
 
 
 
Kajakaška zveza Slovenije      Ljubljana, 11. 4. 2019 
Skupščina 
 
 

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE  
 
 
Kajakaške zveze Slovenije za leto 2018, ki je bila v sredo, 10. 4. 2019, s pričetkom ob 17. uri v 
prostorih izobraževalnega središča OKS-ZŠZ, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana. 
 
Na seji prisotni delegati:  
BD Steklarna Hrastnik 
KKK Nivo Celje 
KKK Tacen 
KKK Orka 
KKK Bohinj 
KK Simon 
KK Soške elektrarne 
KKK Ljubljana 
KKK Žusterna 
KKK Krško 
KKK Čatež 
ŠD Outsider 
KKK Rotoattivo 
KKK Krka 
KKK Mura Krog 
ŠD Kolpa 
KD Brkati Som 
 
 
Prisotni člani predsedstva: Andrej Ribič, Peter Kauzer st., Zdenka Ponomarenko, Zvonko 
Kozorog, Gašper Šenk 
Člani NO: Slavko Kolar, Miroslav Avbelj 
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Mateja Remec, Andrej Jelenc  
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev Skupščine 

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika 

3. Potrditev dnevnega reda Skupščine 

4. Predstavitev poročil organov KZS za leto 2018 

- Poročilo o delovanju KZS 



 
 

- Poročilo o finančnem poslovanju KZS 

- Poročilo Nadzornega odbora KZS 

5. Razprava in sprejem poročil 

6. Predstavitev letnega načrta Kajakaške zveze Slovenije za leto 2019 

7. Razprava in sprejem letnega načrta za leto 2019 

8. Sprejem novih članic 

9. Razno 

 
 
Ad 1 
 
Predsednik Kajakaške zveze Slovenije g. Andrej Ribič pozdravi prisotne delegate in se jim zahvali 
za udeležbo. Prisotne obvesti, da je na začetku skupščine prisotnih 17 delegatov klubov s 
plačano članarino, kar pomeni več kot polovico od 22 klubov s plačano članarino ter je tako 
zagotovljena sklepčnost.  
 
Ad 2 
 
Predsednik preide na drugo točko dnevnega reda, pod katero se izvoli delovno predsedstvo, 
overitelja zapisnika in zapisnikarja.  
Predsednik predlaga, da delovno predsedstvo vodi sam ter se kot člana imenuje še Zdenko 
Ponomarenko in Boruta Tumo. Za overitelja zapisnika predlaga Tanjo Porenta Hočevar in 
Gašperja Šenka ter Andreja Jelenca za zapisnikarja. Na predlog ni pripomb. 
 
Skupščina soglasno sprejme sklep: 
 
Potrdi se predlagane člane delovnega predsedstva, overitelja zapisnika ter zapisnikarja. 
 
Ad 3 
 
Predsednik prisotnim predstavi dnevni red. Na predlagan dnevni red ni pripomb, tako da se 
sprejme sklep: 
 
Člani skupščine soglasno potrjujejo predlagan dnevni red. 
 
 
Ad 4 
 
Glede na to, da so vsi člani v gradivu dobili pisna poročila, predsednik predlaga, da vsebino 
poročila o delovanju KZS na kratko predstavi direktor KZS.  
Direktor na kratko predstavi delovanje delovnih teles KZS, tekmovalne uspehe, ki so jih v sezoni 
2018 dosegli člani slovenskih kajakaških reprezentanc, uspešno izvedbo svetovnega pokala v 



 
 
slalomu v Tacnu in svetovnega pokala v spustu v Celju ter uspešno finančno poslovanje KZS, ki 
je uspela zmanjšati negativen finančni rezultat iz preteklih let. 
Direktor predlaga, da na morebitna vprašanja glede finančnega poročila odgovori 
računovodkinja Mateja Remec. Delegat KD Brkati som je želel nekatera pojasnila glede 
finančnega poročila, ki sta mu jih pojasnila računovodkinja in direktor KZS. Po tem je še član 
nadzornega odbora Slavko Kolar podal povzetek poročila nadzornega odbora, na katerega ni 
bilo pripomb. 
 
Ad 5 
 
Predsednik odpira razpravo po posameznih poročilih. Razprave o predstavljenih poročilih ni 
bilo. Skupščina sprejme sklep: 
 
Soglasno se sprejmejo predstavljena poročila, in sicer poročilo o delovanju KZS za leto 2018, 
poročilo o finančnem poslovanju KZS v letu 2018 in poročilo nadzornega odbora KZS. 
 
