Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 11. 5. 2019

ZAPISNIK
6. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 9. 5. 2019, ob 15. uri v sejni sobi
predsednika uprave Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Peter
Kauzer, Janez Novak, Miljenko Muha in Alojz Jamnik.
Upravičeno odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič
Drugi prisotni: Tanja Hočevar Porenta, Mateja Remec, Andrej Jelenc.

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

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 5. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
Obravnava pritožb, vezanih na izbirne tekme v slalomu
Obravnava predlogov delovnih teles KZS
Obravnava sprememb pravilnika o nagrajevanju trenerjev
Poročilo o pripravah na izvedbo EP v spustu in svetovnega pokala v slalomu
Razno

Ker je predsednik zaradi drugih obveznosti na sejo nekoliko zamujal, je naročil direktorju, da v primeru
sklepčnosti začne s sejo. Na začetku seje je bilo prisotnih 5 članov predsedstva, tako da je bila sklepčnost
zagotovljena in je direktor začel s sejo.
Direktor je predlagal, da se vrstni red obravnave točk dnevnega reda zamenja tako, da se točka 2
obravnava za točko 4. Člani predsedstva so se s spredlogom dnevnega reda in vrstnim redom obravnave
točk strinjali.
Ad 1
Na zapisnik pete seje predsedstva ni bilo pripomb, tako da je bil zapisnik soglasno potrjen.
Ad 3
Direktor je pojasnil, da so bile vse pritožbe, vezane na izvedbo izbirnih tekem, predane v obravnavo
predsedstvu KZS, saj je le-to po statutu KZS edino pristojno za obravnavo pritožb, vezanih na izvedbo
tekmovanj. Na KZS je prispelo več pritožb. Več pritožb je bilo posredovanih zaradi diskvalifikacije
tekmovalca na prvi izbirni tekmi za izbor slalomskih reprezentanc, dve pa na izvedbo zadnje tekme za
izbor članskih slalomskih reprezentanc. Glede pritožb, vezanih na diskvalifikacijo Vida Oštrbenka na prvi
mladinski slalomski izbirni tekmi, je stališče sodniške komisije predstavila predsednica komisije Tanja
Hočevar Porenta. Janez Novak je postavil vprašanje, ali so bila vsem tekmovalcem in trenerjem
posredovana natančna navodila, na kakšen način mora biti zagotovljena s pravili določena masa čolna.
Ali so pravila prevedena v slovenščino ter ali nedvoumno definirajo, kako morajo biti nameščene

