Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 9. 10. 2021

ZAPISNIK
16. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 29. 9. 2021, ob 18. uri preko
spletne platforme ZOOOM.

Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Alojz
Jamnik, Miljenko Muha, Zdenka Ponomarenko, Peter Kauzer st.
Odsotni člani predsedstva: Janez Novak, Matic Naglič
Drugi prisotni: Inaki Gomez
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 15. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja
Seznanitev s tekočimi zadevami
Kadrovske zadeve
Poročilo o organizaciji velikih tekmovanj v Sloveniji (Tacen, Solkan)
Razno

Sejo je začel direktor KZS, ki je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotne seznanil z namenom seje in
predlaganim dnevnim redom. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Ad 1
V okviru obravnave zapisnika 15. seje predsedstva je bilo ugotovljeno, da nekateri sklepi še niso bili
realizirani. Glede na znane informacije sklep št. 15.370, ki je določal, da se pozove KK Soške elektrarne in
Bora Šavlija, da se opravičijo Mateju Kaiserju, sodniški komisiji in KZS za način, na kakršen so zahtevali
pojasnila po prvih dveh izbbirnih tekmah na skupnem treningu slalom reprezentanc ni bil izveden.
Opravičilo ni bilo posredovano. Drugi nerealiziran sklep je bil, da Vid Debeljak lahko nastopi na tekmah
olimpijskih kvalifikacij če si nastope pokrije sam, ob kvalificiranju na igre pa se mu polovico stropkov
povrne.
V razpravi o nerealiziranem sklepu, vezanemu na opravičilo s strani KK Soške elektrarne in Bora Šavlija je
bilo mneje, da je sklep potrebno realizirati. Za posredovanje opravičila se postavi rok enega tedna. Po
tem se predsedstvo odloči o nadaljnih korakih.
Drugi nerealiziran sklep je bil vezan na udeležbo Vida Debeljaka na olimpijskih kvalifikacijah in plačilo
stroškov nastopa. Vid je na tekmah nastopil, uvrstitev na OI mu je ušla za nekaj stotink. Mnenje članov
predsedstva so bila deljena. Nekateri so bili mnenja, da se sklep v celoti realizira, drugi pa, da se mu
kljub neuvrstitvi gre nasproti in da pokrije le del stroškov. Konča odločitev je bila, da se sklep realizira v
celoti, lahko pa se odloži plačilo.
V okviru te točke sta bila sprejeta
Sklep št 16.389

KK Soške elektrarne in Bora Šavlija se ponovno 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. Rok za posredovanje opravičila je en teden od
posredovanega poziva.
Sklep št 16.390
Vida Debeljaka in KKK Tacen se obvesti o potrebi po povračilu stroškov udeležebe na tekmah svetovnega
pokala, ki so štele kot olimpijske kvalifikacije z OI Tokio 2020.
Drugi sklepi 15. seje so bili realizirani.
Člani so potrdili zapisnik 15. seje predsedstva.
Ad 2
Finančno stanje je pojasnil direktor Andrej Jelenc. Likvidnost omogoča normalno delovanje zveze in
realizacijo vseh programov. Do konca leta bo potrebno realizirati še plačilo honorarjev za trenerje,
izplačilo nagrad tekmovalcem in sofinanciranje razvoja v klubih. Pridobiti moramo še del sredstev iz
naslova pogodb z MIZŠ, FSO ter OKS tako da se ocenjuje, da bo v leto 2022 možno prenesti del sredstev,
ki bodo namenjena za financiranje zimskih priprav do pridobitve sredstev MIZŠ in FSO za sezono 2022.
Ad 3
Pod tekočimi zadevami je direktor prisotne obvestil, da se je teden dni pred sejo sestal kolegij. Na seji je
bila razprava osredotočena predvsem na roke za pripravo programov za leto 2022 in naprej in druge
tekoče zadeve.

