Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 13. 5. 2021

ZAPISNIK
15. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 28. 4. 2021, ob 15. uri 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, Janez Novak in preko spletne platforme ZOOM Peter Kauzer st.
Odsotni člani predsedstva: Zdenka Ponomarenko, Matic Naglič, Miljenko Muha
Drugi prisotni: Dušan Konda, Andrej Jelenc in preko spletne platforme ZOOM Inaki Gomez. V prvem delu
seje sta bila prisotna še predsednik KK Soške elektrarne Ivan Zagožen in predsednik IO KK Soške
elektrarne Boro Šavli.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 14. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja
Obravnava in potrditev predloga sestave slalomskih in sprinterskih reprezentanc
Pregled predlogov za članstvo v delovnih telesih KZS
Obravnava dopisa KK Soške elektrarne
Razno

Predsednik je pozdravil prisotne člane predsedstva in druge prisotne ter ugotovil, da je seja sklepčna.
Predlagal je, da se najprej pristopi k obravnavi točke 5 iz razloga, da predstavnikoma KK Soške elektrarne
ne bi bilo potrebno na obravnavo čakati skoraj do zaključka seje. S predlogom so se vsi strinjali.
Ad 5
Predsednik je na začetku obravnave zavzel stališče, da je bila vsebina dopisa, s katerim je KK Soške
elektrarne od KZS zahteval zamenjavo sodnikov za drugo izbirno tekmo ter dodal še nekaj dodatnih
zahtev, posredovana na neprimeren način. Predsednik pričakuje, da komunikacija med klubi in zvezo
poteka na spoštljiv način, česar pa v tem primeru ni bilo. Zaveda se, da lahko v določenih primerih
prihaja do napak, vendar so v primeru, ki ga je v dopisu navajal KK Soške elektrarne, bila upoštevana
pravila. Nemogoče bo iz sodniške službe ali organizacije tekmovanj izvzeti vse posameznike, ki so v
sorodstveni povezavi z nastopajočimi tekmovalci, saj naš šport temelji na prostovoljcih, ki so v večini
starši tekmovalcev, ki nastopajo na tekmovanjih. V razpravi je Zvonko Kozorog pojasnil svoja opažanja
glede organizacije prvih dveh izbirnih tekem, ki sta bili, zaradi prepovedi organizacije tekmovanj v času
»lockdowna«, organizirani kot skupni trening reprezentanc. Mnenja je bil, da je smiselno, da se starši
najboljših tekmovalcev, ki se borijo za mesta na OI ali SP kljub vsemu izločijo iz sodniških pozicij, ki lahko
ključno vplivajo na končne rezultate. Gašper Šenk je bil mnenja, da vsi, vključeni v organizacijo
tekmovanj, delajo v dobro kajakaškega športa in da so vsakršni pritiski na sodnike in tovrstni dopisi
nedopustni, ker rušijo enotnost v kajakaškem športu. Dušan Konda je na koncu posredovanega dopisa
pogrešal podpis, da bi vedel, kdo je v imenu KK Soške elektrarne posredoval dopis. Ivan Zagožen,
predsednik KK Soške elektrarne je pojasnil, da je bil dopis posredovan s strani IO kluba ter da bosta
predsednik IO Boro Šavli in član IO Zvonko Kozorog pojasnila razloge za posredovaneje dopisa. Mnenja je

