Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 5. 12. 2019

ZAPISNIK
8. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, 26. 11. 2019, ob 15.30 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, Alojz
Jamnik, Matic Naglič, Peter Kauzer, Zdenka Ponomarenko.
Odsotni člani predsedstva: Janez Novak, Miljenko Muha
Drugi prisotni: Dušan Konda, Jakob Marušič, Mateja Remec, Tanja Porenta Hočevar, Andrej Jelenc.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 7. seje predsedstva
2. Pregled finančnega stanja in plana likvidnosti
3. Obravnava predlogov za Bloudkove nagrade in priznanja
4. Obravnava predloga razdelitve sredstev za nagrade za uspehe v letu 2019
5. Obravnava osnutka Letnega programa KZS za leto 2020
6. Določitev vrednosti točk za vrednotenje programov (članarine, sof. tekmovanj, štipendije, program
priprav ...)
7. Potrditev kandidatur ICF in ECA tekmovanj
8. Potrditev kandidatov za sojenje na ICF in ECA tekmovanjih v letu 2020
9. Razno

Sejo je v skladu s predhodnim dogovorom s predsednikom KZS začel direktor KZS. Predsednik se je seji
pridružil ob zaključku obravnave tretje točke dnevnega reda. Prisotni so se s predlaganim dnevnim
redom strinjali.
Ad 1
Na zapisnik sedme seje predsedstva ni bilo pripomb, tako da je bil zapisnik soglasno potrjen.
Ad 2
Direktor je predlagal, da se pod to točko obravnava še predlog za izbiro revizijske druže za izvedbo
revizije za obdobje od 2019 do 2021 ter obravnavo finančnega načrta za leto 2020. Informacijo o
finančnem stanju je podala računovodkinja Mateja Remec. Finančno stanje omogoča, da bomo v skladu
z načrtom dotacije za sofinanciranje klubom nakazali še v letošnjem letu, medtem ko se bodo nagrade
tekmovalcem za uspehe v letu 2019 nakazale v prvi polovici leta 2020. Ob upoštevanju vseh načrtovanih
odhodkov do konca leta naj bi poslovno leto 2019 končali s presežkom prihodkov nad odhodki. Zaradi
drugačne dinamike sofinanciranja programa za leto 2020 in stroškov, vezanih na priprave za olimpijske
igre, bo potrebno v začetku leta zagotoviti nekoliko večje posojilo, kot smo ga imeli v letu 2019. V planu
likvidnosti za leto 2020 je predvideno, da bi ob koncu leta imeli poravnane vse obveznosti za tekočo
sezono. Poudarila je tudi spremembo pri obveznostih do plačila dela trenerjev, saj bodo z letom 2020