morebitne dodatne uteži. Mnenja je, da bi bilo v primeru dvoumnosti potrebno odločati v prid
obravnavanega tekmovalca. Predsednici sodniške komisije je bilo postavljeno vprašanje, kakšna so bila
navodila, ki so glede merjenja opreme posredovana sodnikom na licenčnih seminarjih.
Med razpravo se je seji pridružil predsednik KZS.
Predsedniku je bila na kratko predstavljena razprava, ki je potekala do njegovega prihoda. Sam je
poudaril, da je potrebno v takih primerih zaščititi dobre tekmovalce. Prepričan je, da tekmovalec ni
namerno storil napake, saj je imel v čolnu utež, tako da je bil njegov čoln med vožnjo, v kateri je bil
diskvalificiran, primerne teže. Ravno tako je prepričan, da sodnik tekmovalca ni diskvalificiral
samovoljno, saj je ravnal po navodilih, ki so mu bila verjetno posredovana. V prihodnje pa je potrebno
vsem podati natančno interpretacijo takšnih situacij.
Predsedstvo je ugotovilo, da je sodnik ravnal v skladu z navodili, ki so bila predstavljena na sodniškem
seminarju. Ravno tako je ugotovilo, da tekmovalec verjetno ni bil seznanjen, na kakšen način morajo biti
pritrjene dodatne uteži v čolnu, da bodo ustrezale navodilom, ki so jih dobili sodniki.
Zvonko Kozorog je ob tem predlagal, da strokovni svet izda navodilo, da se trenerji obvezno udeležujejo
licenčnih sodniških seminarjev, kjer se seznanijo z novostmi oz. spremembami pravil ter o tem seznanijo
tekmovalce.
Janez Novak je predlagal, da bi za prihodnje pripravili natančna navodila, tudi skico, na kakšen način so
lahko pritrjene dodatne uteži. Da do takšnih primerov ne bi prihajalo na naslednjih tekmovanjih, je
potrebno s strani ICF pridobiti interpretacijo, na kakšen način se ugotavlja, ali je utež trajno pritrjena v
čolnu.
Janez Novak je poudaril, da je iz poročila glavne sodnice, pojasnil sodniške komisije ter vseh pritožb
razvidno, da je tekmovalec nastopil s čolnom, ki je imel s pravili določeno težo, saj je imel to utež v
čolnu, ko je prišel na merjenje. V takšnih primerih bi morali odločati v prid tekmovalca.
Predvsem pa je potrebno vnaprej točno določiti, na kakšen način so lahko v čolnu pritrjene uteži in to
zapisati kot dodatek v slovenska pravila. O tem pa seznaniti vse tekmovalce in trenerje. Ugotovljeno je
bilo, da o navodilu, ki je bilo glede sojenja v primeru fiksiranja dodatnih uteži v čoln posredovano
sodnikom na licenčnem seminarju, klubi, trenerji ter tekmovalci niso bili pisno ali kako drugače
obveščeni.
Skozi razpravo so bile oblikovane naslednje ugotovitve predsedstva:
- sodnik na merjenju opreme je sprejel odločitev, ki je bila v skladu z navodili, ki so bila sodnikom
posredovana na licenčnem seminarju,
- klubi, trenerji in tekmovalci s temi navodili niso bili posebej seznanjeni in o njih obveščeni,
- v pravilih ni natančnih obrazložitev, kaj pomeni trajno pritrjena utež oziroma, na kakšen način se
doseže trajno pritrditev v čoln,
- tekmovalec je med vožnjo, v kateri je bil diskvalificiran, veslal s čolnom, ki je bil v okvirih s pravili ICF
predpisane teže.
Predsedstvo je mnenja, da se v primerih, ko pravila niso nedvoumno zapisana, odloča v prid tekmovalca.
V primerih, ko pravila dopuščajo različno interpretacijo, je potrebno napisati natančne obrazložitve in o
teh obvestiti vse trenerje in tekmovalce.
Na osnovi ugotovitev, ki so se oblikovale skozi razpravo, je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe:
Sklep št. 6.288
Predsedstvo KZS pozitivno odgovarja na pritožbo tekmovalca Vida Oštrbenka, ki jo je podal v zvezi s
svojo diskvalifikacijo v prvi vožnji mladinske izbirne tekme v slalomu v Solkanu, 20. 4. 2019, in potrjuje,
da se njegov rezultat upošteva v izračunu rangiranja za izbor mladinske slalomske ekipe za sezono 2019.
V zvezi s to pritožbo je predsedstvo ugotovilo, da je sodnik ravnal v skladu z navodili, ki so bila sodnikom
posredovana na sodniškem seminarju. Ob tem predsedstvo tudi ugotavlja, da s temi navodili niso bili
seznanjeni klubi, trenerji in tekmovalci ter da je tekmovalec v vožnji, v kateri je bil diskvalificiran, veslal s

