Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 19.11.2018

ZAPISNIK
3. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, dne 1511.2018 s pričetkom ob
16.30 uri, v prostorih Elektra Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Peter
Kauzer in Zdenka Ponomarenko.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Janez Novak, Miljenko Muha, Alojz Jamnik.
Drugi prisotni: Jernej Abramič, Dušan Konda, Mateja Remec, Uroš Gnus, Andrej Jelenc.

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

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 2. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja
Izvolitev podpredsednika KZS
Potrditev kandidatov za volitve na skupščini OKS-ZŠZ
Obravnava predloga sofinanciranja razvoja
Določitev vrednosti točk za vrednotenje programov (članarine, sof. tekmovanj, štipendije, program
priprav,….
7. Obravnava pravilnika o nagradah in priznanjih
8. Imenovanje inventurne komisije
9. Obravnava predloga za prejemnike priznanj na prireditvi Kajakaš leta 2018
10. Obravnava predlogov za Bloudkove nagrade in priznanja
11. Obravnava osnutka Letnega programa KZS za leto 2019
12. Pregled sklepov delovnih teles
13. Potrditev kandidatur ICF in ECA tekmovanj
14. Potrditev kandidatov za sojenje na ICF in ECA tekmovanjih v letu 2019
15. Razno
Sejo je začel predsednik in ugotovil, da je prisotnih 5 članov predsedstva ter je tako predsedstvo
sklepščno. Predlagal je, da se spremeni vrstni red obravnave točk in sicer, da se točki 6. in 11.
obravnavata skupaj in prestavita na obravnavo na konec seje, pred točko razno ter da se točki 13. in 14.
obravnavata pred točko 12.
Člani spredsedstva so se s spredlogom strinjali.
Ad 1
Na zapisnik prve seje predsedstva ni bilo pripomb. Večina sklepov je bilo realiziranih oziroma so v
realizaciji.

Ad 2
Finančno stanje je na kratko predstavila računovodkinja Mateja Remec. Pojasnila je, da bo do konca leta
zaključena sanacija negativnega društvega sklada, ki je bila sicer načrtovana še za leto 2019. Kajakaška
zveza Slovenije bo v letu 2018 predvidoma ustvarila bilančni dobiček. V naslednjem letu bi tako lahko
postopoma prešli k akumuliranju sredstev, da bi v doboče zimsko obdobje, ko še nimamo tekočih
sredstev s strani FSO in MIZŠ lahko pokrili brez najemanja posojil. Za začetek leta 2019 nameravamo
pridobiti posojili Sberbank in OKS-ZŠZ, posojila, ki smo ga za to obdobje najemali pri RLS predvidoma
letos ne bo potrebno najeti. Masa posojil se postopama znižuje, negativen društven sklad smo pokrili
tako da se postopek finančne sanacije odvija pozitivno. Do konca leta 2018 se bodo izplačale nagrade za
leto 2017, dotacije klubom iz naslova sofinanciranja razvoja se bodo delno izplačale do konca leta 2018,
del pa do aprila 2019. Štipendije bomo izplačevali redno mesečno. Nagrade tekmovalcem za leto 2018
naj bi se izplačale v mesecu maju 2019. S tem bodo poplačane vse obveznosti za nazaj. Ob predvidenem
sofinanciranju s strani FSO, MIZŠ in sponzorjev naj bi bil predlagan likvidnostni načrt realno izvedljiv.
Direktor je članom predsedstva pojasnil, na osnovi katerih podatkov in ocen prilivov v letu 2019 je bil
pripravljen likvidnostni načrt.
V okviru obravnave finančnega načrta je bilo predlagano, da se potrdi tudi firma, ki bo izvedla revizijo
poslovanja v letu 2018. Predlagano je bilo, da revizijo tudi za leto 2018 izvede podjetje UHY Revizija in
svetovanje d.o.o.
V okviru pregleda finančnega stanja se sprejme
Sklep 3.251

