Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 13. 3. 2021

ZAPISNIK
14. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 9.3.2021, ob 14.30 v sejni
sobi v prvem nadstropju družbe Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Alojz
Jamnik, Peter Kauzer st..
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič, Miljenko Muha, Janez Novak
Drugi prisotni: Jakob Marušič, Tanja Hočevar Porenta, Dušan Konda, Mateja Remec, Inaki Gomez, Andrej
Jelenc
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 13. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja in informacija o poslovnem rezultatu za leto 2020
Obravnava predloga sprememb statuta KZS
Obravnava predloga disciplinskega pravilnika
Obravnava predloga pravilnika o državnih prvenstvih
Obravnava predloga pravilnika o registraciji športnikov
Obravnava COVID 19 protokola
Predstavitev modela sanacije proge v Tacnu (predlog Hydrostadium)
Sofinanciranje programov (usposabljanje trenerjev; sofinanciranje opreme klubom)
Sofinanciranje velikih kajakaških prireditev v letu 2021
Določitev datuma Skupščine KZS za leto 2021
Razno

Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je seja sklepščna. Prisotne je pozval k potrditvi dnevnega
reda. S predlaganim dnevnim redom so se vsi strinjali.
Ad 1
Predsednik je predlagal, da se zapisnik 13. seje predsedstva, ki je bil dopisno usklajen v dneh po seji
potrdi. Predlog je bil sprejet in zapisnik soglasno potrjen. Pri pregledu realizacije sklepov je bilo
ugotovljeno, da je bilo strokovnemu svetu naloženo, da pripravi nov pravilnik o štipendiranju športnikov.
Predlog novega pravilnika še ni pripravljen.
Ad 2
Finančno stanje je pojasnila računovodkinja Mateja Remec. V letu 2020 smo, s strani države za trenerje
zaposene v NPŠŠ in zaposlene na javnih delih prejeli iz naslova PKP za določeno obdobje sofinancirane
prispevke in ob koncu leta krizni dodatek. S strani države bomo v skladu s PKP8 prejeli povrnjene tudi
vse stroške testov na COVID 19, ki jih bomo plačali v letu 2021. V letu 2020 smo s strani MIZŠ prejeli več
sredstev, kot v preteklem letu, enako s strani FSO, vendar to v poslovnih knjigah ni vidno, ker zaradi
pandemije okrnjenega programa v letu 2020 nismo počrpali vseh sredstev FSO, jih pa lahko črpamo še v

začetku leta 2021. KZS je leto 2020 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki. Finančno gledano KZS
sledi usmeritvam, ki so bila sprejeta za ureditev poslovanja zveze, zaključena pa je bil tudi že revizija
poslovanja v letu 2020.
Pri pregled bilance stanja so bila postavljena določena vprašanja vezana na kratkoročne obveznosti in s
strani računovodstva tudi pojasnjena. Predsedstvo je potrdilo finančno in poslovno poročilo in sprejelo
Sklep št. 14.363
Predsedstvo se je seznanilo s finančnim stanjem zveze, bilanco stanja za leto 2020 in poslovnim
poročilom. Predsedstvo sprejema finančno in poslovno poročilo za leto 2020.

Ad 3
Na osnovi sklepa predsedstva se je pristopilo k spremembi organizacije KZS in s tem tudi pripravi
sprememb statuta KZS. Na temo spremembe statuta sta bili izvedeni dve posvetovanji s predstavniki
klubov in delovnih teles zveze. Direktor je na kratko predstavil odprte dileme, ki so bile izpostavljne na
posvetih. Na predsedstvo je bila posredovana verzija spremenjenega statuta, ki bi ga dali v sprejem na
Skupščino KZS. Po krajši razpravi je predsedstvo pritrdilo predlogu, da se predlog spremenjenega statuta
posreduje v sprejem Skupščini KZS. Sprejelo je
Sklep št. 14.364
Predsedstvo potrjuje, da je predlagana verzija sprememb statuta KZS primerna za posredovanje v
sprejem Skupščini KZS.
Ad 4
Predsedstvo je v sprejem dobilo predlog novega Disciplinskega pravilnika KZS. Direktor je pojasnil, da gre
za nekoliko posodobljen pravilnik, ki pa vsebinsko ni bistveno spremenjen od starega. Na predlog ni bilo
pripomb in predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 14.365
Predsedstvo sprejema predlagan Disciplinski pravilnik Kajakaške zveze Slovenije.
Ad 5
Predlog pravilnika o državnih prvenstvih, ki je bil v sprejem predlagan predsedstvu je bil obravnavan na
odboru za mirne in odboru za divje vode. S strani članov so bile posredovane določene spremembe, ki so
bile v glavnem upoštevane nekatere pa takšne, da jih je bilo težko upoštevati. S strani Odbora za divje
vode je bila posredovana pobuda, da bi se v disciplini spust v kategoriji starejših dečkov nastopalo v
slalom čolnih z argumentom, da klubi težko zagotovijo zadostno število spust čolnov. Predlagatelj
pravilnika se z argumenti za ta predlog ni strinjal, ker po njegovem mnenju zasleduje finančni argument
in ne strokovnega. V razpravi so bili predstavljeni agrumenti za predlog Odbora za divje vode kot za
predlog, ki je bil predlagan v pravilniku. Predsedstvo je o predogu glasovalo in z večino glasov prisotnih
članov predsedstva sprejelo
Sklep št. 14.366
Predsedstvo sprejema predlagan Pravilnik o izvedbi državnih prvenstev.
Ad 6