vsi trenerji, vključeni v projekt panožnih športnih šol, redno zaposleni na zvezi. Zaradi tega se je
obveznost iz naslova financiranja plač precej povečala. Informacije, ki jih je podala računovodkinja je še z
nekaj vsebinskimi pojasnili dopolnil dikektor KZS. Člani predsedstva niso imeli pripomb na podane
informacije. Sprejet je bil
Sklep št. 8.304
Predsedstvo se je seznanilo s finančnim stanjem, rezultati finančnega poslovanja v letu 2019 ter planom
likvidnosti za leto 2020 ter potrjuje, da se za realizacijo finančnega načrta najame načrtovana posojila pri
Sberbank in OKS.
V nadaljevanju obravnave te točke je direktor KZS predstavil finančni načrt za leto 2020. Razlika od
načrta odhodkov v preteklem letu se nanaša predvsem na razliko v dinamiki sofinanciranja programa
priprav in nastopov na tekmovanjih ter sofinanciranja trenerjev. Na vprašanje Jakoba Marušiča, kako
bodo po novem izbrani trenerji v nacionalnih panožnih športnih zvezah, je bil podrobneje pojasnjen nov
način zaposlovanja trenerjev, vključenih v ta projekt. Strokovni svet že pripravlja kriterije, na osnovi
katerih bodo izbrani trenerji. Ko bodo znane kvote trenerjev s strani MIZŠ, bo organiziran sestanek s
predsedniki klubov, na katerem bo potrebno definirati način sodelovanja med klubi, v katerih bodo
delali trenerji iz tega projekta in KZS.
Pri prihodkih se načrtuje, da bodo prihodki iz naslova MIZŠ približno enaki kot v preteklem letu, enak naj
bi bil prispevek sponzorjev, medtem ko naj bi s strani FSO pridobili nekaj več sredstev. Razprave o
finančnem načrtu ni bilo, zato je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 8.305
Predsedstvo potrjuje predlagan finančni načrt za leto 2020.
Predsedstvo se je strinjalo s predlogom, da se za izvedbo revizije za leta 2019, 2020 in 2021 potrdi
revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. in sprejelo
Sklep št. 8.306
Predsedstvo potrjuje, da revizijski pregled poslovanja KZS za leta 2019, 2020 in 2021 izvede revizijska
družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
Ad 3
Predsedstvu je bil posredovan predlog, da se za Bloudkova priznanja in nagrade za leto 2019 predlaga
nosilce individualnih kolajn na svetovnih prvenstvih. Po krajši razpravi je bil predlog potrjen in sprejet
Sklep št. 8.307
Predsedstvo potrjuje, da se odboru za podelitev Bloudkovih nagrad za prejemnike Bloudkovih nagrad za
leto 2019 predlaga:
Eva Terčelj
Špela Ponomarenko Janid in Anja Osterman
Luka Božič
Nejc Žnidarčič
Ad 4

Predlog za razdelitev nagrad za uspehe v letu 2019 je bil pripravljen na osnovi pravilnika o nagradah in
priznanjih. Zdenka Ponomarenko je postavila vprašanje, kako se je obravnavalo zmagi v svetovnem
pokalu za dvojec Ponomarenko Janid - Osterman, ki sta prvi v ICF rankingu v K2ž 200m in K2ž 500m.
Direktor KZS je pojasnil, da ICF za leto 2019 ni objavil razvrstitve v svetovnem pokalu, ker naj bi to
razvrstitev po novem zamenjal ICF ranking. V letu pred tem je bil rang svetovnega pokala narejen na
način, da so se točke zbirale tako v posamičnih kot v ekipnih nastopih. Razvrstitve za svetovni pokal za
sezono 2019 ni. Ker sta bili najboljši v rankingu v obeh disciplinah, je v predlogu predlagano, da se jima
potrdi nagrada za skupno zmago v svetovnem pokalu. Direktor KZS naj bi s strani ICF pridobil
informacijo, kakšno je stališče ICF do razvrstitev v svetovnem pokalu v sprintu na mirnih vodah. Do
pridobitve pojasnila ostaja predlog za nagrado, takšen kot je. Predsedstvo sprejema
Sklep št. 8.308
Predsedstvo potrjuje predlog, da se tekmovalcem, na osnovi Pravilnika o nagradah in priznanjih KZS za
uspehe v letu 2019 namenijo sredstva po naslednjem spisku:
Nejc Žnidarčič
6.200 €
Eva Terčelj
5.600 €
Špela Ponomarenko Janid
4.800 €
Anja Osterman
4.800 €
Anže Urankar
4.200 €
Luka Božič
3.600 €
Simon Oven
3.200 €
Benjamin Savšek
3.000 €
Peter Kauzer
1.600 €
Blaž Cof
1.200 €
Korekcija spiska je možna glede na rezultate skupne razvrstitve svetovnega pokala v spustu, ki se zaključi
sredi meseca decembra in informacije s strani ICF glede svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah.
Ad 5
Program Kajakaške zveze Slovenije za leto 2020 je bil predsedstvu posredovan v gradivu pred sejo.
Obravnavan je bil na strokovnem svetu ter odboru za divjo vodo in odboru za mirno vodo. Na prvi
predlog večjih pripomb ni bilo, predlaganih je bilo nekaj dopolnitev, ki so bile obravnavane na
strokovnem svetu. Pred sejo je prišel še predlog s strani KKK Tacen in na seji posredovana pripomba
trenerja Stjepana Janida, ki jo je posredovala Zdenka Ponomarenko. Direktor je pojasnil še odprto
situacijo glede vodenja programa članske spust ekipe. Predsedstvo je naložilo direktorju, da se dogovori
glede vodenja spust ekipe, upošteva pripombe KKK Tacen ter pregleda kvalifikacijski sistem za OI ter
zagotovi definiranje pravil izbora, če bo to potrebno. Na druge dele programa ni bilo pripomb, tako da je
predsedstvo sprejelo
Sklep št. 8.309
Predsedstvo potrjuje predlagan Program dela Kajakaške zveze Slovenije za leto 2020, s pripombo, da se
v primeru večjega odstopanja od načrtovanega plana prihodkov s strani MIZŠ in FSO lahko pristopi k
ponovni obravnavi in korekciji programa dela.
Ad 6
Direktor je predsedstvu predlagal, da predlagane višine prijavnin na domačih tekmovanjih,
sofinanciranja organizacije tekmovanj, višina točke za štipendije ter višina članarine za leto 2020 ostajajo
enake kot za leto 2019. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in sprejelo naslednje sklepe

