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Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

 

izdaja 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje Sodniške komisije dne 20.9.2021 

 

Seja je potekala v prostorih KZS s pričetkom ob 17.00 uri. 

 

Prisotni: Rosanda Klemen, Matjaž Savšek, Peter Gale, Tomaž Pavšič, Tanja Porenta Hočevar 

Odsotni: Nada Zajec, Leopold Šmit  

 

Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih 5 članov, s tem je SK sklepčna. 
__________________________________________________________________________________ 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. seje 
2. Priprava predloga za delegiranje sodnikov za mednarodne tekme v 2022  
3. Priprava vsebinskega predloga sodelovanja s Komisijo za organizacijo tekmovanj 
4. Razno 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
AD1. 
Glede realizacije preteklih sklepov ugotavljamo, da na 1.seji ni bilo sprejetih sklepov. Pod 2. točko 
prejšnje seje smo se zavezali, da bomo sklicali sestanek delovnih skupin ločeno za divje in mirne vode.  
 
Delovna skupina sodnikov DV je bila sklicana 17.6.2021. Sestalo se je več sodnikov DV, ki smo 
razpravljali o smernicah in nadaljnem delu sodniške službe v Sloveniji.Zagotovo se bo morala sodniška 
stroka posvetiti ekstremnemu slalomu, s katerim v Sloveniji nimamo primernih izkušenj. Na letošnjih 
velikih tekmovanjih v Sloveniji (MSP Tacen in MEP Solkan) smo imeli tudi slovenski sodniki priložnost 
sodelovati pri sojenju v ekstremnem slalomu, s čemer smo se seznanili s sodniškim pristopom v tej 
disciplini. Ker se disciplina še razvija, se razvijajo tudi pravila, kar je opaziti na največjih tekmovanjih. 
Slovenska sodniška stroka bo tako sledila razvoju ekstremnega slaloma in razvoju oz. spremembam 
pravil. V sklop izpita za nove sodnike se bo dodala tudi nova izpitna pola za ekstremni slalom.  
Na sestanku delovne skupine je bil eden izmed predlogov tudi ukinitev dela z rumenimi listi za sodnike 
poročevalce in približanje principu dela sodniške službe na največjih tekmovanjih. Sodniška komisija je 
bila seznanjena s poskusom takšnega pristopa na tekmovanju za DP mlajših kategorij (4.9.2021, 
Solkan), ki se je izkazalo za dobro prakso, v smeri katere bi morali v prihodnosti delati. Sodniki bodo s 
tem načinom seznanjeni tudi na predvideni jesenski delavnici.  
Na delovni skupini je bil izpostavljen tudi problem motiviranja in angažiranja novih (in obstoječih) 
sodnikov. Podan je bil predlog, da se po klubih organizirajo vodje sodnikov, ki naprej koordinirajo delo 
posameznih sodnikov ter skrbijo za angažiranje novih kandidatov. Sodniki opažamo tudi, da je med 
tekmovalci prisotno pomanjkanje poznavanja pravil njihovega športa, zato menimo, da bi bilo smotrno 
organizirati tečaj poznavanja pravil za tekmovalce, ki bi bilo mandatorno za tekmovalce med 15. in 
18.letom.  
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Glede merjenja kontrole smo se na delovni skupini dogovorili, da se izdela nov model etalona za 
merjenje dolžine in širine čolnov. 
Na delovni skupini je bila podana želja, da se v jesenskem času organizira sklop delavnic s področja 
sodniške službe, ki bi zajemalo natančno predstavitev dela sodnika in tehničnega osebja na različnih 
pozicijah (glavni sodnik, pomočnik GS, štarter, ciljni sodnik, kontrola opreme, računska služba,..). V 
zvezi s temi predlogi smo sprejeli 
 
Sklep 29: Predviden datum sodniške delavnice je vikend 6. in 7.11.2021. Dogovorili se bomo s 
klubi, ki trenirajo na Tacenskem poligonu, da se v tistem vikendu organizira simulacija 
tekmovanja, na katerem bomo izvedli delavnico. Na delavnice so vabljeni vsi aktivni slovenski 
DV sodniki.  
 
Sklep 30: Predlagani datumi za sodniške izpite za DV za nove kandidate je četrtek 4.11.2021. 
Pred tem datumom se po dogovoru s kandidati organizira sodniški tečaj.  
 
Glede problematike tekmovanja na MV Mura 3.7.2021, ki je bila obravnavana na izredni seji SK 
19.7.2021 je Tanja seznanila SK s trenutno situacijo. Odbor za mirne vode  je kljub sklepu SK, da se 
upošteva dosežene rezultate na omenjenem tekmovanju, izločil omenjeno tekmovanje iz sistema za 
točkovanje za skupni seštevek za Slovenski pokal v mirnih vodah. Zaradi slednjega je prišlo do trenja 
mnenj posameznih klubov oz udeleženih. SK ugotavlja, da nima pristojnosti odločanja o sistemu 
točovanja in o (ne)uvrščanju posameznega tekmovanja v nabor tekem za Slovenski pokal, zato na to 
podorčje SK ne more in ne sme posegati. Ostaja pa SK pri sprejetem sklepu št. 26, da so doseženi 
rezultati na tem tekmovanju uradni rezultati tekmovanja.   
 
