Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 22. 12. 2019

ZAPISNIK
9. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 18.1 2. 2019 ob 13.00, v prostorih
Izletniške kmetije Kuren, Stara Vrhnika 97, Vrhnika.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Alojz
Jamnik, Matic Naglič, Peter Kauzer, Janez Novak, Miljenko Muha.
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko
Drugi prisotni: Dušan Konda, Andrej Jelenc.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 8. seje predsedstva KZS
Potrditev predloga prejemnikov štipendij
Potrditev kriterijev za določitev trenerjev, zaposlenih na zvezi v programih NPŠŠ
Potrditev koledarja tekmovanj za leto 2020
Informacija o poteku priprav na organizacijo MSP v slalomu in MEP v spustu
Razno

Sejo je, v skladu s predhodnim dogovorom s predsednikom KZS, začel direktor KZS. Predsednik se je seji
pridružil pri obravnavi druge točke dnevnega reda. Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Ad 1
Na zapisnik 8. seje predsedstva ni bilo pripomb, tako da je bil zapisnik soglasno potrjen.
Ad 2
Na KZS je bilo do roka, ki ga predvideva pravilnik o štipendiranju in finančni pomoči, posredovanih več
vlog. Med njimi so bile vloge športnikov, ki izpolnjujejo pogoje, in tudi takšne, ki s pravilnikom določenih
pogojev ne izpolnjujejo. Vloge je obravnaval tudi strokovni svet, ki je predsedstvu predlagal, da se vloge,
ki izpolnjujejo kriterije, odobri, do ostalih vlog pa se člani strokovnega sveta niso opredelili. Ugotovili so,
da je še kar nekaj tekmovalcev s podobnimi rezultati, ki prošenj za štipendijo niso posredovali. Mnenja
so, da bi bilo potrebno to področje obdelati bolj celovito, da se zagotovi načelo enakopravne obravnave.
Člani predsedstva so se strinjali s predlogom strokovnega sveta v delu, kjer le-ta predlaga, da se finančno
pomoč dodeli vsem športnikom, ki izpolnjujejo kriterije, na način, ki ga je predlagal strokovni svet. O
ostalih vlogah je potekala krajša razprava, v kateri je bilo govora o obsegu finančnih sredstev, ki jih KZS
namenja štipendiranju, rezultatih posameznikov, ki so vložili vloge, ter drugih štipendijah, ki jih že
prejemajo nekateri od športnikov, ki so zaprosili za štipendijo. Predsedstvo se je odločilo, da štipendijo
odobri trem športnikom, ki ne izpolnjujejo pogojev, so pa za kriterijiem zaostali minimalno, oziroma so z
rezultatom na svetovnem prvenstvu KZS pridobili olimpijsko kvoto. V okviru te točke sta bila sprejeta dva
sklepa.
Sklep št. 9.320

Predsedstvo KZS potrjuje, da se za sezono 2019/2020 štipendijo, oziroma dodatek v skladu s Pravilnikom
o kriterijih za dodelitev dodatne finančne pomoči športnikom dodeli Simonu Ovnu in Vidu Debeljaku.
Blažu Cofu se nadomesti izpad dohodka, v primeru, da bo za izvedbo programa moral vzeti izreden
neplačan dopust. Dokazilo o izpadu dohodka mora biti posredovano s strani delodajalca. Maksimalna
višina nadomestila je višina dodatka, do katerega bi bil upravičen v primeru, da ne bi bil zaposlen.
Sklep št 9.321
Predsedstvo KZS potrjuje, da se štipendijo izredno odobri naslednjim športnikom:
Mia Medved odobrena štipendija v višini štipendije 3. skupine na osnovi osvojenega 5. mesta na
svetovnem prvenstvu U23 v olimpijski disciplini
Alja Kozorog odobrena štipendija v višini štipendije 3. skupine na osnovi pridobljene olimpijske kvote
Niko Testen
odobrena štipendija v višini štipendije 3. skupine na osnovi pridobljene olimpijske kvote