Člani predsedstva so se seznanili s finančnim stanjem KZS in planom likvidnosti za obdobje
december 2018 - december 2019. Za nemoteno delovanje zveze in izvedbo programov
reprezentanc se do podpisa pogodb z MIZŠ in FSO najame kratkoročna posojila pri OKS in
Sberbank.
Sklep 3.252

Za izvedbo revizije računovodskih izkazov Kajakaške zveze Slovenije za leto 2018 se izbere
revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Ad 3
Na 2. seji predsedstva KZS je bil sprejet sklep, da se do naslednje seje opravi pogovore s člani
predsedstva, ki bi bili pripravljeni prevzet funkcijo podpredsednika KZS. Funkcijo podpredsednika je bil
pripravljen sprejet Gašper Šenk. Predsedstvo sprejme
Sklep 3.253

Za podpredsednika KZS je, za obdobje do naslednje volilne skupščine KZS imenovan Gašper
Šenk.
Ad 4
OKS -ZŠZ je svoje članice pozval, da predlagajo svoje kandidate za člane organov in komisij OKS-ZŠZ za
novo mandatno obdobje. Predsedstvu KZS je predlagano, da se za člane organov s strani KZS predlagajo
Andrej Ribič za člana skupščine in izvršnega odbora, Jakoba Marušiča za člana strokovnega sveta športa
za vse ter Andreja Jelenca za člana strokovnega sveta za vrhunski šport. Predsedstvo je sprejelo
Sklep 3.254

Predsedstvo KZS za člane organov OKS-ZŠZ, ki bodo voljeni na skupščini OKS-ZŠZ predlaga
naslednje kandidate:
Andrej Ribič
član skupščine OKS-ZŠZ in član Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
Jakob Marušič
član Strokovnega sveta športa za vse
Andrej Jelenc
član strokovnega sveta za vrhunski šport
Ad 5
Direktor je članom predsedstva predstavil predlog razdelitve sredstev za razvoj kajakaštva izvedenega v
klubih. Ker ni bil dogovorjen drugačen način kriterijev je predlog pripravljen na osnovi enakih kriterijev
kot v zadnjih letih. Predsedstvo je sprejelo
Sklep 3.255

Predsedstvo KZS potrjuje predlagano razdelitev sredstev za razvoj po klubih kot sledi:
KLUB

Soške elektrarne
Tacen
Ljubljana
Nivo Celje
Simon
Straža
Krško
Čatež
Steklarna
Hrastnik
ORKA
Bohinj
Žusterna
Ankaran
Adrija
Rotoattivo
Ranca
Bistrica
SKUPAJ

U14
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33
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13
17
8
16
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12
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24
17
10
7
2
0
0
296

reprezentanti
ml/U23 člani
9
4
3
3
0

5
9
6
1
1

2
1
2
3
2

1
1
2
1
0

28

28

število enot sofinanciranja
U14
ČL+ ML skupaj
6
4
4
2
2
1
2
2

3
2
2
1
1

2
2
3
2
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1

1

znesek
9
6
6
3
3
1
2
3

5292
3528
3528
1764
1764
590
1180
1764

3
3
4
3
2
2
1
0
0
51

1764
1764
2352
1764
1180
1180
590
0
0
30004

Ad 7
Direktor KZS je članom predsedstva pojasnil, da je strokovni svet obravnaval vrednostno lestvico, ki je
del pravilnika o nagradah in priznanjih. V imenu strokovnega sveta bosta predlagano lestvico še enkrat
pregledala Jože Vidmar in Matej Trampuž, ki bosta svetu v obravnavo predlagala novo lestvico. Strokovni

svet bo do naslednje seje predsedstva posredoval predlog nove vrednostne lestvice. Zdenka
Ponomarenko je dala pobudo, da se pri lestvici upošteva vrednost dosežka, tako da tekmovalci za enak
rezultat v različnih letih ne dobivajo nagrad različnih vrednosti. Za obravnavo se pripravi tudi verzija
vrednostne lestvice, ki bi predvidevala vedno isto višino nagrad glede na dosežek. Za osnovo se vzame
povprečje vrednosti nagrad v zadnjih štirih letih. Predsedstvo sprejema
Sklep 3.256