bil, da je potrebno pomiriti duhove, da pa je bil obveščen, da je dopis botroval določenim pozitivnim
spremembam v organizaciji naslednjih tekem. V nadaljevanju je Boro Šavli predstavil razloge za
posredovanje dopisa. Pojasnil je, da je bil namen odprava napak, ki se v organizaciji tekmovanj pojavljajo
že vrsto let in na koncu rezultirajo v napačnih sodniških odločitvah. Vzrok naj bi bil nerealizacija sklepov
predsedstva KZS, vezanih na sodniško službo. Potrdil je, da je po tekmovanju poklical glavnega sodnika
Mateja Kaiserja, vendar nanj ni izvajal nobenih pritiskov in je pogovor potekal na vljuden način. Omenil
je tudi, da je vodja tekmovanja Jakob Marušič na dopis odgovoril s pojasnili, zakaj je prišlo do določenih
pomankljivosti v organizaciji skupnega treninga. S strani glavnega sodnika pa so želeli zgolj pridobiti
video material, s katerim bi lahko v klubu dobili pojasnila, na osnovi katerih dejstev so bile izvedene
odločitve. Predsednik je komentiral pojasnila in poudaril, da je bilo v zadnjem času veliko storjenega na
področju izobraževanja sodnikov, da pa dopis ni napisan na način, ki bi naslavljal te teme, temveč so v
dopisu postavljene zahteve, vezane neposredno na odločitve sodnika na tekmovanju in samo
organizacijo tekmovanja. Zaradi takšnih pritiskov izgubljamo prostovoljce, kar siromaši naš šport. Boro
Šavli je zatrdil, da jim je žal, da se je Matej Kaiser odločil odstopiti iz sodniške komisije in iz sodniške
službe in da to ni bil njihov namen. Dopis je nastal tudi iz razloga dati pojasnila posameznikom, ki na
strokovnem področju dajejo veliko kajakaškemu šoortu. V imenu KK Soške elektrarne se je Boro Šavli
pripravljen opravičiti Mateju Kaiserju, Matjažu Savšku in zvezi. Zvonko Kozorog je bil mnenja, da je
potrebno situacijo preseči in z novo sodniško službo in strokovnima odboroma organizirati delovanje na
način, da bo le-to boljše. V nadaljni razpravi je bilo izpostavljenih še več primerov iz preteklosti, ki naj bi
osvetlili težave pri delovanju sodniške službe in organizacije tekmovanj. Svoje mnenje je preko ZOOM-a
podal tudi Peter Kauzer. Slavko Jamnik je bil mnenja, da bodo vedno komentarji na sodniške odločitve, je
pa potrebno sodniško službo čim bolje organizirati. Hudo mu je, da nekdo po dolgoletnem
prostovoljnem delu odstopi, ker je upravičeno užaljen, ko vidi dopis, kakršen je bil posredovan s strani
KK Soške elektrarne. Misli, da je omenjeno opravičilo potrebno sprejeti, mora pa iti opravičilo tistim, ki
so bili v tem primeru najbolj prizadeti. Dušan Konda je predlagal, da predsedstvo z dopisom Mateju
Kaiserju sporoči, da so se predstavniki KK Soške elektrarne opravičili, in da ga pozivamo, da svojo
odstopno izjavo umakne in nadaljuje z delom v okviru sodniške ekipe. Boro Šavli je ponovno zatrdil, da
bodo opravičilo posredovali, da pa želi, da se nerealizirani sklepi, vezani na sodniško službo realizirajo.
Predsednik KK Soške elektrarne Ivan Zagožen je ob zaključku te točke dejal, da jim je žal, če je dopis
botroval odstopu Mateja Kaiserja, da pa upajo, da bodo tudi na osnovi njihovega dopisa v bodoče
določene zadeve v okviru organizacije tekmovanj bolje organizirane. Glede prijave, ki jo je na disciplinsko
komisijo proti KK Soške elektrarne in predsedniku IO Boru Šavliju podala sodniška komisija, je
predsedstvo ugotovilo, da sodniška komisija lahko da pobudo za uvedbo disciplinskega postopka,
predlagatelj postopka pa je predsedstvo. V razpravi so člani predsedstva razpravljali o nastali situaciji
pred drugim vikendom izbirnih tekem v slalomu, zaradi dopisa KK Soške elektrarne in posledično
odstopa glavnega sodnika Mateja Kaiserja. Mnenja o predaji postopka v obravnavo disciplinski komisiji
so bila deljena, predvsem v luči obljube predsednika IO KK Soške elektrarne, da se bo klub opravičil KZS,
sodniški komisiji in Mateju Kaiserju. Predsedstvo se je odločilo, da bo pred morebitno predajo predloga
disciplinski komisiji pridobilo še dodatne informacije o dogajanju in se na osnovi dodatnih dejstev
odločilo o nadaljnih korakih.
V okviru te točke sta bila sprejeta
Sklep št 15.379
KK Soške elektrarne in Bora Šavlija se pozove, da se opravičijo Mateju Kaiserju, sodniški komisiji in
Kajakaški zvezi Slovenije za način, na kakršen so zahtevali pojasnila po prvih dveh izbirnih tekmah na
skupnem treningu slalomskih reprezentanc.
Sklep št 15.380

Pred morebitnim posredovanjem predloga za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga je sodniška komisija
predlagala zoper KK Soške elektrarne in predsednika IO Bora Šavlija predsedstvo pridobi še dodatne
informacije glede pritiskov na glavnega sodnika po tekmovanju.