V decembru 2020 je bil na nivoju države sprejet nov Pravilnik o registraciji in kategorizaciji športnikov v
RS. Na osnovi določil tega pravilnika je bil pripravljen predlog novega Pravilnika o registraciji športnikov
Kajakaške zveze Slovenije, v katerem so predvideni načini registriranja, licenciranja in prestopov
športnikov med klubi, člani Kajakaške zveze Slovenije. Na predlog ni bilo pripomb ina tako je
predsedstvo sprejelo
Sklep št. 14.367
Predsedstvo sprejema predlagan Pravilnik o registraciji športnikov Kajakaške zveze Slovenije.

Ad 7
V okviru COVID 19 ukrepov sta bila predsedstvu v obravnavo posredovana dva dokumenta. COVID 19
zdravstveni in varnostni protokol, ki predlaga navodila za ravnanje pred in med tekmovanji ter načrt
testiranj pred tekmovanji za vse udeležence tekmovanj ter COVID 19 dodatek h kriterijem za izbor ekipe
za OI Tokio, ki predlaga spremembe v načinu izbora v primeru nenastopanja tekmovalcev okuženih z
virusom COVID 19 ali nenastopanja zaradi odločbe o karanteni.
Direktor je na kratko predstavil COVID 19 zdravstveni in varnostni protokol. Pojasnjene so bile določene
posebnosti protokola. Po krajši razpravi je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 14.368
Predsedstvo sprejema predlagan COVID 19 zdravstveni in varnostni protokol.
Predlog COVID 19 dodatka h kriterijem za izbor ekipe za OI Tokio je bil posredovan predsedstvu v
obravnavo že na 13. seji predsedstva v okviru sprejemanja letnega načrta KZS. Tako člani strokovnega
sveta kot odbora za divje vode niso bili enotni pri tem vprašanju in so odločitev prenesli na predsedstvo.
Sklep predsedstva je bil, da vodja programa vrhunskega športa za divje vode pripravi bolj natančno
razdelan predlog COVID 19 dodatka h kriterijem, ki bo natančno definiral vse možne scenarije in ne bo
dopuščal manipulacij. Nekoliko dopolnjen COVID 19 dodatek h kriterijem za izbor ekipe za OI Tokio je
predstavil vodja programa vrhunskega športa. V začetku predstavitve je poudaril, da je namen sprejema
dodatka h kriterijem želja, da je sistem izbire oblikovan na način, da bodo za nastop na OI Tokio izbrani
najboljši tekmovalci. V razpravi je bilo odprtih vrsto vprašanj. Med njimi problem, da se strokovni odbori
niso mogli poenotiti in so odločitev prenesli na predsedstvo, da je po zaključku EP, ko naj bi po sprejetih
kriterijih izbrali ekipo za OI samo en termin treninga na progi v Tokiu, da je do roka za prijavo potnikov
IO OKS samo ena tekma svetovnega pokala v Pragi, da MOK še ni podal informacije ali bo možno in do
kdaj predlagat menjave športnikov v primeru, da zaradi okužbe s COVID 19 ne bodo mogli nastopi na OI,
itd. Nekateri razpravljalci so izrazili bojazen, da se z dodatnimi kriteriji lahko odpira možnost za
manipujacije. Vodja programa vrhunskega športa je poudaril, da z dodatkom želi ustvariti pogoje, da
bodo na osnovi rezultatov na tekmah izbrani resnično najboljši tekmovalci v tem trenutku. Razmišljanja
razpravljalcev so šla v smer, da je potrebno narediti vse, da se tekmovalce zaščiti pred okužbo, da bodo
lahko nastopili na vseh tekmah in bodo izbrani resnično najboljši. Pomemben del odgovornosti za svojo
zaščito pa morajo nositi tudi tekmovalci in trenerji sami. Vprašanje, ki se je postavilo je bilo tudi, koliko
tekmovalcev bo potrebno peljati na edini predolimpijski trening, če pred tem še ne bo izbrana ekipa za
OI. Predsedstvu je bilo predlagano, da se odloči, ali bo spremenilo sistem izbora ekipe in sprejelo COVID
19 dodatek h kriterije ter odloča o načinu zaščite tekmovalcev, da bodo na izbirnih tekmah lahko
nastopili vsi najboljši tekmovalci, kandidati za uvrstitev na OI.
Predsedstvo je glasovalo o predlogu COVID 19 dodatka h kriterijem. Rezultat glasovanja je bil 4 glasovi
proti, 1 glas za predlog. Sprejet je bil
Sklep št. 14.369