čolnom, ki je bil v skladu s pravili ICF predpisane teže. Tekmovalca se opozori, da mora imeti dodatne
uteži v bodoče pritjene na način, ki ga bodo kot primernega definirala navodila s strani ICF.
Sklep št. 6.289
Predsedstvo nalaga strokovni službi, da s strani slalomskega komiteja ICF pridobi informacijo, kakšen je
pravilen način pritrditve dodatnih uteži v čolnu. Razlago slalomskega komiteja ICF se posreduje sodniški
komisiji, ki sodnikom posreduje pravo informacijo. Enaka informacija mora biti posredovana tudi vsem
klubom, trenerjem in tekmovalcem.
V nadaljevanju razprave o pritožbah je direktor povzel razloge za pritožbo, ki jo je na odločitev glavnega
sodnika na predsedstvo posredoval vodja ekipe KKK Tacen na tekmovanju v Tacnu. Na osnovi krajše
razprave je predsedstvo ugotovilo, da nima pravih dokazov, da je bila odločitev glavnega sodnika
napačna, ugotovilo pa je, da ciljni sodnik ni bil na svojem mestu, kar nakazuje, da organizacija sodniške
službe ni bila optimalna. V zvezi s tem je sprejelo naslednji sklep:
Sklep št. 6.290
Predsedstvo zavrača pritožbo vodje ekipe KKK Tacen v zvezi z odločitvijo glavnega sodnika vezano na
predlagano diskvalifikacijo Nine Bizjak na izbirni tekmi v Tacnu.
Sklep št. 6.291
Predsedstvo nalaga odboru za divje vode in odboru za mirne vode, da pripravita dokument, ki bo določal
minimalne standarde, ki jih morajo pri izvedbi tekmovanj upoštevati organizatorji različnih nivojev
tekmovanj.
Še dve pritožbi sta bili predsedstvu posredovani glede neregularnih pogojev na zadnji izbirni tekmi za
sestavo slalomskih reprezentanc v Bratislavi. Članom predsedstva sta bili pritožbi predstavljeni na sami
seji. Ozadje vseh dogodkov in opis pogojev je predstavil direktor, ki je bil prisoten na samem
tekmovanju, tako kot tudi člana predsedstva Peter Kauzer in Zvonko Kozorog ter predsednica sodniške
komisije Tanja Porenta Hočevar. Pred omenjenim tekmovanjem so se sestali tudi prisotni trenerji vseh
nastopajočih slovenskih klubov, ki so se strinjali, da se tekmovanje upošteva, če bo izvedeno in ga ne
prekine za tekmovanje določena žirija tekmovanja. Predsedstvo je na osnovi krajše razprave sprejelo:
Sklep št. 6.292
Predsedstvo zavrača pritožbi, ki sta jih na predsedtvo naslovila Jure Lenarčič in Marko Lenarčič glede
razveljavitve zadnje izbirne tekme za sestavo slalomskih reprezentanc.
Ad 2
Informacijo o finančnem stanju je podala računovodkinja Mateja Remec. Do seje predsedstva so bile že
podpisane pogodbe s FSO in MIZŠ, tako da so znana sistemska sredstva. Čaka se še na informacijo OKS,
kolikšna bodo sredstva za sofinanciranje priprav na OI Tokio. Ocenjena višina sistemskih sredstev se ne
razlikuje veliko od načrtovanih, tako da rebalans finančnega načrta ni potreben. V marcu smo pridobili
posojilo Sberbank, tako da imamo zagotovljeno financiranje preko sezone. Obveznosti iz preteklosti so
poravnane, v mesecu maju bodo izplačane še nagrade za leto 2018. V planu likvidnosti je predvideno, da
se bodo nagrade za leto 2019 in dotacije klubom za leto 2019 izplačale do konca leta, tako da naj bi se v
leto 2020 vstopilo brez obveznosti za leto 2019.
Predsedstvo je sprejelo:
Sklep št. 6.293
Predsedstvo se je seznanilo z likvidnostnim načrtom in ugotavlja, da se lahko nadaljuje z izvedbo
programov, kot so bili načrtovani v letnem načrtu KZS.

Ad 4
Strokovni svet je na predsedstvo posredoval predlog sestave reprezentanc za sezono 2019 na osnovi
rezultatov izbirnih tekem. Predlog je bil pripravljen z zadržkom glede na pritožbe, ki so bile posredovane
v obravnavo predsedstvu. Direktor je članom predsedstva predstavil tabelo izračuna ranga po zaključku
izbirnih tekem ter osvežil sprejete kriterije za sestavo reprezentanc. V nekaterih primerih je dodatno
pojasnil kriterije in način sestave reprezentance ter razloge za predlagane ekipe s strani strokovnega
sveta. Predsedstvu je bilo predstavljeno, da so se od sprejetja kriterijev spremenila nekatera pravila ICF
in ECA glede prijave na tekmovanja. Glede tega je kolegij trenerjev slalomskega programa izpostavil, da
bi moral strokovni svet definirati kriterije glede na novo situacijo. Pri predlogu sestave ekip v kategoriji
mlajših članov je bil predstavljen predlog, da se mlajše tekmovalke, ki so na naslednjih mestih, ki jih sicer
ne uvrščajo v mladinsko ekipo, prijavi v ekipo mlajših članov. Glede smiselnosti takega načina prijavljanja
v starejše starostne kategorije se je razvila krajša razprava. Predstavljen je bil tudi predlog kolegija
slalomskih trenerjev glede sestave B ekipe, ki naj bi nastopila na ICF tekmah v avgustu. Člani predsedstva
so pogrešali vizijo in kriterije, na kakšen način naj bi sestavili B ekipo. V zvezi s predlogom strokovnega
sveta glede sestave ekip za sezono 2019 je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe:
Sklep št. 6.294
Predsedstvo potrjuje naslednjo sestavo reprezentanc za sezono 2019:
SLALOM ČLANI
MK1
Peter Kauzer,
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Niko Testen
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Martin Srabotnik
Evropsko prvenstvo, prvi del svetovnega pokala
Žan Jakše
Evropsko prvenstvo (dodatna kvota, ker ima Peter Kauzer zagotovljeno mesto kot branilec naslova)
ŽK1
Eva Terčelj
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Urša Kragelj
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Ajda Novak
Evropsko prvenstvo, prvi del svetovnega pokala
MC1
Luka Božič
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Benjamin Savšek
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Anže Berčič
Evropsko prvenstvo, prvi del svetovnega pokala