Ad 1
Na zapisnik 14. seje ni bilo pripomb. Sklepi so bili realizirani.
Ad 2
Finančno stanje je pojasnil direktor Andrej Jelenc. Od prejšnje seje se na področju financiranja ni veliko
spremenilo. Prejete so bile odločbe FSO za programe D1, ki izkazujejo nekoliko višje sofinanciranje kot v
letu 2020. Informacij o višini sofinanciranja drugih programov in programa LPŠ s strani MIZŠ še ni.
Odločbe in pogodbe naj bi prejeli v sredini meseca maja.
Ad 3
Po končanih izbirnih tekmah v slalomu je vodja programa vrhunskega športa Inaki Gomez podal predlog
sestave slalomskih reprezentanc za sezono 2021. S strani članov strokovnega sveta je bil podan predlog,
da je potrebno, poleg predloga, posredovati še analizo rezultatov in imeli pripombo na predlog, da se
tretje- in četrtouvrščenemu v C1m omogoči vsakemu po dve tekmi svetovnega pokala. Kauzer je bil
mnenja, da je predlog korekten. Vodja je pojasnil, da sta oba tekmovalca za malenkost izven 6%
zaostanka, ki je bil postavljen kot kriterij za uvrstitev v ekipo ter med seboj izredno izenačena. Zaostanek
izven 6% je posledica dejstva, da je bil Savšek na izbirnih tekmah izredno hiter. Zaradi izenačenosti pa
predlaga, da se vsakemu omogoči po dve tekmi svetovnega pokala. Direktor je omenil, da je v programu
predvideno tudi imenovanje B ekipe, ki jo vodja še ni predlagal. Predsedstvo vodji nalaga, da pripravi še
predlog sestave B slalomske ekipe.
V okviru predloga sprinterskih reprezentanc sta bili izpostavljeni dve dilemi. Prva je bila vezana na
predlog mladinske ekipe, kjer v ekipo ni bila predlagana nobena mladinka ter da so nekateri tekmovalci,
ki niso predlagani v ekipo, dosegli boljše rezultate kot drugi, ki so v ekipo predlagani. Pojasnjeno je bilo,
da so med predlaganimi tekmovalci že nekateri, ki so predlagani, predvsem zaradi podpore v razvoju ter
da bodo verjetno primernemu nivoju za nastop na mladinskem EP in SP zadostili le prvi trije tekmovalci.
Določeni tekmovalci, ki bi sodili v razširjen program, niso bili predlagani, ker so tudi del spustaškega
programa ali pa je bilo to dogovorjeno z njihovimi trenerji.
Po oceni trenerjev NPŠŠ programa za sprint nobena od mladink ne dosega nivoja tekmovalcev, ki so
predlagani, saj časovno preveč zaostajajo.
Druga dilema je bil predlog uvrstitve tekmovalca Vida Debeljaka v ekipo za olimpijske kvalifikacije in EP.
Vid je bil na izbirnem tekmovanju zaradi prelahkega kajaka diskvalificiran, sicer pa z veliko razliko
najhitrejši v tekmi K1m 200m. Z doseženim časom je izkazal kvaliteto, ki mu daje realne možnosti za
pridobitev olimpijske kvote na kontinentalnih in globalnih olimpijskih kvalifikacijah. Vsi člani strokovnega
sveta in odbora za mirne vode, ki so podali komentarje na predlog uvrstitve Vida Debeljaka v ekipo, so se
strinjali, da se ga v ekipo uvrsti, vendar pod posebnimi pogoji, saj je mnenje vseh, da mora biti
nespoštovanje pravil sankcionirano, saj le tako lahko dotičnemu tekmovalcu in tudi drugim posredujemo
sporočilo, da se pravila morajo spoštovati. Po širši razpravi je prevladalo mnenje, da je v tem primeru
smiselna denarna kazen v obliki samofinanciranja nastopa na OI kvalifikacijah. Predsedstvo je v okviru
tega sprejelo
Sklep št 15.381

Predsedstvo potrjuje sestavo slalomske ekipe, ki jo je predlagal vodja programa vrhunskega športa kot
sledi:
K1M
Martin Srabotnik - SP, EP, svetovni pokal
Peter Kauzer - SP, EP, svetovni pokal
Niko Testen - EP, svetovni pokal (eno tekmo manj)
Vid Kuder Marušič - tekma svetovnega pokala, ki se jo določi naknadno
C1M
Benjamin Savšek - SP, EP, svetovni pokal
Luka Božič - SP, EP, svetovni pokal
Nejc Polenčič - EP, dve tekmi svetovnega pokala
Anže Berčič - dve tekmi svetovnega pokala
K1Ž
Eva Terčelj - SP, EP, svetovni pokal
Urša Kragelj - SP, EP, svetovni pokal
Ajda Novak - SP, EP, Svetovni pokal
C1Ž
Alja Kozorog - SP, EP, svetovni pokal
Eva Alina Hočevar - SP, EP, svetovni pokal
Lea Novak - SP, EP, svetovni pokal
Ekipa U23
K1M
Tine Kancler
Ulan Valant
Lan Tominc

C1M
Nejc Polenčič
Juš Javornik
Urh Turnšek

K1Ž
Eva Alina Hočevar
Lea Novak
Zala Zanoškar

C1Ž
Eva Alina Hočevar
Lea Novak
Sara Globokar*

C1M
Martin Gale
Adam Križaj
Tit Šenk

K1Ž
Helena Domajnko
Sara Belingar
Ula Skok

C1Ž
Asja Jug
Naja Pintarič
Ema Lampič

Mladinska ekipa
K1M
Jan Ločnikar
Urban Gajšek
Jakob Šavli

Sklep št 15.382
Vodja programa vrhunskega športa mora v čim krajšem času predlagati sestavo in program B slalomske
ekipe za tekmovano sezono.

