Ljubljana 25.1.2017

Zapisnik seje Odbora za Divje vode

Prisotni: Simon Hočevar, Peter Kauzer, Jože Vidmar, Dejan Stevanovič, Jernej Abramič, Živa Cankar,
Jakob Marušič, Dušan Konda
Opravičeno odsotni: Andrej Jelenc, Mitja Oštrbenk, Borut Tuma
Dnevni red:

1. Točka dnevnega reda
Dušan Konda pregleda zapisnik 2. Seje Odbora za Divje vode
Sklep:
Sprejme se zapisnik 2 seje.

2. Točka dnevnega reda
Pregleda se predlog tekmovanj in skupnega seštevka za mlade, ter se določi tekmovanja, ki bodo
v letu 2017 štela za razvestitev.
Sklep:
V letu 2017 štejejo za razrstitev U14, U16 in U18 naslednje tekme:
Slalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tacen kanal 25.3.2017
Solkan 22.4.2017
Kolpe 29.4.2017
Celje 2.5.2017
ECA Solkan 17.6.2017
ECA Solkan 18.6.2018
Trnovo 15.7.2017
DP Celje 26.8.2017
DP Tacen 2.9.2017
Alpe Adrija Celovec 8.10.2017
V skupni seštevek šteje največ 7
tekmovanj.

Spust
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medvode Tacen
Sava Dolinka
Tacen sprint
Kolpa sprint
Kolpa Klasika
DP Čatež sprint
DP Solkan sprint
V skupni seštevek šteje največ 5
tekmovanj.

3. Točka dnevnega reda
Dušan Konda predstavi sistem delovanja reprezentanc in pove da je dogovor o tem nujen, da ne
pričakuje, da se bodo vsi strinjali niti da bodo vsi zadovoljni z dogovorom, a vse prosi, da imajo
pred očmi dobrobit kajakaške zveze kot celote in ne svoje parcialne interese.
Jernej Abramič predstavi program delovanja reprezentanc, kot ga je predlagal strokovni svet.
Peter Kauzer opozori na vprašanje pristojnosti med strokovnim svetom in odborom za divje vode,
saj po statutu ne izhajajo jasne razmejitve in pristojnosti.
Jernej Abramič izrazi mišljenje, da oba odbora podajata predloge, ki jih potem zbira kolegij
direktorja. Računa na sodelovanje vseh teles KZS.
Peter Kauzer poudari, da bo predlogi teles morali biti strokovni in usklajeni in ne da se že v fazi
načrtovanja gleda na sredstva, kar je konec koncev naloga predsedstva, odbor pa mora poskusiti
najti najboljši predlog in ne najcenejšega.
Razvije se debata o uporabnosti kriterijev Olimpijskega komiteja za kajakaški šport, saj so izdelani
za popolnoma drug namen in KZS ima veliko pripomb nanje.
Izlušči se mnenje vseh, da bi morali biti, namesto dejanskih zneskov, v dokumentu zapisani
kriteriji in proporci, dejanske zneske, ki izhajajo iz njih pa potem določi predsedstvo glede na
zmožnosti zveze.
Peter Kauzer predlaga sklep, da se Elite Team razdeli na dva dela in sicer Elite+ in elite, s čemer
imajo člani Elite+ pravico do svojega trenerja na tekmovanjih.
Ravno tako predlaga, da se bolj natančno definira zapis o trajanju statusa v Elite Team in uvrstitvi
v Elite Team.
Jože Vidmar predlaga, da naj vse dokumenta pregleda pravnik, preden se jih dejansko sprejme.
Jernej Abramič razloži, da so ti problemi v bodoče rešeni z definicijo, da je avtentična razlaga
razlaga Strokovnega sveta. S tem naj bi bili spori rešljivi, problemi na sodišču pa nemogoči.
Jože Vidmar nadalje predlaga, da so nosilci OI medalje predselekcionirani v ekipo. Še enkrat
pozove strokovni svet, naj naredi analizo dosedanjega dela in trenutnega stanja. Do sedaj ni
naredil še nobene strokovne analize in takega strokovnega sveta ne rabimo. To je tudi razlog, da
se še ni odločil, kako sodelovati z novo ekipo, saj mu na marsikaj še ni odgovorjeno, pa bi bilo
nujno pred njegovo vključitvijo v ekipo.
Jerjen Abramič pozove Odbor, da predlaga drugačen predlog od Strokovnega sveta, pa naj se
potem organi zveze odločajo med njima. A mora se naredit predlog in ne le kritizirati
obstoječega.
Peter Kauzer predlaga, da se v letu 2017 uporabi dosedanji sistem, naj novi vodja reprezentanc
preveri in opazuje situacijo, leta 2018 pa naj uvede sitem, ki se mu zdi primeren.

Dejan Stevanovič izpostavi problem delovanja in informiranja zveze, ki je očitno manipulativno,
saj je on za predlog izvedel šele včeraj, tekmovalci pa ga očitno poznajo že nekaj časa, kar je
nedopustno.
Jernej Abramič pove,d a se sistem dela res ne bo bistveno spremenil in bo potekal podobno kot
je potekal do sedaj. Vodje ekip bodo z njim komunicirali glede priprav delovanja ekip, tekmovalci
pa bodo še naprej imeli svoje trenerje.
Po dodatnem usklajevanju in zbranih predlogih predlagamo:

Elite team:
1.

skupina 100%

OI 1-3 mesto trener prisoten na vseh tekmah
SP 1-3 mesto
2. skupina 70%
EP 1-3 mesto
S pokal skupno 1-3 mesto
3. Skupina 50%
SP in SP Spust 1-3 mesto

Sklep:
Sezona 2017 naj se izpelje kot prehodna in naj se po izbirnih članskih, članom določi trenerje
glede na to, kateri tekmovaci bodo v reprezentanci.
Sklep:
B ekipi se dodata Klemen Vidmar in Žan Jakše, Evo Vrevc pa naj se črta s seznama, saj je
prenehala trenirati.
Sklep:
Strokovni svet naj poda strokovno utemeljitev predloga uvrstitve na svetovno prvenstvo.
Sklep:
Traserja za izbirne tekme naj se izžreba dan pred tekmovanjem med vsemi prijavljenimi
trenerji.

Sklep:
ODV podaja predlog, da se prvi trije tekmovalci, ki so v procentu zaostanka na izbirnih
tekmovanjih, uvrstijo neposredno v ekipo za EP, za SP in svetovne pokale pa se naj ekipa določi
v skladu s predlogom vodje za vrhunski šport, v soglasju z načinom izbire, ki ga bo podal
strokovni svet in potrdilo predsedstvo.

Seja se zaključi ob 16.20 uri

Dušan Konda
Predsednik ODV