Obravna vrednostne lestvice pravilnika o nagradah se prestavi na naslednjo sejo predsedstva.
Nagrade za uspehe v letu 2018 se izračunajo na osnovi veljavne lestvice pravilnika o nagradah
in priznanjih.
Ad 8
Za izvedbo popisa sredstev za leto 2018 je bila imenovana komisija v sestavi Simon Hočevar, Mateja
Remec in Andrej Jelenc. Predsedstvo se je s predlagano sestavo strinjalo in sprejelo
Sklep 3.257
Za popis sredstev v letu 2018 se imenuje inventurna komisija v sestavi Simon Hočevar, Mateja Remec in
Andrej Jelenc.
Ad 9
Strokovni svet je na predsedstvo posredoval predlog prejemnikov nazivov za leto 2018. Predsedstvo se
je s predlogom strinjalo. Poleg nazivov se na zaključni podelitvi podeli tudi priznanja za vrhunske športne
dosežke, jubilejna nagrada klubom za dolgoletno delovanje ter plakete zaslužnim posameznikom na
predlog klubom. Glede na predloge predsedstvo sprejema
Sklep 3.258

Za nosilce nazivov na prireditvi Kajakaš leta 2018 se potruje športnike in športnice po
naslednjem spisku:
Kajakaš leta 2018 in najboljši tekmovalec na divjih vodah:
Simon Oven
Kajakašica leta 2018 in najboljša tekmovalka na divjih vodah
Urša Kragelj
Najboljša tekmovalka na mirnih vodah
Anja Osterman
Najboljši tekmovalec na na mirnih vodah
Jošt Zakrajšek
Najboljši mladinec leta
Lan Tominc
Najboljša mladinka leta
Eva Alina Hočevar
Sklep 3.259
Na osnovi določil pravilnika o nagradah in priznanjih se ob obletnici delovanja podeli priznanje
BD Steklarna Hrastnik za 70 let delovanja
Kajak klub Soške elektrarne za 70 let delovanja
Sklep 3.260

Na predlog KKK Bohinj se za zasluge pri razvoju kajakaškega športa v Sloveniji Stanetu Klemencu podeli
srebrna plaketa KZS.
Ad 10
Komisija za podelitev Bloudkovih priznanj je že pred časom objavila razpis za posredovanje predlogov za
Bloudkove nagrade in plakete za leto 2018. S strani klubov ni bilo posredovanih nobenih pobud.
Kajakaška zveza Slovenije bo za leto 2018 za Bloudkovo nagrado predlagala vse tri nosilce zlatih kolajn s
svetovnega prvenstva v spustu leta 2018. To so Blaž Cof, Simon Oven in Nejc Žnidarčič. Za nagrado se
ponovno predlaga Petra Kauzerja st., ki je bil za nagrado predlagan že leta 2016, ko je njegov varovanec
Peter Kauzer osvojil srebrno olimpijsko kolajno, letos pa je ponovno osvojil naslov evropskega prvaka.
Predsedstvo sprejme
Sklep 3.261

Kajakaška zveza Slovenije na odbor za podelitev Bloudkovih nagrad in priznanj posreduje
predloge za:
Simon Oven
Bloudkova nagrada za vrhunski športni dosežek
Nejc Žnidarčič
Bloudkova nagrada za vrhunski športni dosežek
Blaž Cof
Bloudkova nagrada za vrhunski športni dosežek
Peter Kauzer st.
Bloudkova nagrada za prispevek k razvoju
slovenskega športa
Ad 13
ICF je nacionalne zveze pozval, da posredujejo namero za organiziranje velikih mednarodnih tekmovanj
v letih 2021 do 2023. KZS posreduje na ICF kandidaturo za organizacijo tekem svetovnega pokala v
slalomu v Tacnu za leti 2021 in 2022. Predsedstvo sprejme
Sklep 3.262