Sklep št. 8.310

V sezoni 2020 je višina prijavnine na domačih tekmovanjih (najvišja dovoljena prijavnina po
prijavljenem tekmovalcu) naslednja:
a) domača tekmovanja z elektronskim merjenjem časov: 10,00 €
b) domača tekmovanja z ročnim merjenjem časov:
5,00 €
Sklep št. 8.311

V sezoni 2020 se s strani Kajakaške zveze Slovenije sofinancira mednarodna tekmovanja, ki so
del tekmovalnega sistema ICF in ECA, državna članska, U23 in mladinska prvenstva ter izbirne
tekme za sestavo državne reprezentance.
Tekmovanja so razvrščena v naslednje range:
1. ICF ranking in ECA junior Cup - slalom
100 točk
2. ICF ranking in ECA ranking - spust
60 točk
3. DP in izbirne tekme - olimpijske discipline
100 točk
4. DP in izbirne tekme - neolimpijske discipline
60 točk
Če je v eno tekmovanje vključenih več tekmovanj, se pri sofinanciranju upošteva višji rang
tekmovanja.
Vrednost točke za sofinanciranje tekmovanj v letu 2019 je 8,00 €.
Sklep št. 8.312

Višina članarine za klube, člane KZS, za leto 2020 znaša 50,00 € ter za podporne člane (fizične
osebe) 25,00 €.
Sklep št. 8.313
Višina točke za izračun višine štipendije oziroma dodatka za priprave, ki se odobrijo na osnovi pravilnika
o štipendiranju za sezono 2020 znaša 0,70 €.
Ad 7
Predsedstvu je bil predlagan načrt kandidiranja za velika mednarodna tekmovanja v obdobju do leta
2024. Na kratko so bili pojasnjeni razlogi za odločitev za posamezno kandidaturo. Predsedstvo potrjuje
predlog in sprejema
Sklep št. 8.314
Predsedstvo potrjuje predlog, da se na ICF in ECA kandidira za naslednja velika mednarodna tekmovanja:

