ZAPISNIK
1.dopisne seje Odbora za mirne vode, ki je potekala dne 18.1.2018 od 14.ure do 21.1.2018
do 18.ure
DNEVNI RED:
1. Potrditev datuma izvedbe Državnega prvenstva v maratonu, ki naj bi se izvedelo v
sklopu Ljubljanskega maratona na trasi Vrhnika – Ljubljana v razdalji 23 km dne
6.10.2018.
2. Potrditev datuma izvedbe Državnega prvenstva v sprintu za vse starostne kategorije,
ki naj bi se izvedelo od 8. do 9.9.2018, predvidoma na novem regatnem centru Brežice.
Na dopisni seji so sodelovali vsi člani Odbora MV, z naslednjimi komentarji:
Stane Klemenc
kot je razvidno v priponki, v obeh vprašanjih glasujem PROTI. (po posvetu v klubu)
Maratoni na MV so tradicionalne bohinjske tekme in želimo, da tako ostane. Tekma na
Ljubljanici mi je všeč, ampak proga ni podobna nobenemu od prizorišč mednarodnih
maratonov (ali bo nekoč redlagana spust DV na boh. jezeru)...
DP 8.,9. 9. je namerno predlagan na datum tradicionalne Adriine regate. To ne gre, podiramo
tradicijo in razvoj. Predsednica OMV ne dela v dobro kajakaškega športa. Včeraj (ali pred
včerajšnjim) je z Vladom Jakominom govorila o tem in sta našla rešitev. DP prestavljen za en
teden naprej. Po njeni logiki, lahko predlagamo datum DP maraton, na datum regate
Capris... To so moji razlogi za glasovanje proti predlogoma
Vladimir Jakomin
na obe vprašanji glasujemo s PROTI.
Strinjamo se razlogi, ki jih je navedel Stane Klemenc. Podpiramo tradicijo in ohranjanje le-te.
Jernej ŽupančičRegent
Pri sklepu 1:
Glasujem proti.
Datum in lokacija - 6.10.2018, Ljubljanica - sta po skupnih izkušnjah zaradi vodostaja, toka,
alg in jesenskega listja v reki problematična.
Lahko ostanemo pri prejšnjem datumu in lokaciji v Bohinju.
Ali pa morda 6.10. prav tako v Bohinju (Bohinj je odlično prizorišče za maratone).
Pri sklepu 2:
Glasujem za.
Očitno je omenjeni datum eden redkih možnih, teden dni prej je SvP v Tacnu, teden kasneje
pa Olimpijski upi MV.
KZS naj prosi KK Adrio da svojo tradicionalno tekmo prestavi na teden prej oziroma teden
kasneje, tako tradicionalno tekmo moramo ohraniti in pomagati pri njeni izvedbi.
MIslim pa, da imata DP in OH pred njo pač prednost.
Predlagam tudi, kot vsako leto, da za naslednjo sezono kot OMV predloge za datume
najpomembnejših domačih MV eventov oddamo zelo zgodaj-torej med prvimi.
Jošt Zakrajšek
Sem PROTI obema predlogoma.
1)PROTI
Kar se tiče DP v maratonu se mi zdi pravilno da je izveden, ce se le da na cim bolj mirni
vodi.

Ljubljanica je lahko v navedenem terminu zelo visoka... Tudi datum se mi ne zdi primeren.
2)PROTI
DP v sprintu se mi zdi (glede na pretekle izkusnje), da je udelezba vecja in precej bolj
kakovostna (boljsa priprava in motiviranost tekmovalcev) v aprilskem terminu. Verjamem, da
je ta termin tudi dobrodosel za tekmovalce, da imamo pred pricetkom mednarodne sezone
neko kakovostno tekmovanje...in spodobi se da so na DP tekmovalci tudi dobro pripravljeni.
Kar se tice pa prizorisca pa....ce lahko v Brezicah z gotovostjo zagotovijo mirno vodo in
enake pogoje na vseh devetih progah, je lahko DP tudi tam.
Morda bi bilo pametno da v Brezicah najprej organizirajo eno "testno" tekmovanje, da vidimo
kako tam vse poteka..ker se mi zdi nespametno uporabiti DP za testno tekmovanje. DP mora
biti le izvedeno na najvisjem moznem nivoju.
LjubišaStojanovič
Pri sklepu 1:
Glasujemo ZA
Pri sklepu 2:
Glasujemo ZA
Pri tej točki moramo iz KKK Čatež sporočiti, da je občina ravno fazi pridobivanja sredstev za
postavitev MV proge na Savi.
V primeru, da ne bi šlo vse po načrtih, vas o tem obvestimo. Odgovor bo znan v 14 dneh.
Meho Titorič
Sklep št. 1/1

GLASUJEM PROTI

Sklep št. 1/2

GLASUJEM ZA

Zdenka Ponomarenko
Sklep št. 1/1

GLASUJEM ZA

Sklep št. 1/2

GLASUJEM ZA

Rezultat glasovanja
Član
Stojanovič
Zakrajšek
Titorič
Ponomarenko
Župančič
Jakomin
Klemenc
Rezultat

Sklep 1/1
ZA
PROTI
PROTI
ZA
PROTI
PROTI
PROTI
PROTI-5, ZA-2

Sklep 1/2
ZA
PROTI
ZA
ZA
ZA
PROTI
PROTI
PROTI-3, ZA-4

Sklep št. 1/1 ni bil sprejet, ker je 5 članov Odbora MV glasovalo PROTI in 2 ZA.
Sklep št. 1/2 je bil sprejet, ker so 3 člani Odbora MV glasovalo PROTI in 4 ZA.

Koper, 22.1.2018

ZAPISALA
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