Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 6. 9. 2019

ZAPISNIK
7. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, 3. 9. 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, Janez
Novak, Alojz Jamnik.
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič, Peter Kauzer
Drugi prisotni: Dušan Konda, Jakob Marušič, Mateja Remec, Andrej Jelenc.

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

Pregled realizacije sklepov 6. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
Informiranje o izvedbi programa KZS
Informiranje o delu delovnih teles KZS
Poročilo o izvedbi Evropskega prvenstva v spustu in Svetovnega pokala v slalomu
Razno

Predsednik je pozdravil prisotne člane predsedstva in po telefonu poklical nekatere odsotne člane
predsedstva. Po pogovoru z njimi je začel s sejo. Prisotni člani predsedstva so se s spredlogom dnevnega
reda in vrstnim redom obravnave točk strinjali.
Ad 1
Direktor je navzočim podal informacijo o realiziranih sklepih ter pojasnil, v kateri fazi realizacije so
dejavnosti, ki so vezane na sklepe, ki so še v fazi realizacije. Na poročilo o realizaciji sklepov ni bilo
pripomb, je pa predsednik opozoril, da bi v prvi točki moral biti dodan še del, vezan na potrditev
zapisnika 6. seje predsedstva. Na zapisnik šeste seje predsedstva ni bilo pripomb, tako da je bil zapisnik
soglasno potrjen.
Ad 2
Informacijo o finančnem stanju je podala računovodkinja Mateja Remec. Poudarila je, da za tekoče
poslovanje zveze koristimo del revolving posojila iz razloga, da sproti poravnavamo svoje obveznosti in
lahko črpamo sredstva iz pogodbe MIZŠ ter FSO. Do seje so bila nakazana vsa sponzorska sredstva iz
pogodb, vezanih na tekmo svetovnega pokala v Tacnu. V planu likvidnosti so predvidena vsa nakazila, ki
jih še pričakujemo do konca leta, predvideno pa je, da bi se klubom do konca leta nakazale vse
obveznosti iz naslova pogodb za razvoj, nagrad in štipendij za leto 2019. Leto naj bi zaključili brez
obveznosti za nazaj. Posojila, ki jih imamo najeta za tekoče poslovanje, nam potečejo marca 2020. Po
izteku bi najeli nova, ki bi nam omogočila nemoteno poslovanje.

Predsednik se je Mateji Remec zahvalil za pregledno vodenje finančnega poslovanja. Izrazil je
zadovoljstvo, da smo po dolgem času v solidni finančni situaciji ter upanje, da bomo s tem lahko
nadaljevali.
Ad 3
Informacijo o izvedbi programa KZS je podal direktor. Načrtovan tekmovalni program je bil, z izjemo
programa slalomske B ekipe, v celoti izveden. Način sestave B ekipe je bil v načrtu preslabo definiran in
ga je potrebno v bodoče bolje načrtovati. Tekmovalci, ki naj bi bili del ekipe, so se sicer udeležili tekem,
ki naj bi se jih udeležili kot člani te ekipe, vendar v okviru klubskih ekip. Ekipe so nastopile na vseh
načrtovanih pripravah in velikih tekmovanjih. Do konca meseca avgusta je bilo na svetovnih in evropskih
prvenstvih v različnih starostnih kategorijah osvojenih 25 kolajn. Na svetovnem prvenstvu v sprintu na
mirnih vodah sta Špela Ponomarenko Janid in Anja Osterman že tudi osvojili prvi dve kvoti za nastop na
olimpijskih igrah v Tokiu. V nadaljevanju sezone ekipe čaka še nastop na svetovnem prvenstvu v slalomu
ter spust sprintu v La Seu d'Urgellu. Za slalomsko ekipo bo prvenstvo pomembno tudi s stališča osvajanja
kvot za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Uspešno sta bili organizirani obe veliki tekmovanji, ki smo jih
gostili v Sloveniji, tako evropsko prvenstvo v spustu na Soči kot svetovni pokal v slalomu v Tacnu.
Organizirane so bile vse rekreativne tekme in oba kajakaška tabora, tako da je bil program KZS skoraj v
celoti realiziran.
V okviru obravnave programa je direktor opozoril, da kljub odličnim rezultatom vse dejavnosti ne
potekajo povsem gladko. Vodenje programa v okviru kolegijev posameznih ekip v določenih delih ni
optimalno. Predvsem v delu, ko je potrebno sprejemati odločitev na operativni ravni. V procesu priprave
in sprejemanja programa KZS za leto 2020 bo potrebno razmisliti o drugačnem načinu vodenja
programov posameznih ekip.
Strokovnemu svetu je direktor predlagal, da čim prej zberejo predloge za načrt programa za leto 2020
ter da se k pripravi programa pristopi v začetku oktobra. S strani strokovnega sveta je bila dana pobuda,
da tudi odbor za mirne vode in odbor za divje vode podata svoje predloge. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 7.299
Predsedstvo KZS odboru za mirne vode in odboru za divje vode nalaga, da do koca septembra pripravita
svoje predloge, ki bi bila strokovnemu svetu v pomoč pri pripravi programa KZS za leto 2020.
Ad 4
V času od zadnje seje predsedstva se je sestal le strokovni svet. Odbora za mirne vode in divje vode se v
tem času nista sestala. Predsednik je apeliral, da bi bili odbori bolj aktivni. Predsednik odbora za divje
vode Dušan Konda je pojasnil, da se v času med počitnicami ni bilo mogoče sestati, da pa se bo odbor
sestal še v mesecu septembru. Strokovni svet mora pred odhodom slalomske ekipe na svetovno
prvenstvo razrešiti še dilemo glede nastopa Eve Aline Hočevar tako v disciplini kajaka kot kanuja. Ob
scenariju, da ena tekmovalka osvoji kvoti za nastop na olimpijskih igrah v dveh disciplinah je potrebno
eno kvoto vrniti in je ni mogoče več osvojiti. Direktor je članom predsedstva pojasnil podrobnosti
kvalifikacijskega sistema za pridobitev kvot za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. O tej problematiki je
med člani predsedstva potekala krajša razprava. Predsedstvo bo počakalo na odločitev strokovnega
sveta in o njihovem predlogu odločalo korespondenčno.
Zvonko Kozorog se je dotaknil predloga strokovnega sveta, ki sodniški komisiji predlaga določene ukrepe
za dvig kvalitete sodniške službe na tekmovanjih. Skozi razpravo je bilo poudarjeno, da je potrebno nivo
sojenja dvigniti na čim višjo raven, ob tem pa v ta usposabljanja vključiti tudi trenerje, da bodo bolje
razumeli delovanje sodniške službe in sama pravila. Jakob Marušič je opozoril, da je obremenitev
sodnikov preko sezone ob velikem številu tekmovanj zelo velika. Potrebno bo razmisliti tudi o boljšem
vrednotenju njihovega dela. Predsedstvo podpira vsak ukrep, ki bo prinesel izboljšanje kvalitete sojenja
na tekmah in sprejema
Sklep št. 7.300

