Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 21.12.2018

ZAPISNIK
4. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, dne 17.12. 2018, ob 16.30
uri, v prostorih podjetja Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Peter
Kauzer, Zdenka Ponomarenko, Janez Novak in Alojz Jamnik.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Matic Naglič, Miljenko Muha.
Drugi prisotni: Dušan Konda, Andrej Jelenc.

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

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 3. seje predsedstva
Obravnava in potrditev predloga prejemnikov štipendij za leto 2019
Obravnava in potrditev predloga nagrad za sezono 2018
Obravnava kandidatov za organe ECA
Obravnava osnutka Letnega programa KZS za leto 2019
Razno

Pred začetkom seje je prisotne člane predsedstva direktor obvestil, da je bil dan pred tem na seji
skupščine OKZ-ZŠZ predsednik KZS Andrej Ribič izvoljen v IO OKS-ZŠZ. Prisotni so predsedniku ob izvolitvi
čestitali.
Sejo je začel predsednik in ugotovil, da je prisotnih 7 članov predsedstva ter je tako predsedstvo
sklepščno.
Člani predsedstva so se s spredlogom dnevnega reda strinjali.
Ad 1
Na zapisnik tretje seje predsedstva ni bilo pripomb. Večina sklepov je bilo realiziranih oziroma so v
realizaciji.
Ad 2
V okviru obravnave predloga liste prejemnikov štipendij in dodatkov v skladu s pravilnikom za to
področje je direktor KZS pojasnil, da je o vlogah, ki so na naslov KZS prišle do roka razpravljal že tudi
strokovni svet in za vse podal pozitivno mnenje. Pozitivno mnenje do vloženih vlog imajo tudi člani
kolegija direktorja, ki so o tem razpravljali pred sejo predsedstva. Rezultatske kriterije za pridobitev
dodatka izpolnjujejo še nekateri drugi tekmovalci, ki niso posredovali vlog, jim pa na osnovi rezultata iz
sezone 2017, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev štipendija pripada. Člani kolegija predlagajo, da se te

tekmovalce pozove, da posredujejo potrdila o šolanju oziroma izjave, da niso v rednem delovnem
razmerju. V primeru izpolnjevanja pogojev po pravilnku se štipendija oziroma dodatek odobri tudi tem.
Predsedstvo v okviru obravnave predloga liste športnikov, ki se jim dodeli štipendija oziroma dodatek
sprejme