2022
ICF svetovni pokal v slalomu
ICF svetovni pokal v spustu

Tacen
Celje

2023
Evropsko prvenstvo v zmajevih čolnih
ICF svetovni pokal v slalomu
2024
Evropsko prvenstvo v slalomu

Bled (v sodelovanju s SI SPORT)
Tacen
Tacen

Ad 8
Direktor je predsedstvu predstavil listo sodnikov, ki jih je za sojenje na velikih ICF in ECA tekmovanj
predlagala sodniška komisija KZS. Izmed predlaganih sodnikov dokončen izbor izvedeta ICF oziroma ECA.
Dodatna pojasnila je dodala predsednica komisije Tanja Porenta Hočevar. Jakob Marušič je predsedstvu
predlagal, da podpre izobraževanje sodnikov discipline zmajevih čolnv, saj bo potrebno v primeru, da
prodobimo organizacijo EP v zmajevih čolnih imeti takrat tudi svoje mednarodne sodnike. Predsedstvo
se je s predlogom, ki ga je predlagala sodniška komisija strinjalo in sprejelo
Sklep št. 8.315
Predsedstvo potrjuje predlog liste sodnikov, ki je bila posredovana na ICF in ECA za izbor sodnikov na
velikih ICF in ECA tekmovanjih v sezoni 2020. S tem potrjuje, da se strinja s sodelovanjem vseh sodnikov,
ki bodo na osnovi predloga izbrani s strani ICF in ECA.
Ad 9
Pod točko razno je bilo obravnavanih več aktualnih zadev.
Na zvezo je bila posredovana vloga BD Solkan, ki se želi na novo vključiti v KZS. Predsedstvo je ugotovilo,
da je za sprejem novih članov pristojna skupščina KZS in bo predlog za članstvo novega kluba dalo na
dnevni red prve naslednje seje Skupščine KZS. Članom BD Solkan, ki želijo sodelovati v programu KZS do
sprejema kluba v članstvo KZS se predlaga, da se v KZS vključijo kot podporni člani - fizične osebe.
V mesecu decembru je seja skupščine OKS. Delegat KZS na skupščini OKS je predsednik Andrej Ribič , v
primeru odsotnosti pa direktor Andrej Jelenc. Predsedstvo sprejema
Sklep št. 8.316
Predsedstvo določa, da v primeru, da bo v času skupščine delegat KZS predsednik Andrej Ribič zadržan,
se za nadomestnega člana na skupščini imenuje Andreja Jelenca.
KKK Tacen je izpostavil problem uporabe klubskih prostorov KKK Tacen s strani tekmovalcev drugih
klubov in čiščenja prostorov. Direktor je predlagal, da se enak način uporabi v primeru vseh klubov, kjer
prostore uporabljajo tudi tekmovalci drugh klubov. Po krajši razpravi je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 8.317
Predsedstvo sprejema predlog KKK Tacen, da KZS klubu enkrat mesečno plača čiščenje garderobe in
fitnesa.

Jakob Marušič je predsedstvu KZS predlagal, da za leto 2020 kandidiramo z dvema delavcema iz poziva
Zavoda za zaposlovanje za zaposlitev delavcev iz programa javnih del. Predsedstvo sprejema
Sklep št. 8.318
Predsedstvo potrjuje predlog, da se za leto 2020 na program javnih del, ki ga razpisuje Zavod za
zaposlovanje RS kandidira z dvema delavcema.
Tanja Porenta Hočevar je predstavila predlog sodniške komisije, da se s strani KZS delegira tudi glavne
sodnike za tekmovanja mlajših kategorij (slovenski pokal). V razpravi je bilo odprtih več problemov,
vezanih na dejstvo, da je v sodniško službo vključeno veliko število staršev. Predsedstvo se s predlogom
strinja in sprejema
Sklep št. 8.319
Predsedstvo sprejema predlog sodniške komisije, da se v letu 2020 tudi za tekme mlajših kategorij
delegira glavne sodnike.
V mesecu decembru bo potrebna še ena seja predsedstva, saj bo še letos potrebno sprejeti kriterije za
izbor trenerjev, vključenih v program nacionalnih panožnih športnih šol. Predviden termin je 17. 12. ali
18. 12. 2019 na Zaplani.

Seja je bila zaključena ob 17.00.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