ŽC1
Alja Kozorog
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Lea Novak
Evropsko prvenstvo, vse tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo
Eva Alina Hočevar
Evropsko prvenstvo, prvi del svetovnega pokala
SLALOM MLAJŠI ČLANI - U23
MK1
Niko Testen, Žan Jakše, Vid Kuder Marušič
ŽK1
Lea Novak, Sara Belingar, Daša Geršak
MC1
Urh Turnšek, Klemen Vidmar, Tine Kancler
ŽC1
Alja Kozorog, Lea Novak
SLALOM MLADINCI
MK1
Vid Oštrbenk, Lan Tominc, Ulan Valant
ŽK1
Eva Alina Hočevar, Zala Zanoškar, Helena Domajnko
MC1
Nejc Polenčič, Juš Javornik, Jaka Bernat
ŽC1
Eva Alina Hočevar
EKSTREMNI SLALOM - MLADINCI
MCSLX1
Vid Oštrbenk

SPUST ČLANI
Ekipa za evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in prvo tekmo svetovnega pokala
MK1
Simon Oven, Nejc Žnidarčič, Anže Urankar, Tim Novak
MC1
Blaž Cof

Dodatno se v ekipo za prvo tekmo svetovnega pokala predlaga še;
K1M
Urban Novak
B ekipa - evropsko prvenstvo
MC1
Martin Gale, Maj Oštrbenk, Nejc Gradišek
ŽK1
Lea Novak, Živa Jančar, Ana Šteblaj
SPUST MLAJŠI ČLANI - U23
Ekipa za svetovno prvenstvo mlajših članov:
MK1
Anže Urankar, Tim Novak
Aljaž Dimič in Matic Firm lahko nastopata na svetovnem prvenstvu v lastni organizaciji. V
primeru uvrstitve v ½ se jima stroške nastopa povrne.
ŽK1
Lea Novak
SPUST MLADINCI
Ekipa za mladinsko svetovno prvenstvo:
MK1
Vid Oštrbenk, Urban Novak, Erazem Šavli, Ulan Valant
MC1
Martin Gale, Maj Oštrbenk, Nejc Gradišek
ŽK1
Eva Alina Hočevar, Helena Domajnko, Živa Jančar, Ana Šteblaj
MC-2
Vid Oštrbenk - Maj Oštrbenk
Martin Gale - Nejc Gradišek
SPRINT ČLANI:
MK1 1000m
Jošt Zakrajšek - evropske igre, svetovni pokali, svetovno prvenstvo
MK1 200
Vid Debeljak - svetovni pokali
Rok Šmit - svetovni pokali
MK1 500m
Rok Šmit - svetovni pokali
ŽK1 500m
Anja Osterman - evropske igre
Mia Medved - svetovni pokali
ŽK1 200m
Anja Osterman - evropske igre

Mia Medved - svetovni pokali
ŽK2 500m in 200m
Špela Ponomarenko Janić - Anja Osterman - svetovni pokali, svetovno prvenstvo
SPRINT MLAJŠI ČLANI - U23:
Evropsko in svetovno prvenstvo
MK1 1000m

Jan Markelj

MK1 200m

Rok Šmit

MK1 500m

Rok Šmit

ŽK1 1000m

Taja Smukavec (dodaten kriterij za nastop določi kolegij trenerjev)

ŽK1 200m

Mia Medved

ŽK1 500m

Mia Medved

SPRINT MLADINCI
Ekipa za nastop na mednarodni regati Pieštany in program U16:
ŽK1
Manca Mikelj
Neja Vodopivec
Tjaša Mikelj
Tia Franca
MK1
Miha Fartek
Matevž Manfreda
Rok Maver
Alen Mugerli
Jakob Stojanovič
Jan Černe
Klemen Rajčič