Sklep št 15.383
Predsedstvo potrjuje naslednjo sestavo ekip v sprintu na mirnih vodah
Mladinska ekipa:

Matevž Manfreda
Jakob Stojanovič
Santiago Leban Parada
Rok Maver
Alen Mugerli
Tom Timotej Pirš
Predlagana ekipa nastopi na mednarodni regati v Bratislavi. Na osnovi rezultatov se določi tekmovalce,
sestavo ekipnih čolnov in razdalje, na katerih bodo posamezniki nastopili na EP in SP.
Ekipa U23:
Mia Medved
Tit Faletič
Miha Fartek
Program nastopov na EP in SP se določi na osnovi programa EP in SP.
Članska ekipa:
Špela Ponomarenko Janić
Anja Osterman
Mia Medved
Jošt Zakrajšek
Rok Šmit
Vid Debeljak (pod dodatnimi pogoji)

Sklep št 15.384
Vida Debeljaka se uvrsti v ekipo za olimpijske kvalifikacije v Szegedu in Barnaulu pod pogojem, da si
nastopa na tekmovanju financira sam. V primeru osvojitve olimpijske kvote se mu ½ stroškov nastopov
na omenjenih tekmovanjih povrne.

Ad 4
Na osnovi določil statuta, sprejetega na zadnji skupščini KZS, so bili klubi, sodniki in tekmovalci pozvani,
da posredujejo predloge za predsednike in člane delovnih teles. Predsedstvo je pregledalo predloge in
ugotovilo, da so za večino komisij predlagani samo člani, ne pa tudi predsedniki. Po krajši razpravi je
odločilo, da vodenje Odbora za divje vode prevzame Dušan Konda, ki predsedstvu v korespondenčno
potrditev posreduje predlog sestave odbora. Izmed predlaganih članov je kandidat za vodenje Odbora za
mirne vode Ljubiša Stojanovič, vendar je potrebno z njim še opraviti pogovor, ki ga opravi direktor.
Enako je s kandidatom za vodnje Komisije za organizacijo tekmovanj, ki naj bi jo vodil Tomaž Bregar.
Pogovor z njim opravi podpredsednik Gašper Šenk. Sestavo komisije športnikov se izbere na osnovi
volitev, na katerih lahko volijo vsi kategorizirani športniki. Direktor pripravi predlog pravil za volitve v
komisijo športnikov, ki jih uskladi s predlaganimi kandidati. Po sprejetju se izvedejo volitve. Za vodenje
komisije sodnikov sta bila predlagana dva kandidata, Andrej Terčelj in Tanja Porenta Hočevar.
Predsedstvo je za vodenje komisije sodnikov potrdilo Tanjo Porenta Hočevar.

Sklep št 15.385

Predsedstvo za predsednika Odbora za divjo vodo potrjuje Dušana Kondo in za predsednico komisije
sodnikov Tanjo Porenta Hočevar. Oba predsednika predsedstvu v potrditev posredujeta sestavo odbora
in komisije.
Sklep št 15.386
S kandidatom za predsednika odbora za mirne vode pogovor opravi Andrej Jelenc, s kandidatom za
predsednika komisije za organizacijo tekmovanj pa Gašper Šenk. Če potrdita pripravljenost za vodenje
odbora in komisije, se ju potrdi, ko se potrjuje tudi članstvo obeh delovnih teles.
Sklep št 15.387
Direktor pripravi predlog pravilnika o volitvah v komisijo športnikov, ga uskladi s kandidati za komisijo in
da v potrditev predsedstvu. Po potrditvi se v čim krajšem roku izvedejo volitve.
Ad 6
Pod točko razno je Zvonko Kozorog postavil vprašanje glede kvalifikacijskega sistema za ekstremni
slalom za OI Pariz. 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 še ni določen.
Predsedstvo je v obravnavo dobilo predlog izgleda novih kolajn za državna prvenstva. Strinjalo se je, da
se pristopi k izdelavi kolajn z novim izgledom, vendar pa se ostane pri enakih velikosti kolajn, kot smo jih
imeli do sedaj. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št 15.388
Predsedstvo nalaga strokovni službi, da naroči izdelavo novega izgleda kolajn in dobavo le-teh.
Seja je bila zaključena ob 18.00.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