Predsedstvo podpira predlog strokovnega sveta, ki sodniški komisiji predlaga, da se pristopi k rangiranju
sodnikov, še okrepi usposabljanje sodnikov in trenerjev na temo pravil in sojenja ter predvidi dodatne
ukrepe za izboljšanje sojenja na tekmovanjih.
Ad 5
Poročili o izvedbi evropskega prvenstva v spustu na Soči in svetovnega pokala v slalomu v Tacnu je podal
Jakob Marušič, ki je bil vodja obeh prireditev. Vsebinski in finančni poročili sta bili članom predsedstva
podani v gradivu za sejo. Marušič je poudaril, da je bila manjša težava pri organizaciji povezati obe
občini, ki sta sodelovali pri organizacji, Kajak klub Soške elektrarne in Kajakaško zvezo Slovenije. Zahvalil
se je članom kluba Soške elektrarne in občini Bovec, ki so k projektu evropskega prvenstva pristopili kot
resen partner, medtem ko se je občina Kobarid v začetku nekoliko izmikala svojemu delu v organizaciji.
Mnenja je, da je zaradi prisotnosti Kajakaške zveze Slovenije v Zgornje Soški dolini smiselno občasno na
Soči organizirati velika kajakaška tekmovanja. Smiselno bi bilo, da bi KK SE pridobil nazaj hišo v Trnovem
ob Soči ter jo predal v upravljanje Občini Kobarid ali Turističnemu društvu Trnovo, saj bi na tak način
lažje prišli do možnosti njene uporabe za potrebe tekmovanj. Direktor je poudaril, da je šla Kajakaška
zveza Slovenije v organizacijo prvenstva na pobudo obeh občin, finančni del izvedbe pa je v veliki večini
padel na KZS. Za samo tekmovanje zveza ni pridobila namenskih sredstev in bo strošek pokrila iz naslova
dobička organizacije drugih tekmovanj.
Pri organizaciji tekme svetovnega pokala v slalomu v Tacnu je bila glavna težava ta, da je organizacija
tekme slonela na ramenih nekaj posameznikov. Tudi ICF je v svojem poročilu poudaril, da je na
tekmovanju sicer dovolj prostovoljcev, katerih naloge pa bi morale biti bolje definirane. Na sam potek
tekmovanja ni bilo pripomb. V organizacijo se niso vključili trenerji, zaposleni v panožnih športnih šolah,
ki so bili k sodelovanju pozvani. O tem so bili obveščeni tudi predsedniki klubov, ki trenerjev niso
spodbudili k sodelovanju. Pri organizaciji svetovnega mladinskega in U23 prvenstva v slalomu, ki bo julija
2020 v Tacnu, bo potrebno še bistveno več prostovoljcev, tako da bo potrebno ta problem rešiti. V
letošnjem letu se je pokazalo, da je sodelovanje delavcev, zaposlenih preko javnih del, izredno pozitivno.
Marušič predlaga, da se tudi v prihodnjem letu zaposli delavca preko javnih del. Direktor je poročanje
vodje tekmovanja dopolnil z informacijo, da je bil finačni del prireditve pozitiven, saj smo s prispevki
sponzorjev, partnerjev in donatorjev ustvarili več prihodkov, kot smo imeli odhodkov. Večji poudarek kot
prejšnja leta je bil dan promociji tekmovanja, kar se je izkazalo za pozitivno. Predsedstvo je v zvezi s
poročili o izvedbi evropskega prvenstva v spustu, svetovnega pokala v slalomu v Tacnu in v zvezi z
organizacijo svetovnega mladinskega in U23 prvenstva v slalomu 2020 sprejelo naslednje sklepe
Sklep št. 7.301
Za postavitev strukture organizacije svetovnega mladinskega in U23 prvenstva v slalomu Tacen 2020 se
do konca oktobra 2019 organizira sestanek, na katerega se povabi zainetersirane posameznike in
predstavnike vseh slovenskih klubov, ki so pripravljeni sodelovati pri organizaciji. Trenerji, ki so vključeni
v financiranje v okviru projekta panožnih športnih šol, so pri organizaciji tekmovanja dolžni sodelovati.
Sklep št. 7.302
Predsedstvo podpira pobudo, da se na razpisu za zaposlitev delavcev preko javnih del kandidira za
zaposlitev dveh delavcev, ki bosta vključena v urejanje prizorišča v Tacnu ter v organizacijo tekmovanja.
Sklep št. 7.303
Klubom, ki so s svojimi člani sodelovali pri neposredni izvedbi evropskega prvenstva v spustu na Soči ter
svetovnega pokala v slalomu v Tacnu, se dodeli finančni prispevek za programe kluba kot sledi:
KKK Tacen
1.000 €
KKK Ljubljana
1.000 €
KK Soške elektrarne
1.000 €

