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POSLOVNIK KOMISIJE ŠPORTNIKOV  

KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

 

 

S temi pravili se ureja način delovanja KOMISIJE ŠPORTNIKOV KAJAKAŠKE ZVEZE 

SLOVENIJE, skrajšano ime Komisije športnikov KZS (v nadaljevanju Komisije športnikov). 

 

Komisija športnikov izvršuje svoje naloge skladno z Olimpijsko listino, pravili OKS, pravili 

ICF, ECA in tem pravilnikom Komisije športnikov.  

 

1. člen 

 

Komisija športnikov se ustanovi skladno s priporočilom reformske komisije Mednarodnega 

olimpijskega komiteja (v nadaljevanju MOK) iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro 

zastopani na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, mednarodne športne federacije, nacionalni 

olimpijski komiteji, nacionalne panožne športne zveze). 

 

2. člen 

 

Poslanstvo Komisije športnikov je predstavljati in zastopati poglede športnikov znotraj KZS. 

Sestavljajo jo tekmovalci vseh disciplin pod okriljem KZS. 

 

3. člen 

(cilji in naloge) 

 

Cilji in naloge Komisije športnikov so: 

 zastopanje pravic in dolžnosti športnikov in priprava predlogov za reševanje v okviru 

KZS, 

 preučevanje vprašanj in potreb v zvezi s športniki in priprava sistemskih predlogov za 

reševanje v okviru KZS, 

 zastopanje in uveljavljanje interesov športnikov 

 usklajevanje in izražanje stališč med aktivnimi športniki in Komisijo športnikov, 

 aktivno sodelovanje med Komisijo športnikov in MOK, OKS in ICF. 

 

 

4. člen 
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(sestava komisije) 

Komisija športnikov ima pet (5) članov, zastopana morata biti oba spola. 

 

Sestavljena je iz športnikov, ki so imeli OKS kategorizacijo v zadnjih osmih letih, v sestavi: 

 dveh (2.) športnikov olimpijskih disciplin na divjih vodah obeh spolov,  

 dveh (2.) športnikov olimpijskih disciplin na mirnih vodah obeh spolov, 

 enega (1.) športnika neolimpijskih športov ali disciplin tako na mirnih kot divjih vodah.  

 

Člani komisije morajo biti državljani Slovenije stari najmanj 16 let in nekaznovani na področju 

dopinga. Izvoljeni so za dobo štirih (4.) let in so po preteku mandata v primeru ponovne 

kandidature lahko ponovno izvoljeni. 

 

Predsednik ali eden izmed članov Komisije športnikov so edini in istočasno lahko tudi: 

 člani Komisije športnikov ICF-a, 

 člani Komisije športnikov MOK-a, 

 člani Komisije športnikov OKS-ja. 

 

 

 

 

5. člen 

(glasovalna pravica) 

 

Športniki z glasovalno pravico so športniki ki so bili v obdobju zadnjih osmih let kategorizirani 

pri OKS v panogi kajak-kanu, so stari najmanj 16 let in nekaznovani na področju dopinga. 

 

Člane komisije volijo športniki z glasovalno pravico na volilnem zasedanju, ki se skliče vsaka 

štiri (4) leta meseca oktobra v letu OI, izmed športnikov z vloženo kandidaturo. 

 

 

6. Člen 

(naloge članov) 

 

Komisijo zastopa in predstavlja v Predsedstvu KZS en (1) član komisije, ki mora biti 

predstavnik olimpijskih športov. 

 

V Kolegiju KZS sodeluje en (1.) član komisije, ki mora biti predstavnik olimpijskih športov. 

To je lahko ista ali druga oseba. Načeloma je to predsednik komisije oziroma njegov imenovan 

namestnik. 

 

7. člen 

(priprava na volitve) 

 

Za izvedbo volilnega zasedanja Komisija športnikov imenuje tri člansko komisijo - telo, ki 

opravi vsa potrebna organizacijska in tehnična opravila. Na volilnem zasedanju verificira 

športnike z glasovalno pravico in izmed njih imenuje ostala delovna telesa: 

- verifikacijsko komisijo, ki ugotovi število prisotnih športnikov z volilno pravico - tri (3) 

člane, 

- volilno komisijo, ki ugotavlja izide volitev - tri (3) člane,  

- zapisnikarja seje in overovatelja zapisnika. 
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Obstoječa Komisija športnikov najkasneje 30 dni pred volilnim zasedanjem pozove športnike 

za kandidaturo. 

 

Športniki kandidati za članstvo v komisiji morajo podati svoje osebne podatke, opis in čas 

kategorizacije in predlog delovanja komisije v naslednjem mandatnem obdobju. 

 

Predloge za članstvo morajo kandidati posredovati najmanj petnajst (15) dni pred predvidenim 

volilnim zasedanjem. 

 

Obstoječa Komisija športnikov mora deset (10) dni pred volilnim zasedanjem obvestiti 

športnike z glasovalno pravico o kandidatih za članstvo v komisiji. 

