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Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

 

izdaja 

 

ZAPISNIK 

6. redne seje Sodniške komisije dne 10.2.2021 

 

Seja je potekala spletno preko aplikacije Zoom s pričetkom ob 16.00 uri. 

 

Prisotni: Borut Tuma, Janko Belingar, Matej Kaiser, Matjaž Savšek, Nada Zajec, Tanja Porenta 

Hočevar, Andrej Jelenc (vabljen), Jakob Marušič (vabljen) 

 

Odsotni: Leopold Šmit 

 

Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih 6 (šest) članov, s tem je SK sklepčna. 
__________________________________________________________________________________ 
Dnevni red: 
 
1.Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje 

2.Poročilo in povzetek posveta KZS o novem statutu KZS 

3.Priprava licenčnih seminarjev za sodnike 

4.Razno 
__________________________________________________________________________________ 
 
AD1. 
Vezano na sklep št. 23 Jelenc pojasni, da ima na KZS vsak tekmovalec svojo evidenčno številko, ki bi 
se jo lahko uporabljalo pri prijavah na tekmovanja in na samem tekmovanju v časomerilni službi. 
Jelenc bo vsem klubom poslal sezname tekmovalcev z evidenčnimi številkami, klube in trenerje pa se 
pozove, da tekmovalce na tekmovanja prijavljajo po enotnem obrazcu za prijavo, v katerem se bo 
uporabljalo evidenčno številko tekmovalca. 
Vezano na sklep št. 24 Hočevar in Jelenc pojasnita, da so zadeve v izdelavi in pripravi ter se 
obvezujeta, da bo priročnik dokončan do marčevskih tekmovanj. 
Vezano na nerealiziran sklep št. 6 za delegiranje sodnikov na tekme SLO pokala, bo SK na predsedstvo 
KZS podala predlog s stroškovnikom za delegiranje gl.sodnikov za tekme SLO pokala na mirnih vodah.  
 
Prisotni člani na zapisnik prejšnje seje ne podajo nobenih pripomb. Zapisnik 5. seje se potrjuje.   
 
AD2.  
Na posvetu so bili kot člani SK prisotni Tuma, Šmit in Hočevar. Na posvetu je bila med drugim 
izpostavljena želja SK, da se organizacija sodniške službe čim bolj osamosvoji ter zaradi lažje 
organizacije dela loči sodniško službo MV in DV. S strani KZS je bil podan predlog, da se združi 
organizacijo tekmovanj s sodniško službo. Pri tem smo v SK mnenja, da se teh dveh dejavnosti ne bi 
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smelo združevati. Jelenc je pojasnil, da bodo upoštevali podane predloge in pripravili čistopis predloga 
statuta ter organizirali še zadnji posvet na temo. 
 
AD3. 
  
Sodniški seminar se bo glede na trenutno covid situacijo organiziral online preko Zoom aplikacije. 
Seminarja bosta ločeno za DV in MV, in sicer: 

 seminar za sodnike na mirnih vodah bo v sredo, 10.3.2021 ob 19.00 
 seminar za sodnike na divjih vodah bo v četrtek, 11.3.2021 ob 19.00 

Povezavo do seminarjev bo sodnikom na dan seminarja na e-poštne naslove poslal Jelenc v imenu 
KZS. 
Dorečen je okvirni vsebinski plan: 
enotno za oba seminarja bo: 
-etika v športu (pripravi Tanja) 
-kajak polo (pripravi Alireza) 
ter ločeno  
1) MV: pregled osnovnih pravil in nalog posameznih sodnikov ter prikaz praktičnih primerov (video); 

pripravita Leopold in Nada; Andrej bo kontaktiral KS Srbije za dodatni material 
2) DV:  

a) pregled osnovnih pravil in nalog sodnikov (po NZL modelu); pripravi Tanja 
b) pregled pravil ekstrem slaloma (z video posnetki): pripravi Jaka M 

 
Poleg teoretičnih seminarjev se bodo organizirali tudi praktični seminarji za slalom v marcu v sklopu 
treningov naših ekip.   
Praktična seminarja bosta potekala v Tacnu, in sicer : sreda, 10.3.2021 in torek 16.3.2021 ob 15.00. 
 
Za sodnike, ki bodo delegirani za slalom izbirne tekme, bo obvezni praktični seminar v sklopu 
otvoritvene tekme v Tacnu v nedeljo, 21.3.2021. 
 
Organiziran bo specialni online seminar, ki bo vsebinsko osredotočen na delo in naloge glavnega 
sodnika. Gradivo za seminar pripravita Savšek in Tuma. 
Seminar na temo 'Glavni sodnik v slalomu' bo v četrtek, 18.3.2021 ob 19.00 (zoom).  

 
Sodniška komisija se zbere na zoom sestanku v sredo 3.3.2021 ob 17.00, kjer bomo pregledali končno 
vsebino za seminarje. 
 
AD4: 
Prisotni člani so bili seznanjeni z novico, da je ICF potrdil kandidaturo in mesto SLO slalom sodnika 
Jerneja Črepinška v izbrani ekipi sodnikov za OI v Tokiu. Nejcu iskreno čestitamo in želimo dobro 
opravljeno delo na OI. 
 
Prisotni člani so bili seznanjeni z v mesecu decembru podanim odstopom T.Porenta Hočevar s funkcije 
predsednice sodniške komisije. Po dogovoru z A.Jelencem bo delo v SK opravljala do izpeljanih 
seminarjev za sodnike. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.                                         

Zapisala: Tanja P. Hočevar 

 


