Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 11.11.2017

ZAPISNIK
31. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 7.11.2017 od 14.00 ure do
dne 9.11.2017 do 20.00 ure.
DNEVNI RED:
1. Potrditev predloga prejemnikov plaket in nazivov na prireditvi kajakaš leta 2017
Obrazložitev:
Na podlagi Statuta KZS in pravilnika o podeljevanju priznanj Kajakaške zveze Slovenije je Strokovni svet
pristojen, da predsedstvu predlaga posameznike za prejemnike nagrad. Strokovni svet je na osnovi
rezultatov, ki so jih športniki in športnice KZS dosegli v sezoni 2017 predsedstvu predlagal, da se na
prireditvi Kajakaš leta 2017 za najboljše športnike razglasijo naslednji športniki:
Najboljši tekmovalec na divjih vodah in športnik leta Kajakaške zveze Slovenije:
Benjamin Savšek
Najboljša tekmovalka na mirnih vodah in športnica leta Kajakaške zveze Slovenije:
Špela Ponomarenko Janić
Najboljši tekmovalec na mirnih vodah: Jošt Zakrajšek
Najboljša tekmovalka na divjih vodah:

Urša Kragelj

Najboljši maldinec leta:

Tine Kancler

Klubom je bil posredovan poziv, da predlagajo kandidate za prejemnike zlate, zrebrne in bronaste
plakete KZS. Do roka je prispela ena pisna pobuda, ter štiri ustne pobude, o katerih je razpravljal kolegij
na svoji seji dne 3.11.2017. Kolegij je predsedstvu predlagal, da se v letu 2017 tri plakete podelijo
uspešnim trenerjem. Predlagano je bilo, da se srebrna plaketa podeli Srečku Masletu, za dolgoletno
uspešno vodenje spust reprezentance in uspehe njegovih tekmovalcev v spustu. Srečko je tudi trener
Anžeta Urankarja, letošnjega svetovnega prvaka v K1M spust sprintu.
Bronasti priznanji se podelita Jožetu Vidmarju za dolgoletno uspešno trenersko delo in zasluge za
rezultate letošnjega svetovnega prvaka v C1M slalomu Benjamina Savška ter Stjepanu Janiću, trenerju
Špele Ponomarenko Janić ter dvojca Anja Osterman - Špela Ponomarenko Janić za večletno uspešno
trenersko delo s Špelo Ponomarenko Janić in izjemne rezultate dvojca Osterman - Ponomarenko Janić v
sezoni 2017.
Na dopisni seji je o predlaganem sklepu glasovalo sedem članov predsedstva in s sedmimi glasovi ZA
potrdilo sklepa:

Sklep št. 31 / 1
Predsedstvo KZS potrjuje s strani strokovnega sveta KZS predlagane prejemnike nazivov na prireditvi
Kajakaš leta 2017 kot sledi:
Najboljši tekmovalec na divjih vodah in športnik leta Kajakaške zveze Slovenije:
Benjamin Savšek
Najboljša tekmovalka na mirnih vodah in športnica leta Kajakaške zveze Slovenije:
Špela Ponomarenko Janić
Najboljši tekmovalec na mirnih vodah: Jošt Zakrajšek
Najboljša tekmovalka na divjih vodah:

Urša Kragelj

Najboljši mladinec leta:

Tine Kancler

Sklep št. 31 / 2
Predsedstvo KZS potrjuje s strani kolegija KZS predlagane prejemnike plaket na prireditvi Kajakaš leta
2017 kot sledi:
Srebrna plaketa KZS
Bronasta plaketa KZS
Bronasta plaketa KZS

Srečko Masle
Jože Vidmar
Stjepan Janić

Zapisal:
Andrej Jelenc
Andrej Ribič
predsednik