Sklep št. 4.271
Predsedstvo KZS potrjuje, da se štipendije za šolsko leto 2018/2019 dodeli naslednjim športnikom:
Simon Oven, Žan Jakše, Eva Alina Hočevar, Lan Tominc, Mia Medved.
Drugi športniki, ki izpolnjujejo rezultatske kriterije za pridobitev štipendije oziroma dodatka še iz leta
2017 morajo strokovni službi dostavit dokazila, da so do štipendije oziroma dodatka upravičeni tudi v
šolskem letu 2018/2019.
Višina točke za štipendije za šolsko leto 2018/2019 ostaja enaka in sicer 0.70 €.
Ad 3
Predsedstvu je bil v potrditev posredovan predlog razdelitve sredstev za nagrade tekmovalcem za
uspehe v sezoni 2018, ki je bil pripravljen na osnovi veljavnega pravilnika o nagradah in priznanjih. Za
nagrade je bilo v rebalansu finančnega načrta za sezono 2018 predvideno 30.000 €. Direktor je članom
predsedstva tudi pojasnil, da je strokovni svet oblikoval delovno skupino, ki je pregledala aktualno
lestvico za izračun nagrad in nekatere druge usmeritve za oblikovanje nove. Na osnovi analize
konkurence na velikih tekmovanjih v različnih disciplinah, kriterijev za kategorizacijo športnikov v RS ter
kriterijev, ki jih v okviru pravilnika o financiranju LPŠ uporablja MIZŠ je predlagana nova tabela. Na
osnovi predloga nove tabele in razprave na zadnji seji predsedstva, kjer je bil izražen tudi predlog, da so
nagrade določene nominalno in ne na osnovi točk je direktor KZS pripravil nov predlog in ga posredoval
v obravnavo kolegiju. Kolegij direktorja predlaga, da novo lestvico pred dokončnim sprejemom
obravnavata še odbor za divje vode in odbor za mirne vode. V okviru prej navedenega predsedstvo KZS
sprejema
Sklep št. 4.272
Za uspehe v sezono 2018 se nagrade razdelijo v skladu s pravilnikom o nagrajevanju v višini, ki je
navedena v naslednji tabeli:
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Sklep št. 4.273
Novo lestvico za nagrajevanje tekmovalnih uspehov, ki je del pravilnika o nagradah in priznanjih KZS se
posreduje v obravnavo Odboru za divje vode in Odboru za mirne vode. Oba odbora svoje mnenje na
predsedstvo KZS posredujeta do konca meseca januarja.
Ad 4
S strani ECA je bil posredovan dopis, da nacionalne zveze predlagajo kandidate za volilni kongres ECA, ki
bo 30.3.2019 v Beogradu. Dosedanjemu članu izvršnega odbora ECA Andreju Jelencu na prej
omenjenem kongresu poteče mandat in se ga predlaga za nov mandat. Predsedtvo sprejema
Sklep št. 4.274
Na osnovi poziva ECA se Andreja Jelenca predlaga za člana izvršnega odbora ECA ter predstavnika ECA v
izvršnem odboru ICF za obdobje 2019 - 2023.
Ad 5
Osnutek letnega programa KZS je bil obravnavan že na 3. seji predsedstva. Ker nekatere podrobnosti
programa niso bile usklajene in premalo definirane je predsedstvo pozvalo strokovni svet, da ponovno
obravnava program. Tematika, ki naj bi jo ponovno obravnaval strokovni svet je bila vezana predvsem na
spremembo načina delovanja reprezentanc brez vodje programa vrhunskega športa ter način izbora
mladinskih slalomskih reprezentanc, ki naj bi se na pobudo nekaterih članov predsedstva v enem delu
izvedel na progi v Solkanu. Strokovni svet je program ponovno obravnaval in predsedstvu posredoval
dopolnjen predlog. Način dela reprezentanc je bil podrobneje obrazložen v dokumentu Izhodišča za
izdelavo programa, ki je bil osnova za izdelavo letnega načrta KZS in del gradiva za sejo. Strokovni svet
pa se ni odločil za spremembo kraja in termina izbirnih tekem za izbiro mladinskih slalomskih
reprezentanc. Ker strokovni svet do seje predsedstva ni posredoval zapisnika svoje seje, na seji pa tudi ni
bilo predsednika sveta Andreja Grobiše je zaključke seje strokovnega sveta ustno podal direktor KZS.
Glavni vzrok, da se ostane na enakem načinu izbora je bil, da je termin možne izbirne tekme v Solkanu
konec marca prezgodaj, glede na predlagan program zimskih priprav ter da klub v preteklosti ni bil
sposoben zagotoviti optimalnih vodnih razmer za trening pred samim tekmovanjem. Člani predsedstva
so bili mnenja, da je potrebno iskat rešitev, da se del izbirnih tekem za mladince izvede v kajak centru v
Solkanu, ki ima naziv mladinskega trening centra. Poleg tega pa je nastop na izbirnih tekem doma tudi
cenejše za vse klube, ki bi sicer morali v tujino peljati večje število mladincev. V okviru daljše razprave je
bilo izpostavljeno, da je za izbor mladinskih ekip potrebno organizirat tekme v domačih trening centrih,
organizatorji pa morajo zagotoviti primerne pogoje za trening na konstantnih vodostajih. V Solkanu
zaradi narave delovaja HE Solkan to največkrat ni možno kar predstavlja velike težave pri treningu.
Organizatorjeiiz KK SE morajo v sodelovanju z HE Soške elektrarne zagotoviti več treninga na konstatnih
pogojih.
V okviru razprave je bil članom predstavljen tudi način priprave finančnega načrta, ki je bil pripravljen na
osnovi ocene prihodkov s strani MIZŠ, FSO, OKS-ZŠZ, lastne dejavnosti in sponzorjev ter potreb za
izvedbo programov. V primeru, da bodo prihodki drugačni od planiranih se v nadaljevanju sezone
pristopi k rebalansu finančnega načrta.