Ad 3
MIZŠ je z letnim program športa (LPŠ) za leto 2020 določilo, da se spremeni sistem zaposlovanja,
oziroma sofinanciranja trenerjev, zaposlenih v programu Nacionalnih panožnih športnih šol (NPŠŠ). LPŠ
določa, da morajo panožne zveze (NPŠZ), na osnovi 4-letne strategije delovanja NPŠŠ določiti in javno
objaviti kriterije, na osnovi katerih bodo izbrani trenerji, ki bodo prijavljeni na osnovi poziva Kajakaške
zveze Slovenije in razpisa, ki ga bo objavilo MIZŠ.
Strokovni svet je obravnaval predlog usmeritev za pripravo 4-letnega programa NPŠŠ in predlog
kriterijev za kreiranje prioritetnega vrstnega reda trenerjev, ki bodo izbrani za sofinanciranje dela v
NPŠŠ. Predsedstvo je potrdilo predlagane usmeritve 4-letnega programa, na predlagane kriterije za
kreiranje prioritetnega vrstnega reda trenerjev, ki bodo izbrani za sofinanciranje dela v NPŠŠ pa so imeli
nekateri člani predsedstva določene pripombe. Skozi razpravo se je izoblikovalo stališče, da se
predlagani kriteriji potrdijo s korekcijo v tretji in šesti točki.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 9.322
Predsedstvo sprejema s strani strokovnega sveta predlagane usmeritve za sestavo 4-letnega programa
NPŠŠ.
Sklep št. 9.323
Predsedstvo potrjuje predlog kriterijev za kreiranje prioritetnega vrstnega reda trenerjev, ki bodo izbrani
za sofinanciranje dela v NPŠŠ, s spremenjenima tretjo in šesto točko, kot sledi:
Točka 3.
Ocena praktičnega znanja in zmožnosti prenašanja vrhunskih temovalnih
izkušenj: nekdanji vrhunski kajakaš, v okviru kariere je osvojil kategorizacijo OKS
perspektivni razred
2 točki
mednarodni razred
4 točke
svetovni razred
8 točk
olimpijski razred
10 točk
Točka 6.

Kriterij razširjenosti: status razvoja kluba predlagatelja pri KZS: število nastopajočih
tekmovalcev na tekmah slovenskega pokala za mlajše od 14 let (povprečje zadnjih 4 let)
do 20 tekmovalcev
21 do 30 tekmovalcev
31 do 40 tekmovalcev
41 do 50 tekmovalcev

