Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 31.1.2019

ZAPISNIK
5. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 29.1. 2019, ob 14.00 uri, v
restavraciji Saraj, Bohoričeva 1, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Peter
Kauzer, Zdenka Ponomarenko, Janez Novak, Matic Naglič in Alojz Jamnik.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Miljenko Muha.
Drugi prisotni: Dušan Konda, Mateja Remec, Andrej Jelenc.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 4. seje predsedstva
Informacija o finančnem stanu
Obravnava in potrditev lestvice za nagrade
Obravnava predlogov s strani delovnih teles KZS
Potrditev delegatov za udeležbo na kongresu ECA
Potrditev predloga nadomestnih članov delovnih teles
Poročilo o pripravah na izvedbo EP v spustu in Svetovnega pokala v slalomu
Razno

Predsednik je na začetku seje pozdravil vse prisotne člane predsedstva, ugotovil, da je na seji prisotnih
dovolj članov predsedstva, da je seja sklepščna. Predlagal je, da sejo vodi direktor KZS.
Člani predsedstva so se s spredlogom dnevnega reda strinjali.
Ad 1
Na zapisnik četrte seje predsedstva ni bilo pripomb, tako da je bil zapisnik soglasno potrjen.
Ad 2
Informacijo o finančnem stanju je podala računovodkinja Mateja Remec. Poslovno leto je bilo zaključeno
pozitivno. Za nemoteno poslovanje do prejema sredstev s strani FSO in MIZŠ je bila že posredovana
vloga za posojilo na Sberbank. Pridobili smo tudi posojilo OKS-ZŠZ. Glede na preteklo leto so se potrebe
po posojilu bistveno manjše. S finančnega stališča je načrt za leto 2019 ponovit preteklo leto in poskusit
začet sezono 2020 brez posojila. Predsednik je poudaril, da je bil odziv sponzorjev v sezoni 2018 soliden
in smo lahko tekmo svetovnega pokala v Tacnu izpeljali z manjšim dobičkom. Pričakuje, da bo tudi v letu
2019 podobno. Bo pa potrebno določena sredstva vložit v ureditev proge v Tacnu. FSO bo predvidoma
izdala odločbe vezane na programe vrhunskega športa do sredine februarja, medtem ko sredstva za LPŠ
s strani 2019 še niso znana, saj mora rebalans proračuna potrditi še Državni zbor. Posebnih sklepov
vezanih na finančne zadeve ni bilo sprejetih.

Ad 3
Predsedstvo KZS je s sklepom 4.273 pozvalo odbor za mirne vode in odbor za divje vode da posredujeta
mnenje na predlagano lestvico o nagrajevanju tekmovalnih uspehov, ki je del pravilnika o nagradah in
priznanjih KZS. Oba odbora sta se o predlogu izrekla pozitivno. Člani predsedstva niso imeli dodatnih
pripomb. Ker je bil preostali del pravilnika usklajen že pred tem je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 5.281
Predsedstvo sprejema spremenjen Pravilnik o podeljevanju priznanj Kajakaške zveze Slovenije.
Ad 4
Osnutek letnega programa KZS je bil obravnavan na 3. in 4. seji predsedstva. Na 4. seji je bil program
sprejet v vseh delih razen v delu, vezanem na izbirne tekme v slalomu za mladince, kjer je predsedstvo
strokovni svet pozvalo, da skupaj s KK SE poišče termin, ko bi bilo možno izvest izbirne tekme na progi v
Solkanu. Strokovni svet je izvedel korespondenčno glasovanje o predlogu termina in pogojev za izvedbo
izbirnih tekem v Solkanu. O tem je mnenje podal tudi odbor za divje vode. Obe delovni telesi sta
izglasovali predlog, da se izbirne tekme izvedejo v soboto, 20.4.2019 v Solkanu. Organizatorji iz KK SE
morajo zagotoviti v obdobju enega meseca pred tekmo več dni treninga na konstantnem vodostaju.
Glede na vključitev dodatne tekme se prilagodi program izbirnih tekem v spustu na Soči.
Odbor za mirne vode je podal pozitivno mnenje k predlogu, da se izbirne tekme v sprintu izvedejo na
progi na Jarunu v Zagrebu, kjer se lahko tekmuje na devetih progah.
S tem so bile dorečene še zadnje odprte zadeve v programu KZS za leto 2019. V okviru prej zapisane
tematike sta bila sprejeta
Sklep št. 5.282
Izbirne tekme za izbor mladinske slalom reprezentance se izvedejo v Tacnu in Solkanu. V Solkanu se v
soboto 20.4.2019 izvedeta dve tekmi s po enim tekom, tretja in četrta izbirna tekma pa se izvedeta v
Tacnu, 27.4. in 28.4.2019, po prej načrtovanem programu.
Sklep št. 5.283
Organizator slalomskih izbirnih tekem za mladince v Solkanu dne 20.4.2019, KK Soške elektrarne je
dolžan v obdobju meseca dni pred tekmovanjem zagotoviti optimalno število terminov treninga na
konstantnem vodostaju. Terminsko se termini uskladijo z, za trening zainteresiranimi klubi.
Sklep št. 5.284
Izbirni regati za izbor ekip v sprintu na mirnih vodah se 4. In 5. 2019 izvedejo na jezeru Jarun v Zagrebu.
Organizator je Kajakaška zveza Slovenije. Za izvedbo so zadolženi strokovna služba KZS, odbor za mirne
vode ter sodniška komisija.
Ad 5
Redni volilni kongres Evropske kajakaške zveze bo v Beogradu v soboto, 30.3.2019. Kongresa naj bi se
udeležila Andrej Ribič, predsednik KZS ter Andrej Jelenc, član IO ECA, ki je tudi kandidat za člana IO ECA
tudi za obdobje 2019 - 2023. Predlagano je bilo, da bi se kongresa udeležil tudi Gašper Šenk,
podredsednik KZS ali kdo od drugih članov predsedstva. Udeležbo sta potrdila Ribič in Jelenc.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št 5.285
Kajakaško zvezo Slovenije na rednem kongresu ECA, ki bo 30.3.2019 v Beogradu predsednik KZS Andrej
Ribič, direktor KZS Andrej Jelenc in še en član predsedstva.