S trenerji in klubi se podpiše pogodbe za sodelovanje trenerjev v programih reprezentanc. Za trenerje
odgovorne za izpeljavo programa se obseg sodelovanja določi na osnovi delovnih nalog v programu in
določi fiksne zneske, za ostale trenerje pa se ohrani enak način nagrajevanja na osnovi pravilnika o
nagrajevanju dela trenerje, kot je bil v uporabi v sezoni 2018.
V okviru razprave o programu so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 4.275
Predsedstvo KZS poziva strokovni svet, da v okviru koledarja KZS poišče termin, ko bi bilo možno izvest
del izbrnih tekem za sestavo mladinske slalom reprezentance v kajak centru v Solkanu. Usmeritev
predsedstva je, da se za mladince izbirna tekmovanja izvajajo v domačih trening centrih. Organizatorji
tekmovanja morajo pred tekmovanji zagotoviti zadostno število dni treninga na konstantnem vodostaju.
Sklep št. 4.276
Predsedstvo KZS potrjuje predlagan tekmovalni koledar za sezono 2019. Morebitna dodatna tekmovanja
se potrjuje na naslednji seji predsedstva.
Sklep št. 4.277
Predsedstvo potrjuje predlagan finančni načrt. Po pridobitvi informacije o višini sredstev, ki jih bo KZS
prejela s strani FSO in MIZŠ se lahko pristopi k rebalansu finančnega načrta.
Sklep št 4.278
Predsedstvo KZS sprejema predlagan Program KZS za leto 2019 z zadržkom pri kriterijih za izbor
mladinskih slalomskih repreznetanc. Način izbora za mladinske slalomske reprezentance se potrdi
naknadno, ko se dobi nov predlog strokovnega sveta KZS.
Sklep št 4.279
Ker se v programu KZS za leto 2019 predvideva način izvedbe porgramov v okviru kolegijev odgovornih
trenerjev in v programu ni predvodeno sodelovanje vodje programa vrhunskega športa predsedstvo KZS
pooblašča direktorja KZS in predsednika KZS, da z dosedanjim vodjem programa vrhunskega športa
Jernejem Abramičem dogovorita sporazumno prekinitev pogodbe.
Ad 6
Direktor je člane predsedstva obvestil, da je bil na sestanku s predstavniki občine Brežice glede izvedbe
projekta postavitve proge za mirne vode na jezeru HE Brežice. Jezero še vedno nima uporabnega
dovoljenja, tako da nobenih del v okviru ureditve ni mogoče začeti. Izpostavljena je bila tudi organizacija
Evropskega prvenstva v maratonu, za katerega je za leto 2021 na ECA kandidirala KZS. Predstavniki
občine in lokalnih kajakaških klubov so mnenja, da v tem trenutku in glede na prognozo izvedbe del v
okviru ureditve HE Brežice niso vzpostavljeni pogoji za organizacijo prvenstva. Predlagajo, da se odstopi
od organizacije v letu 2021 in se kandidaturo vloži, ko bodo vzpostavljeni pogoji za nemoteno
organizacijo tako velikega tekmovanja. Predsedstvo sprejema
Sklep št. 4.280
Generalnega sekretarja ECA in ECA tehničnega delegata za maraton se obvesti, da Kajakaška zveza
Slovenije zaradi zamude pri ureditvi infrastruktire na jezeru HE Brežice odstopa od kandidature za
organizacijo EP v maratonu leta 2021.
Pod točko razno je direktor člane predsedstva obvestil, da je delovna skupina za pripravo Strategije KZS
delovno gradivo pregledala in dopolnila. Potrebno je dodat še terminske roke in nosilce posameznih

delov strategije. Načrtuje se, da se da dopolnjeno verzijo v obravnavo v klube posreduje v mesecu
januarju.
Seja je bila zaključena ob 17.45.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
predsednik

