Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije
Celovška 25
1000 Ljubljana
izdaja
ZAPISNIK
7. (korespondenčne) seje Sodniške komisije dne 23.4.2021
Seja je potekala korespondenčno preko e pošte.
Prisotni: Borut Tuma, Janko Belingar, Matjaž Savšek, Nada Zajec, Tanja Porenta Hočevar, Leopold
Šmit
Odsotni: Matej Kaiser
Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih 6 (šest) članov, s tem je SK sklepčna.
__________________________________________________________________________________
Dnevni red:
1.Preučitev dopisa KKSE zaradi domnevnih sodniških nepravilnosti na skupnem treningu reprezentanc
in priprava odgovora na dopis
__________________________________________________________________________________
AD1.
Članom sodniške komisije je bil v vednost in preučitev posredovan dopis KKSE z dne 13.4.2021 poslan
po e pošti.
Vezano na dopis prejet s strani KKSE, ki se nanaša na domnevne nepravilnosti na skupnem treningu
reprezentanc 10.4.2021, je Tanja P. Hočevar v zahtevanem roku v svojem imenu odgovorila na zahteve
KKSE predstavljene v tem dopisu ter z dopisom, zahtevami in svojim odgovorom seznanila vse na
treningu prisotne sodnike.
V korespondenčni razpravi člani sodniške komisije ugotavljamo, da je imel dopis KKSE izrazite
negativne posledice na delo sodniške službe v Slovenije. Posledica zahtev v dopisu in dogodkov po
sami tekmi s strani KKSE je tudi odstop dolgoletnega mednarodnega kajakaškega sodnika ter člana
sodniške komisije M.Kaiserja z vseh funkcij na KZS, ECA in ICF.
Vsi prisotni razen Janka Belingerja, ki se je zaradi klubske pripadnosti mnenja vzdržal, se strinjamo, da
je potrebno zoper obsodbe in zahteve v dopisu ter zoper izvajanje osebnega pritiska B.Šavlija na
glavnega sodnika M.Kaiserja disciplinsko ukrepati.
V imenu sodniške komisije se pripravi enoten predlog za prijavo na disciplinsko komisijo zoper KKSE in
B.Šavlija. Predlog prijave na disciplinsko komisijo je sprejet s 5 glasovi za ter 1 glasom proti. Prijavo se
v imenu sodniške komisije elektronsko pošlje na naslov Kajakaške zveze Slovenije v obravnavo.
Prijava je priloga k temu zapisniku.
Zapisala:
Tanja P. Hočevar l.r.
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PRILOGA: PRIJAVA NA DISCIPLINSKO KOMISIJO

SODNIŠKA KOMISIJA KZS
Celovška 25
1000 Ljubljana
Ljubljana, 23.4.2021
DISCIPLINSKA KOMISIJA KZS in
PREDSEDSTVO KZS
Celovška 25
1000 Ljubljana
Zadeva: Prijava disciplinskega prekrška
Dne 22.4.2021 se je sestala sodniška komisija, ki podaja enotno prijavo disciplinskega
prekrška.
Dne 13.4.2021 smo na naslov sodniške komisije KZS prejeli e-poštni dopis Kajak kluba
Soške elektrarne. Dopis se nanaša na domnevno sporno situacijo na trening tekmi, ki se je
odvijala dne 10.04.2021 v Tacnu.
V dopisu je navedenih več neutemeljenih obsodb o domnevno neustreznih sodniških
odločitvah glavnega sodnika. Dopis vsebuje tudi več zahtev s strani Kajak kluba Soške
elektrarne.
Tanja P. Hočevar je kot predsednica sodniške komisije 15.4.2021 podala e-poštni odgovor na
navedene zahteve z obrazložitvijo postopka sojenja ter obrazložitvijo načina delegiranja
sodnikov na tekme in ga e-poštno poslala na naslov Kajak kluba Soške elektrarne ter na epoštni naslov KZS in vodje reprezentanc Inakija Gomeza. Pisni odgovor sta podala tudi Jakob
Marušič kot vodja organizatorjev in Inaki Gomez kot vodja reprezentanc.
Zaradi obtožb in zahtev navedenih v dopisu s strani Kajak kluba Soške elektrarne ter zaradi
telefonskih pritiskov sodnika in predsednika IO KKSE Bora Šavlija na glavnega sodnika
trening tekme 10.4.2021 Mateja Kaiserja je prišlo dva dneva pred predvidenim ICF ranking in
izbirnim tekmovanjem 17.-18. 4. 2021 do izrednih razmer, ko je bila vprašljiva izpeljava
tekmovanja, na katerega je bilo prijavljenih 209 tekmovalcev iz 14 držav. Neizpeljava
tekmovanja bi za KZS ter kluba organizatorja pomenil velik finančni izpad ter nepopravljiv
madež na mednarodnem ugledu KZS.
Obsodbe in zahteve v dopisu ter osebni pritiski na glavnega sodnika po končanem tekmovanju
so rezultirali v nepreklicnem odstopu glavnega sodnika Mateja Kaiserja od vseh funkcij na
Kajakaški zvezi Slovenije, Evropski kajakaški zvezi (ECA) in Mednarodni kajakaški zvezi
(ICF). Zaradi tega je Kajakaška zveza Slovenije in Sodniška komisija pri KZS utrpela izgubo
pomembnega dolgoletnega sodelavca. Zaradi odpovedi sodelovanja na vseh mednarodnih
tekmovanjih, na katera je bil kot sodnik KZS delegiran s strani ICF in ECA, pa je KZS
izgubila tudi velik del mednarodnega ugleda kot zanesljiva sodniška institucija.
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Zato na sodniški komisiji zahtevamo disciplinsko ukrepanje zoper oba povzročitelja
disciplinskega prekrška (KKSE in Bora Šavlija) zaradi namernega povzročanja škode z
nepopravljivimi posledicami po 2. alineji 7. člena disciplinskega pravilnika KZS.
V upanju, da se v bodoče s takšnimi situacijami ne bomo več srečevali, in v želji, da delujemo
enotno v dobro našega športa, pričakujemo temeljito preučitev in razrešitev dotičnega
primera.
S športnimi pozdravi,
SODNIŠKA KOMISIJA
Tanja P. Hočevar, preds.
Matjaž Savšek
Borut Tuma
Leopold Šmid
Nada Zajec
(vsi korespondenčno podpisani 23.4.2021)
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