Kajakaška zveza Slovenije na ICF posreduje kandidaturi za organizacijo tekem svetovnega pokala
v slalomu za sezoni 2021 in 2022.
Ad 14
Sodniška komisija KZS je na predsedstvo v potrditev posredovala spisek sodnikov, predlaganih za sojenje
na velikih mednarodnih tekmovanjih v letu 2019. Izbor sodnikov je socer v domeni ICF in ECA, tako da je
verjetno, da vsi sodniki ne bodo izbrani. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in sprejelo
Sklep 3.263

Predsedstvo KZS potrjuje, s strani sodniške komisije predlagano listo kandidatov za sojenje na
mednarodnih tekmovanjih v letu 2019 kot sledi
ICF svetovno prvenstvo v slalomu, Seu d Urgell (ŠPA):
Uroš Gnus, Matej Kaiser
ICF mladinsko svetovno prvenstvo v slalomu, Krakow (POL):
Dean Bezeljak, Rosanda Klemen, Dušan Komel
ICF svetovni pokal
Lee Valley (VB) :
Bratislava (SVK):

Uroš Gnus, Matej Brecelj, Marija Petek, Dušan Komel
Dean Bezeljak, Peter Novak, Rosanda Klemen

Tacen:

Matej Kaiser, Uroš Gnus, Dean Bezeljak, Andrej Terčelj, Peter Novak,
Rosanda Klemen, Dušan Komel, Jernej Črepinšek
Markkleeberg (NEM): Matej Kaiser, Uroš Gnus, Matej Brecelj, Marija Petek,
Praga (CZE):
Matej Kaiser, Uroš Gnus, Jernej Črepinšek
ICF svetovno prvenstvo v spustu, Seu d Urgell (ŠPA): Jakob Marušič, Andrej Humar
ICF svetovni pokal v spustu
Treignac (FRA):
Jakob Marušič
Salween river (CHN): Jakob Marušič
ECA evropsko prvenstvo v slalomu, Pau (FRA):
Kaiser Matej, Uroš Gnus, Andrej Terčelj, Marija Petek
ECA evropsko mladinsko prvenstvo, Liptovski Mikulaš (SVK):
Dean Bezeljak, Rosanda Klemen, Dušan Komel
ECA evropsko prvenstvo v spustu, Kobarid:

Andrej Humar

Olimpijski test event, Tokio (JPN):

Matej Kaiser, Uroš Gnus

V okviru razprave o kandidatih za sodnike je Zdenka Ponomarenko podala pobudo, da sodniška komisija
razpravlja tudi o obnašanju nekaterih sodnikov na posameznih tekmovanjih. Izpostavila je primer
državnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah. Predsednik sodniške komisjije je povedal, da je primer
sodniška komisija obravnavala in podala navodilo, da morajo tudi vsi sodniki upoštevati kodeks etike, ki
je bil sprejet že pred leti.
Ad 6
Direktor je predlagal, da se sprejme vrednosti točk, ki jih določa predsedstvo KZS in so v uporabi za
vrednotenje programa priprav, višino članarine ter višino točke za sofinanciranje tekmovanj v letu 2019.
V okviru tega je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe

Sklep 3.264
Višina točke sofinanciranja programa priprav za sezono 2019 je 1,00 €.
Sklep 3.265
V sezoni 2019 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 3.266
V sezoni 2019 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 2019 je 8,00 €.
Sklep 3.267
Višina članarine za klube, člane KZS za leto 2019 znaša 50,00 € ter za podporne člane (fizične
osebe) 25,00 €.
Ad 12
V okviru obravnave sklepov delovnih teles je Dušan Konda, predsednik odbora za divje vode, predstavil
dva sklepa, ki jih je sprejel odbor na zadnji seji. Zapisnik in sklepe je obravnaval tudi strokovni svet in jih
vzel na znanje pri oblikovanju predloga letnega programa športa. Ker s strani strokovnega sveta do seje
predsedstva še ni bilo posredovanega zapisnika je povzetek razprave strokovnega sveta članom
predsedstva predstavil direktor KZS. Strokovni svet je deloma upošteval sklep ODV vezan na kriterije za
uvrstitev na IO 2020, glede sklepa, vezanega na razrešitev vodje programa vrhunskega športa pa je bil
mnenja, da je pred tem potrebno pripravit alternativni predlog delovanja ekip v primeru, da programe
ne vodi vodja vrhunskega športa. Direktor je bil s strani strokovnega sveta pozvan, da glede tega opravi
pogovore s trenerji, vključenimi v program reprezentanc in na osnovi tega pripravi alternativni predlog.
Pogovori so bili opravljeni in alernativni predlog je bil vključen v predlog Letnega programa KZS za leto
2019. Svoje videnje je podal tudi vodja programa vrhunskega športa. V razpravi so sodelovali tudi drugi
člani predsedstva, predvsem Gašper Šenk, Peter Kauzer in Zdenka Ponomarenko ter predsednik ODV
Dušan Konda. Na osnovi razprave je bilo dogovorjeno, da direktor KZS podrobneje razdela alternatvni
predlog vodenja ekip, kjer bo razvidno, kako bodo med posamezne trenerje razdeljene naloge. Tako
pripravljen predlog se posreduje strokovnemu svetu ter komisijama za mirne in divje vode, da podajo
svoje mnenje. Nov predlog se obravnava na naslednji seji predsedstva KZS.
Ad 11
Del vsebine Letnega programa KZS za leto 2019 je bil obravnavan že v okviru obravnave sklepov delovnih
teles. Podrobnejša obravnava se prestavi na naslednjo sejo predsedstva, ki bo predvidoma v drugi
polovici decembra 2018. Do te seje je potrebno pripravit v okviru strokovnega sveta in obeh odborov
usklajen predlog programa. Osnutek je sicer primerna osnova za izvedbo programa priprav v zimskem
obdobju. Zvonko Kozorog je izpostavil tudi problematiko krajev izbirnih tekem. Mnenja je, da bi mladinci
morali imeti vsaj katero izmed izbirnih tekem na progi v Solkanu. Predlaga se, da se vse predloge, vezane
na Letni program KZS posreduje strokovnemu svetu in komisijam, da podajo svoje mnenje in se na
osnovi tega pripravi usklajen predlog. Predsedstvo sprejme
Sklep 3.268
Predsedstvu predstavljen osnutek Letnega programa KZS za leto 2019, vključno s finančnim načrtom je
primerna osnova za izvedbo programa priprav v zimskem obdobju. Do naslednje seje predsedstva
direktor KZS, skupaj s strokovno službo in komisijami pripravi dokončno usklajen predlog Letnega
programa KZS za leto 2019.

AD 15
Pod točko razno so bile obravnavane še tri pobude.
KK Soške elektrarne so dale pobudo, da Dejana Stevanoviča, ki je končal z delom v kajakaštvu v odboru
za divje vode zamenja Sašo Taljat. Člani predsedstva so se s pobudo strinjali vendar klub pozivajo, naj
posreduje pisni predlog, ki se bo obravnaval na nasledni seji.
KKK Krško je na predsedstvo KZS posredoval vlogo za sofinanciranje nabave katamarana, ki so ga v letu
2018 nabavili s pomočjo sofinanciranja FSO. Predsedstvo se je strinjalo, da se klubu pri nabavi pomaga s
sofinanciranjem in je sprejelo
Sklep 3.269
Kajak kanu klubu Krško se za sofinanciranje katamarana odobrijo sredstva v višini 1500 €. Sredstva se
dodajo k sredstvom za sofinanciranje razvoja v letu 2018.
Tekmovalci spust ekipe so na predsedstvo KZS posredovali pismo v katerem navajajo neprimeren odnos
organov KZS do discipline spust. Člani predsedstva so bili seznanjeni z dopisom. Mnenje članov
predsedstva je bilo, da bi morali o tej problemaiti najprej razpravljati v okviru strokovnega sveta in
odbora za divje vode. Predsedstvo je sprejelo
Sklep 3.270
Dopis o neprimernem odnosu KZS do spust ekipe se odstopi v obravnavo strokovnemu svetu in odboru
za divjo vodo, ki do naslednje seje predsedstva pripravi obrazložitev tematike.
Seja je bila zaključena ob 18.15.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
predsednik