Sklep št. 6.295
Predsedstvo nalaga strokovnemu svetu, da postavi vizijo sestavljanja B ekipe za program preko
tekmovalne sezone in okvirne kriterije, na osnovi katerih se uvrsti tekmovalce v B ekipo. Predlog
kriterijev in sestave B ekipe posreduje predsedstvu v korespondenčno potrditev.
Strokovni svet je predlagal, da se zaradi zgodnjega termina svetovnega članskega prvenstva v spustu na
divjih vodah, ki bo leta 2020 že v mesecu aprilu, že v letošnji sezoni določi sestava reprezentanc za
nastop na svetovnem prvenstvu na naslednji način:
- dobitniki posamičnih kolajn na EP ali SP 2019 in skupni zmagovalec svetovnega pokala 2019 so v ekipo
za svetovno prvenstvo preselekcionirani,
- ostala mesta se zapolnijo po rangu uvrstitev na državnem članskem prvenstvu v sprintu za leto 2019,

- o končni uvrstitvi v ekipo za tekmovalce, ki niso preselekcionirani, odloči strokovni svet na osnovi
ocene o možnosti vrhunske uvrstitve na SP.
Predsedstvo sprejema:
Sklep št. 6.296
Predsedstvo potrjuje predlog strokovnega sveta, da se reprezentanco za nastop na svetovnem prvenstvu
v spustu na divjih vodah leta 2020 določi že v sezoni 2019 na naslednji način:
- dobitniki posamičnih kolajn na EP ali SP 2019 in skupni zmagovalec svetovnega pokala 2019 so v ekipo
za svetovno prvenstvo 2020 preselekcionirani,
- ostala mesta se zapolnijo po rangu uvrstitev na državnem članskem prvenstvu v sprintu za leto 2019,
- o končni uvrstitvi v ekipo za tekmovalce, ki niso preselekcionirani, odloči strokovni svet na osnovi
ocene o možnosti vrhunske uvrstitve na SP.
Ad 5
Predsedstvu je bil posredovan predlog novega pravilnika o nagrajevanju dela trenerjev, ki je spremenjen
v delih, kjer je bil kot predlagatelj obsega dela trenerjev naveden vodja programa vrhunskega športa ter
v delu, kateri trenerji so upravičeni do dodatka k osnovnem delu. Direktor je članom predsedstva v
kratkem pojasnil spremembe.
Predsedstvo je spremenjen pravilnik potrdilo in sprejelo:
Sklep št. 6.297
Predsedstvo potrjuje predlagane spremembe pravilnika o nagrajevanju dela trenerjev, ki sodelujejo v
programu kajakaških reprezentanc.
Ad 6
Zaradi zadržanosti vodje programa prireditev se ta točka ni obravnavala. Člani predsedstva so bili
povabljeni, da si ogledajo evropsko prvenstvo v spustu v Bovcu in Kobaridu.
Ad 7
Pod točko razno je direktor člane predsedstva obvestil o pismu, ki ga je KZS prejela s strani poljske
kajakaške zveze in o odzivih s strani ICF glede odločitve KZS, da se ne strinja s prestavitvijo EP v slalomu
za mladince in mlajše člane v Solkanu iz leta 2020 v leto 2021. Stališče predsedstva je, da se tekmovanje
prestavi v skladu s predlogom ECA in ICF. Predsedstvo sprejme:
Sklep št. 6.298
Predsedstvo se strinja s strani ICF in ECA predlagano menjavo terminov, da se EP v slalomu za mladince
in mlajše člane, ki ga je za leto 2020 pridobila Kajakaška zveza Slovenije, prestavi v leto 2021.
Na KZS je prispela prošnja Blaža Cofa, da se mu pomaga pri zaposlitvi v javni upravi, saj mu ob redni
zaposlitvi težko uspe opraviti obseg treninga, s katerim bi zadržal vrhunske rezultate, ki jih dosega v tem
trenutku. Tudi strokovni svet se je seznanil s prošnjo in se do nje pozitivno opredelil, ugotovil pa je, da
na zaposlitve v javni upravi nima vpliva. V zvezi z zaposlitvami predsedstvo strokovni svet poziva, naj
pripravi vizijo potrjevanja kandidatov za prednostno listo zaposlovanja v javni upravi.
Seja je bila zaključena ob 17.15.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