 

 

8. člen 

(volitve) 

 

Volitve se izvedejo na volilnem zasedanju z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani 

kandidati (izpolnjeni morajo biti pogoji skladno s pravili komisije), navedeni po različnih 

kategorijah, kot navaja 4. člen teh pravil. 

 

Volitve članov komisije, na katerih sodelujejo vsi volilni upravičenci, so tajne.  

Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži dva kandidata za mirne, dva za divje in en kandidat 

za neolimpijske discipline. Izvoljeni so kandidati z največjim številom prejetih glasov po 

posameznih področjih navedenih v členu 4 teh pravil, ne glede na število volilcev.  

 

V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov v isti kategoriji, ki 

jih uvrščajo v komisijo, se postopek volitev za te kandidate ponovi še enkrat za to kategorijo. 

Če je tudi v drugem poskusu rezultat neodločen postane član Komisije športnikov najstarejši.  

 

Kadar mesta niso popolnjena v celoti, jih predlagajo obstoječi člani Komisije športnikov 

oziroma ostanejo nezapolnjena. 

 

9. člen 

(delovanje Komisije) 

 

Komisija se sestaja najmanj 4x letno. 

 

Predsedstvo KZS mora zagotoviti finančne, organizacijske, strokovne in prostorske pogoje, da 

Komisija športnikov lahko opravlja svoje naloge.  

 

Na prvi seji štiri (4) letnega mandata izvoljeni člani komisije med seboj izvolijo predsednika, 

ki mora biti predstavnik olimpijskih športov, podpredsednika in enega (1) predstavnika 

komisije v Predsedstvu KZS ter enega (1) predstavnika komisije v Kolegiju KZS, oba morata 

biti predstavnika iz olimpijskih športov. 

 

Kadar je neodločen izzid pri glasovanju pri sprejemanju odločitev med člani Komisije (primer, 

ko je število članov sodo zaradi nezapolnjenosti mest), da glas predsednika Komisije zadnjo 

odločitev. 
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Komisija športnikov razpravlja in odloča na rednih, izrednih, oziroma dopisnih sejah. Redne 

in izredne seje so lahko organizirane na način prisotnosti članov, v obliki video konference 

oziroma v mešani obliki (pristnosti članov in video konference). 

 

10. člen 

(izvedba sej) 

 

Sklicatelj seje je praviloma predsednik komisije. Sklic kolegija lahko zahteva vsak od članov 

komisije. Komisija se praviloma sestaja štirikrat letno oziroma po potrebi. Vabila za sejo in 

gradivo se odpošlje najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Izjemoma v nujnih 

primerih lahko ppredsednik komisije odloči, da se rok skrajša. 

 

O posamezni zadevi (samo ena točka dnevnega reda) se lahko izvede dopisna seja 

(korespondenčna seja). Dopisna seja se izvede tako, da se vsem članom pošlje krajša pisna 

obrazložitev točke dnevnega reda s predlogom sklepa. Člani komisije se pisno opredelijo za 

sklep ali proti sklepu. 

 

Predsednik komisije lahko vabi na seje, poleg članov direktorja KZS ali vodje posameznih 

področij pri KZS. Če je potrebno, vabi tudi druge strokovne in zunanje sodelavce, ki bi lahko 

prispevali k uspešnemu razreševanju posameznih vprašanj. 

 

Predlog dnevnega reda seje oblikuje predsednik komisije. Če se komisija sestane na pobudo 

člana dnevni red predlaga pobudnik seje. 

 

Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči vsaj 3 člani. Za veljavno glasovanje morajo 

glasovati vsaj 3 člani. Za veljavnost glasovanja zadostuje navadna večina prisotnih člani , ki 

glasujejo. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika komisije. 

 

O sejah se vodi zapisnik. V zapisnik se zapiše zaporedna številka seje, kraj in čas seje, 

prisotne oz. odsotne s seje, dnevni red, povzetek razprave pri posameznih točkah dnevnega 

reda, sprejete sklepe in ločena mnenja k posameznim točkam dnevnega reda. Zapisnik piše 

eden od članov komisije. 

 

Predsednik komisije otvori in zaključi sejo, vodi razpravo, daje besedo članom in drugim 

udeležencem v razpravi, predlaga sklepe za glasovanje in razglaša sklepe. 

 

V primeru odsotnosti predsednika njegove naloge opravlja član, k ga za to pooblasti 

predsednik komisije. 

 

 

11. Člen 

(veljavnost in spremembe poslovnika) 

 

Pravilnik Komisije športnikov je bil sprejet na 1. seji Komisije športnikov KZS dne 30. 

septembra 2021 in z istim dnem stopi v veljavo. 

 

Spremembe in dopolnitve poslovnika so veljavne, ko jih sprejme komisija. Če posamezna 

vprašanja niso urejena s tem poslovnikom jih komisija ureja s posebnim sklepom in 

veljavnostjo za posamezen primer, upoštevaje določila statuta KZS in tega poslovnika. 
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