Ad 6 
 
Letni delovni načrt na kratko predstavi direktor KZS. Poudari, da bo tudi v sezoni 2019 tako kot 
v preteklih letih v programu KZS veliko število evropskih in svetovnih prvenstev, ki se jih bodo 
udeležile slovenske kajakaške reprezentance. Obsežnejši bo program v disciplinah slaloma in 
sprinta na mirnih vodah, saj bosta svetovni prvenstvi tudi prvi kvalifikacijski tekmovanji za 
pridobitev kvot za nastop na OI Tokio 2020. Poleg tekmovalnega dela programa bo KZS 
organizirala tudi tekmo svetovnega pokala v slalomu v Tacnu ter evropsko prvenstvo v spustu v 
Bovcu in Kobaridu.  
Predstavljen letni delovni načrt je obravnavalo in potrdilo predsedstvo KZS. Na osnovi 
predlaganega letnega načrta se je že izvedlo del programa. 
 
Ad 7 
 
Predsednik je prisotne pozval k razpravi o letnem delovnem načrtu. Na predlagan program dela 
je imela komentar Zdenka Ponomarenko, ki je predlagala, da bi bili kriteriji za uvrstitev v 
reprezentance predstavljeni v posebnem dokumentu, kot priloga in ne kot del programa KZS. 
Kot razlog je navedla, da se zaradi operativnih zadev lahko kriteriji po sprejetju programa dela 
še spreminjajo in je te spremembe težko spremljati, če so del skupnega programa dela. Andrej 
Terčelj je apeliral, da se s strani Kajakaške zveze Slovenije podrobneje definira način 
organizacije in sojenja na tekmah ekstremnega slaloma. Opozoril je tudi na potrebo prevoda 
pravil v slovenščino, ki bodo ustrezno pregledana s strani sodniške komisije in lektorirana. Člana 
sodniške komisije sta pojasnila, da so pravila že prevedena, jih je pa potrebno še objaviti. V 
zvezi z definiranjem organizacije tekmovanja v ekstremnem slalomu je bila sprejeta pobuda, da 
se za to organizira poseben sestanek vključenih v organizacijo tovrstnih tekmovanj. Meho 
Titorid iz KKK Orka je želel temo o razvoju kanuja sicer odpreti pod točko razno, vendar je ta 
problem izpostavil pod razpravo o programih. Na osnovi krajše razprave je bilo izpostavljeno 
mnenje, da o tej tematiki stališče zavzameta odbor za mirne vode in strokovni svet, ki nato 
podata predlog predsedstvu KZS. 
Druge razprave na temo programa KZS za leto 2019 ni bilo, tako je skupščina sprejela sklep:  



 
 
 
Skupščina soglasno sprejema predlagan Letni delovni načrt za leto 2019. 
 
Ad 8 
 
Na KZS je prispela prošnja za članstvo v KZS, in sicer s strani Športnega društva Kajak kanu 
Brežice. Direktor prisotne obvesti, da je bil k vlogi priložen statut društva in kopija odločbe o 
vpisu v register društev, tako da je vloga popolna. Predsednik skupščini predlaga, da se društvo 
sprejme v članstvo KZS. Prisotni na predlog nimajo pripomb. 
 
Sprejme se sklep: 
 
Člani skupščine KZS se strinjajo, da se v članstvo Kajakaške zveze Slovenije sprejme Športno 
društvo Kajak kanu Brežice. 
 
Ad 9 
 
Pod točko razno je delegat KKK Čatež Ljubiša Stojanovič želel pojasnilo, kaj je v finančnem 
načrtu mišljeno pod postavko programi razvoja in svetovanje treninga. Direktor je pojasnil, za 
katere namene se predvidevajo sredstva iz naslova svetovanja treninga in kako se delijo 
sredstva iz naslova programa razvoja v klubih. Klubu je bilo predlagano, da v primeru, ko klub 
potrebuje pomoč pri strokovnem delu v klubu pobudo za tovrstno pomoč naslovi na KZS.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.40. 
 
 
Zapisal:           
Andrej Jelenc        

 
mag. Andrej Ribič 
Predsednik 

 
Overitelja zapisnika: 
 
Tanja Porenta Hočevar  ___________________ 
 
Gašper Šenk    ___________________ 
 
 