Predsedstvo ne sprejema predloga COVID 19 dodatka h kriterijem za izbor ekipe za nastop na OI Tokio in
potrjuje, da v veljavi ostanejo kriteriji, sprejeti na 11. seji predsedstva KZS in potrjeni v okviru Letnega
načrta KZS za leto 2021.
Predsedstvo je nadalje razpravljalo o pogojih, ki bi najboljše tekmovalce, kandidate za uvrstitev na OI
čim bolje zavarovalo pred okužbo z virusom in jim tako omogočilo nastopanje na vseh izbirnih
tekmovanjih. Predlagano je bilo, da bi jim omogočili bivanje v tako imenovanem »mehurčku«. Na osnovi
razprave se je izoblikoval predlog, da se tekmovalcem, ki že imajo točke v sistemu izbora za OI ter
tekmovalcem, ki so vključeni v skupino pripravljeni za medalje in pripravljeni za finale (skupaj 9
tekmovalcev) da možnost namestitve v »mehurčku« v tednu pred prvimi izbirnimi tekmami v slalomu ter
v tednu med prvim in drugim vikendom izbirnih tekem v Tacnu. Sprejet je bil
Sklep št. 14.370
Predsedstvo KZS potrjuje, da se tekmovalcem, ki že imajo točke v sistemu izbora za OI ter tekmovalcem,
ki so vključeni v skupino pripravljeni za medalje in pripravljeni za finale (skupaj 9 tekmovalcev) da
možnost namestitve v »mehurčku« v tednu pred prvimi izbirnimi tekmami v slalomu ter v tednu med
prvim in drugim vikendom izbirnih tekem v Tacnu. Stroške namestitve krije KZS.
Ad 8
Na 13. seji predsestva je bila potrjena ponudba za pripravo tehnične rešitve ureditve dela kajakaške
proge pod zapornico v Tacnu, ki jo je posredovalo podjetje Hydrostadium. Tehnična rešitev je bila
predlagana, predsedstvu pa sta jo predstavila Gašper Šenk, koordinator sanacijskih del ter inaki Gomez,
ki je sodeloval pri predlogu zaključnih rešitev na sedežu podjetja. Predlog rešitve močno spreminja prvi
del proge, omogoča pa širšo uporabo. Pred dokončno odločitvijo o začetku sanacije po predlaganem
načrtu je potrebno pridobiti še oceno stroškov predvidenih del in natančen načrt. V okviru te točke je
predsedstvo sprejelo naslednje sklepe
Sklep št. 14.371
Predsedstvo se je seznanilo s predlogom tehnične rešitve ureditve dela kajakaške proge pod zapornico,
ki jo je na osnovi predhodno potrjene ponudbe pripravilo podjetje Hydrostadium.
Sklep št. 14.372
K sanaciji prvega dela, takoj pod zapornico, ki ne zahteva zahtevnejših posegov se pristopi takoj. Na
osnovi ocene, ali je s tem posegom možno varno veslanje preko zapornice organizator in vodja
vrhunskega športa določijo, ali se izbirne tekme za slalom reprezentanco izvedejo s startom nad
zapornico al pa se uporabi štart pod zapornico.
Sklep št. 14.373
Po pridobitvi ocene stroškov vseh del, ki izhajajo iz predloga tehnične rešitve ureditve proge pod
zapornico se predsedstvo odloča o nadaljnih korakih sanacije. Za pridobitev prej omenjene ocene
stroškov se zadolži koordinator sanacijskih del.
Ad 9
S strani klubov so bile na KZS posredovane vloge za sofinanciranje stroškov tečaja za usposabljanje
trenerjev na mirnih vodah in za sofinanciranje opreme kajakaškim klubom iz Posavja. Člani predsedstva
so se strinjali, da se za klubom pokrije del stropkov za usposabljanje trenerjev. Niso se strinjali, da se
izredno krije stroške nakupa opreme kajakaškim klubom iz Posavja. Mnenja so bili, da se tovrstna pomoč
nameni iz naslova sofinanciranja razvoja v skladu s kriteriji, ki veljajo za vse klube. Sprejat sta bila dva
sklepa.