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk

51 do 60 tekmovalcev
61 do 70 tekmovalcev
več kot 70 tekmovalcev

25 točk
30 točk
35 točk

Ad 4
Predsedstvo je s strani strokovnega sveta v potrditev dobilo koledar tekmovanj in prireditev za sezono
2020, ki so ga uskladili trenerji na trenerskem seminarju. Predsedstvo je potrdilo predlog koledarja za
sezono in dopušča možnost, da se med sezono v koledar vključijo dodatna tekmovanja. Predsedstvo
sprejema
Sklep št. 9.324
Predsedstvo potrjuje predlog Koledarja KZS tekmovanj in prireditev za leto 2020.
Ad 5
Direktor KZS je predsedstvo obvestil o poteku priprav na svetovno mladinsko in U23 prvenstvo v slalomu
v Tacnu ter pripravah na evropsko mladinsko in U23 prvenstvo v spustu v Solkanu.
V okviru priprav na tekmovanja je bil realiziran sestanek z vodstvom KK SE v Solkanu in drugi operativni
sestanki. Ker želi KK SE istočasno z EP v spustu organizirati tudi Svetovno mladinsko prvenstvo v raftingu,
bo potrebno s tem uskladiti program tudi z Evropsko kajakaško zvezo (ECA). V zvezi s skupno
organizacijo je prišlo do določenih zapletov v komunikaciji med klubom in KZS. Klub je tik pred sejo
predsedstva na KZS posredoval prošnjo, da se z ECA uskladi možnost skupne organizacije. Dogovorjeno
je bilo tudi, da se z organizacijskim komitejem EP v spustu v Solkanu izvede operativni sestanek, na
katerem se dogovori medsebojno sodelovanje pri organizaciji obeh tekmovanj ter pregleda finančni
načrt tekmovanja in sofinanciranje s strani KZS. Predsedstvo sprejema
Sklep št. 9.325
Predsedstvo se je seznanilo s potekom priprav na Mladinsko svetovno in U23 prvenstvo v slalomu v
Tacnu ter Evropsko mladinsko in U23 prvenstvo v spustu v Solkanu. Strokovni službi nalaga, da s
pristojnimi na Evropski kajakaški zvezi dogovori možnost, da se skupaj z MEP v spustu v Solkanu
organizira MSP v raftingu.
Ad 5
Pod točko razno je Dušan Konda izpostavil problem, ki ga imajo klubi in zveza s pozivom ARSO, da je
potrebno Direkciji za vode RS plačevati nadomestilo za uporabo vodne pravice za tekmovanja in
treninge. Direktor KZS je pojasnil, da je tudi KZS dobila obvestilo pred izdajo odločbe, da bo za uporabo
vode v reki Savi na progi v Tacnu plačati uporabo vode in člane predsedstva obvestil o vseh dejavnosti, ki
so bile v zvezi s tem izvedene. Glede te tematike se je razvila široka razprava. Predsednik in direktor
imata v začetku januarja sestanek pri ministru Jerneju Pikalu na MIZŠ in bosta izpostavila to
problematiko.
Na KZS je prispela vloga za pomoč pri delovanju društva in zagotavljanju pogojev za delo s strani KKK
Krka. Ker so bila omenjenemu klubu na osnovi posebne vloge dodatna sredstva za gradnjo klubskih
prostorov odobrena v letu 2018, se tokrat vloga zavrne.
Računovodkinja je na predsedstvo posredovala informacijo, da so se s 1.1.2019 spremenili Slovenski
računovodski standardi 1, 2 in 6 zaradi novega Mednarodnega standarda računovodskega poročanja
»Najemi«, ki izenačujejo pripoznanje sredstev glede na finančni in poslovni najem. Spremembe so
obvezne za srednja in velika podjetja, mikro in majhna podjetja pa na podlagi sprejetih usmeritev lahko
obdržijo dosedanji način pripoznavanja. Predlagala je tudi imenovanje inventurne komisije.
Predsedstvo na osnovi pobude strokovne službe sprejme

Sklep št. 9.326
Kajakaška zveza Slovenije od 1. 1. 2019 poslovnih najemov ne pripozna kot sredstvo, ampak pripozna
najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi celotno
trajanje najema ali na kakršni drugi sistematični podlagi, ki najbolje odraža vzorec najemnikove koristi.«
Odločitev se vpiše kot dopolnitev v Pravilnik o računovodstvu pod 52. Člen (Najem).
Sklep št. 9.327
Imenuje se inventurna komisija v sestavi Simon Hočevar, Mateja Remec in Andrej Jelenc.
Direktor je člane predsedstva obvestil, da je v okviru podanih predlogv za priznanja KZS s strani KKK
Ljubljana prišla pobuda, da se Srečku Masletu za njegovo življensko delo v kajakaštvu podeli Zlato
plaketo KZS. Zlato plaketo na predlog Predsedstva KZS podeli Skupščina KZS. Predsedstvo se je s
predlogom strinjalo in sprejelo
Sklep št. 9.328
Predsedstvo KZS skupščini KZS predlaga, da Srečku Masletu podeli Zlato plaketo KZS za življensko delo v
kajakaštvu.
Seja je bila zaključena ob 16.00.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

