALCI KI SO IZPOLNILI NORMO ZA NASTOP NA SP 
 
K1 Moški   

1.  Jošt  Zakrajšek KKK Tacen 1000m 5000m 

 Szeged B  2   (11)  

 Beograd B  6   (15)  

    

K1 Ženske     
1. Špela  Ponomarenko - Janič KKK Žusterna 200m  

 Beograd A 2  

    

    

K2 Ženske     

1. Špela  Ponomarenko - Janič      
Anja Osterman KKK Žusterna 500m  

 Szeged A  3  

    

K2 Moški      
1. Maks  Frančeškin KKk Ljubljana 500m 200m 
     Vid  Debeljak KKK Tacen   
 Szeged B  7  

 
Parakajak 
Dejan Fabčič  
 
 



	
	
O predlogu je glasovalo sedem od devetih članov predsedstva KZS. Šest  članov je glasovalo 
ZA predlagan sklep, Zdenka Ponomarenko pa je potrdila del sklepa vezan na ekipo sprint, bila 
pa je proti uvrstitvi Dejana Fabčiča za nastop na tekmi v parakajaku, ker po njenem mnenju ni 
izpolnil nobenega kriterija za uvrstitev v ekipo.  
 
Ker se je s predlogom sklepa strinjala večina članov predsedstva je bil potren predlagan  
 
Sklep št 28/4 
 
Predsedstvo KZS potrjuje s strani strokovnega sveta KZS predlagano sestavo reprezentance za 
nastop na Svetovnem prvenstvu  mirne vode v Račicah kot sledi: 
 
K1Ž 200m  Špela Ponomarenko Janić 
K2Ž 500m  Anja Osterman - Špela Ponomarenko Janić 
K1M 1000m  Jošt Zakrajšek 
K1M 5000m  Jošt Zakrajšek 
K2M 500m  Vid Debeljak - Maks Frančeškin 
KL2 parakajak  Dejan Fabčič 
 
 
 
Zapisal:           
Andrej Jelenc  
Direktor KZS       

 