Sklep št. 14.374
Klubom KZS krije polovico stroškov, ki so jih za trenerje, prijavljene na usposabljanje za trenerje kajaka
na mirnih vodah dolžni plačati klubi.
Sklep št. 14.375
Vloga za sofinanciranje nakupa kajakaške opreme, ki sta jo na KZS naslovila KKK Čatež in KKK Krško se
zavrne. Tovrstna pomoč klubom je predvidena v okviru sofinanciranja razvoja v skladu s kriteriji.
Ad 10
Oceno stroškov velikih mednarodnih kajakaških prireditev, ki jih v letu 2021 organiziramo v Sloveniji je
predstavil vodja programa prireditev. Poudaril je, da je za svetovno mladinsko in U23 prvenstvo v
slalomu trenutno zagotovljenih nekaj manj kot polovico sredstev, več kot polovico pa jih bo potrebno še
zagotoviti s prispevki sponzorjev. Če ne bo dovolj sponzorskih sredstev bo potrebno določene izdatke
črtati. Tudi organizatorji evropskega mladinskega in U23 prvenstva v slalomu in svetovnega mladinskega
in U23 prvenstva v spustu v Solkanu pričakujejo znatno finančno pomoč s strani KZS. V razpravi je bilo
izpostavljeno, da so v finančnih načrtih tekmovanj določene postavke, ki bi se jih dalo zmanjšati. Glede
na to je sprejelo
Sklep št. 14.376
Predsedstvo nalaga strokovni službi, da v skupaj z organizatorji pregleda v katerih delih je možno stroške
velikih kajakaških tekmovanj, ki jih v letu 2021 organiziramo v Slovenijii zmanjšati in nove finančne
načrte predstavi na naslednji seji predsedstva.

Ad 11
Predlagano je, da se redna Skupščina KZS izvede v torek, 13.4.2021 v dvorani Stare mestne elektrarne v
Ljubljani. Predsedstvo se s predlogom strinja in sprejema
Sklep št. 14.377
Redna letna skupščina KZS se razpiše za torek, 13.4.2021 v Stari mestni eleketrarni v Ljubljani.
Ad 12
Pod točko razno je direktor KZS člane predsedstva pozval, da glasujejo o prioritetnem vrstnem redu
objektov, ki so jih v okviru razpisa za sofinanciranje objektov na FSO posredovali KZS in kajakaški klubi.
FSO je namreč KZS pozvala, da posreduje prioritetni vrstni red. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 14.378
Predsedstvo, na osnovi zahtevka FSO potrjuje naslednji prioritetni vrstni red objektov, ki so bili v okviru
razpisa FSO za leto 2021 posredovani s strani KZS in kajakaških klubov :
1. Kajakaški poligon Tacen
2. Kajakaški center Solkan
3. Čolnarni Brestanica in Krško
4. Lopa za shranjevanje športne opreme Krka
Pod točko razno je Zvonko Kozorog postavil vprašanje glede kvalifikacijskega sistema za ekstremni
slalom za OI Paris. Direktor je pojasnil, da je ICF k razpravi o morebitnih spremembah formata pozval
nacionalne zveze in bo morebitne spremembe predlagal do konca sezone 2021. Trenutno sistem
kvalificiranja ni določen.

Seja je bila zaključena ob 16.20.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