Ad 6.
Zaradi odstopa Mateja Trampuža z mesta člana strokovnega sveta in Uroša Gnusa z mesta predsednika
in člana sodniške komisije je bil na klube poslan poziv, da klubi predlagajo druge člane za obe komisiji.
Direktor KZS je članom predsedstva v kratkem predstavil razloge za odstop obeh dsedanjih članov. Nove
člane so predlagali KKK Tacen, BD Steklarna Hrastnik, KKK Ljubljana, KK Soške elektrarne in KKK Žusterna.
Po krajši razpravi se je predsedstvo odločilo za nadomestnega člana strokovnega sveta. V strokovni svet
se imenuje Srečko Masle, da bo v strokovnem svetu lahko bolje osvetlil problematiko discipline spust.
Predsedstvo se je odločilo, da se zaradi večjega števila predlaganih kandidatov sodniško komisjijo
poveča na sedem članov in da se vsaj enega novega kandidata predlaga s področja sprinta na mirnih
voda. Sprejelo je
Sklep št. 5.286
V strokovni svet se imenuje Srečko Masle, v sodniško komisijo pa se imenujejo Janko Belingar, Nada Zajc
in Matej Kaiser. Sodniška komisija izmed članov predlaga predsednika sodniške komisije, ki ga
predsedstvo potrdi na naslednji seji predsedstva.
Ad 7.
Direktor KZS je člane predsedstva informiral o dejavnostih, vezanih na organizacijo evropskega
prvenstva v spustu na Soči ter svetovnega pokala v slalomu v Tacnu. Realiziran je bil sestanek na občini
Bovec, kjer sta tako občina Bovec kot občina Kobarid izrazili interes pomagat pri realizaciji prvenstva
tako finančno kot rganizacijsko. Izveden je bil tudi sestanek v SC Novo Mesto, vezan na izvedbo
produkcije video signala. Glede tekme svetovnega pokala je dogovorjena video konferenca z ICF
tehničnim direktorjem za slalom, ki bo v začetku februarja. V drugi polovici februarja se organizira
sestanek organizacijskega odbora. Biltena za obe tekmovanji sta v pripravi in bosta objavjena v
februarju.
Ad 8.
Pod točko razno je bila obravnavana vloga za štipendijo, ki jo je na KZS posredoval Blaž Cof. Predsedstvo
je zavzelo stališče, da se drži pravila, da se športnikom, ki so v rednem delovnem razmerju štipendija ne
podeli. Glede na dejstvo, da Blaž ob redni zaposlitvi težko izvede celoten program priprav se je
predsedstvo strinjalo, da se mu finančno pomaga v primeru, da potrebuje neplačno odsotnost z dela.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 5.287
V primeru, da bo Blaž Cof, za izvedbo programa moral vzeti izreden neplačan dopust in bo imel zaradi
tega finančni izpad mu zveza nadomesti ta izpad dohodka. Dokazilo o izpadu dohodka mora biti
posredovano s strani delodajalca. Maksimalna višina nadomestila je višina štipendije, oziroma dodatka
do katerega bi bl upravičen v primeru, da ne bi bil zaposlen.
Pod točko razno je direktor člane predsedstva pozval, da se aktivno vključijo v pridobivanje sponzorskih
sredstev.
Seja je bila zaključena ob 16.15.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
predsednik