AD2.  
Aktivni mednarodni sodniki so bili pozvani, da posredujejo svoje predloge glede sojenja na mednarodnih 
ICF in ECA tekmovanjih v naslednji sezoni. Na podlagi teh predlogov in možnosti delegiranja smo 
oblikovali predlog za delegiranje slovenskih mednarodnih sodnikov za tekmovanja najvišjega ranga. 
 
Sklep 31: Direktorju KZS se posreduje predlog delegiranja slovenskih mednarodnih sodnikov za 
tekmovanja razpisana s strani ICF in ECA za sezono 2022. Predlog je priloga tega zapisnika.  
 
AD3.  
V sodniški službi se zavedamo, da je uspešno izpeljano tekmovanje tudi odraz sodelovanja sodniške 
službe z organizatorji samega tekmovanja. Zato smo mnenja, da bi bilo nujno potrebno, da se člani 
Komisije sodnikov in Komisije za organizacijo tekmovanj povežejo ter dogovorijo za skupni delovni 
sestanek. Cilj oz. namen delovnega sestanka bi bil postaviti smernice in minimalne zahtevane 
standarde za organizacijo posameznih tekmovanj, ki bi služili predvsem kot pomoč organizatorjem 
tekmovanj za čim boljšo in pravočasno pripravo tekmovanja. Skladno z že sprejetima sklepoma 27 in 28 
na izredni seji 19.7.2021 sprejemamo 
 
Sklep 32: Komisija sodnikov na Komisijo za organizacijo tekmovanj pošlje pobudo za jesenski 
skupni delovni sestanek. 
 
 
AD4.  
Tanja je SK seznanila z za sodniško službo pomembnimi točkami Kolegija KZS dne 13.9.2021. 
Andrej je prosil SK, da pozove sodnike k pridobivanju mednarodne licence, tako za MV kot DV. Koncept 
opravljanja mednarodnega izpita je 3-dnevni seminar in nato praktično delo na ICF tekmovanju. 
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Predvsem pri mirnih vodah je v Sloveniji izrazito pomanjaknje sodnikov z opravljenim mednarodnim 
izpitom.  
Na kolegiju so bili določeni tudi datumi manjkajočih državni prvenstev: 
DP slalom za mladince: 2.10.2021 Celje 
DP ekstremni slalom in DP prosti slog: 30.9.2021 Tacen 
DP polo (turnir): 23.10.2021 Ljubljanica (Prulski most) 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.                                         

 

Zapisala: Tanja P. Hočevar 

 

Zapisnik korespondenčno potrjen 22.9.2021. 
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PRILOGA  

P1: Predlog delegiranja mednarodnih sodnikov za slalom 

       WC Slalom 
      

       
WC1 PRAGA 10.-12.6.2022 MARIJA PETEK DUŠAN KOMEL ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK 

              

WC2 KRAKOW 17.-19.6.2022 ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK JERNEJ ČREPINŠEK   

              

WC3 TACEN 24.-26.6.2022 ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK JERNEJ ČREPINŠEK DUŠAN KOMEL 

   
        

WC4 PAU 26.-28.8.2022 ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK JERNEJ ČREPINŠEK   

   
        

WC FIN LA SEU 2.-4.9.2022 MARIJA PETEK MATEJ BRECELJ JERNEJ ČREPINŠEK  ROSANDA KLEMEN 

   
        

SP  
  

        

   
        

SP ML.&U23 IVREA 19.-24.7.2022 ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK DUŠAN KOMEL   

   
        

SP ČLANI AUGSBURG 26.-31.7.2022 ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK JERNEJ ČREPINŠEK   

   
        

   
        

EP  
  

        

EP ČLANI LIPT.MIKULAŠ MAJ 2022? MATEJ BRECELJ ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK   

   
        

EP ML.&U23 Č.BUDEJOVICE 18.21.8.2022 ROSANDA KLEMEN DEAN BEZELJAK DUŠAN KOMEL   

        

P2: Predlog delegiranja mednarodnih sodnikov za maraton 

SP maraton 
   

    
Ponte de Lima (POR) 29.9.-2.10.2022 STANE KLEMENC 

 

P3: Predlog delegiranja mednarodnih sodnikov za spust 

     
SP  

    

     
ČLANI Treignac 2.-5.6.2022 JAKOB MARUŠIČ 

     
EP  

    
ML.&U23 Banja Luka avg.22??   JAKOB MARUŠIČ 

 