Ad 6
Pod točko razno je predsednik člane predsedstva obvestil, da v Tacnu potekajo dela na obnovi kanala
Elektrarne Tacen. Kanal je v slabšem stanju kot se je pričakovalo. V okviru te sanacije se bo poskušalo
postoriti tudi določena dela na infrastrukturi, ki je prvenstveno namenjena kajakaškim aktivnostim.
Direktor je člane predsedstva obvestil o podrobnostih sodniških odločitev na SP v slalomu v Krakovu,
kjer so bila Žanu Jakšetu naknadno dosojena izpuščena vratica in posledično odvzeto prvo mesto. S
strani nekaterih trenerjev in članov KKK Tacen je bila dana pobuda, da bi s strani KZS na ICF poslali
pismo, s katerim bi pozvali na prenehanje tovrstne prakse. Podpredsednik Gašper Šenk je predlagal, da
bi s strani KZS na ICF posredovali pismo, s katerim bi ICF pozvali, da še večjo pozornost posvetijo
usposabljanju sodnikov in načinu odločitev. Mnenje večine članov predsedstva je bilo, da če se že
posreduje pismo, mora biti sestavljeno tankočutno. Še boljši način pa bi bil, če je možno, pri predsedniku
slalomskega komiteja ter članih le-tega izposlovati, da se vzpostavi boljši sistem usposabljanja sodnikov
in definiranja kriterijev, ki bodo za vse tekmovalce enaki.
Direktor je člane predsedstva obvestil, da ga je več predsednikov nacionalnih in kontinentalnih zvez
nagovarjalo, da bi na kongresu ICF leta 2020 kandidral za predsednika komiteja za slalom pri ICF. Ker gre
za prostovoljsko funkcijo, ki zahteva precej časa in dela, je vsem odgovoril, da se bo za to odločil samo v
primeru, da bi na KZS lahko delovanje organizirali na način, ki bo ob izvedbi vseh nalog, za katere je
zaposlen, dopuščalo še vodenje slalomskega komiteja ICF.
Predsednik je izrazil stališče, da predsedstvo tako kandidaturo podre. Zaveda pa se, da bo takšno
funkcijo možno upravljati samo na način, da se direktorja nekoliko razbremeni. Potrebno bo poiskati
sodelavce, ki se bodo vključili v delo zveze in prevzeli del nalog. V tem primeru je kandidatura smiselna
in jo predsedstvo podpira.

Seja je bila zaključena ob 16.45.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