Kolegij predsedstvu predlaga, da je predviden terminski načrt za sprejem programov za sezono
2022 in naprej naslednji: do 15.10.2021 predvideni pripravljalci posredujejo predlog programa,
ki se ga pošlje odborom v obravnavo. Odbori, ki lahko za mnenje povprašajo klube posredujejo
pripombe do 29.10.2021. Na osnovi pripomb odbori na predsedstvo v tednu dni posredujejo
mnenje na predlog programa. Pred sprejemom o predlogih mnenje poda še kolegij.
Predvidoma se program sprejema na seji predsedstva sredi meseca novembra.
Prireditev Kajakaš leta 2021 bi se organizirala 25.11.2021. Prireditev bi vsebovala tudi
obeležitev 90 letnice organiziranega kajakaštva v Sloveniji.
Sodniška komisija do 15.10.2021 pripravi predlog liste sodnikov, ki se jih predlaga za sojenje na
velikih ICF in ECA tekmovanjih v sezoni 2022.
Klubom se pošlje okvir koledarja z vnešenimi mednarodnimi tekmovanji. Klubi na osnovi tega
okvirja predlagajo tekmovanja in termine, ki bi jih organizirali v letu 2022. Rok za posredovanje
predlogov je 29.10.2021.
Do konca meseca oktobra naj bi bila na zvezo posredovana tudi poročila za sezono 2021.
V okviru razprave je bilo omenjeno, da morajo odbori o problematiki razpravljati na sejah in ne
samo korespondenčno. Če ni možno doseči sklepčnosti v živo naj se seje organizirajo preko
platforme zoom.
Direktor je člane predsedstva spomnil na vse uspehe v sezoni 2021 in dodal, da je bilo ob vseh
uspehih tudi nekaj grenkih trenutkov na tekmovanjih, kar bo verjetno pustilo mešane občutke
ob oceni sezone.
Direktor je v okviru tekočih zadev izpostavi zaplete, ki so nastali na zadnjem svetovnem
prvenstvu v slalomu v Bratislavi, ko je del članov reprezentance komentiral sodniške odločitve
in odzive KZS in direktorja na takšne odločitve. Predlagal je, da se na nivoju KZS obravnava to
problematiko. Svoj pogled na to je podal tudi Peter Kauzer st., ki je mneja, da bi morala KZS
posredovati na ICF komentar na način odločanja na slalom tekmah.

Direktor je predsedstvu predlagal, da sprejme sklep s katerim bi omogočili, da tekmovalci
vrednost nagrade, ki jim pripada za uspehe v sezoni izkoristijo za pokrivanje stroškov priprav in
tekmovanj. Člani predsedstva so se s predlogom strinjali.
V okviru točke 3 predsedstvo sprejema naslednje sklepe:
Sklep št.16.391
Predsedstvo sprejema predviden terminski načrt za sprejem programov za sezono 2022 in
naprej kot sled:
- do 15.10.2021 predvideni pripravljalci posredujejo predlog programa, ki se ga pošlje odborom
v obravnavo. Odbori, ki lahko za mnenje povprašajo klube posredujejo pripombe do
29.10.2021. Na osnovi pripomb odbori na predsedstvo v tednu dni posredujejo mnenje na
predlog programa. Pred sprejemom o predlogih mnenje poda še kolegij. Predvidoma se
program sprejema na seji predsedstva sredi meseca novembra.
- prireditev Kajakaš leta 2021 se organizira 25.11.2021. Prireditev bo vsebovala tudi obeležitev
90 letnice organiziranega kajakaštva v Sloveniji.
- Sodniška komisija do 15.10.2021 pripravi predlog liste sodnikov, ki se jih predlaga za sojenje
na velikih ICF in ECA tekmovanjih v sezoni 2022.
- Klubom se do 15.10.2021 pošlje okvir koledarja z vnešenimi mednarodnimi tekmovanji. Klubi
na osnovi tega okvirja predlagajo tekmovanja in termine, ki bi jih organizirali v letu 2022. Rok za
posredovanje predlogov je 29.10.2021.
- Do konca meseca oktobra morajo biti na zvezo posredovana poročila za sezono 2021.
Sklep št. 16.392
Sodniški komisiji se da nalogo, da pregleda vse video posnetke, vezane na sporne odločitve s
svetovnega prvenstva v Bratislavi in poda svoje mnenje. K obravnavi naj se povabi tudi trenerje,
ki bodo lahko dodatno osvetlili primere. Stališče naj poda tudi odbor za divje vode.
Sklep št. 16.393
Nagrade, ki pripadajo športnikom za dosežene vrhunske rezultate, v skladu s pravilnikom o
nagrajevanju se lahko izkoristijo tudi za pokrivanje stroškov priprav in tekmovanj.
AD 4
V okviru kadrovskih zadev je kolegij obravnaval več tem.
Ker v letu 2020 ni bilo primernega kandidata za vodenje programa vrhunskega športa za
discipline na mirnih vodah je direktor predlagal, da se razpis ponovi. Rok za prijave naj bi bil
najpozneje do konca leta.
V naslednjem mesecu bo s strani OKS posredovan poziv za posredovanje predlogov za
prednostno listo za zaposlovanje v javni upravi. Kolegij je mneja, da bi morala odbor za mirne
vode in odbor za divje vode pripraviti strategijo oblikovanja interne prednostne liste za
zaposlovanje. Zdenka Ponomarenko je predlagala, da se enako stori tudi za trenerje.
Kolegij je obravnaval tudi problematiko štipendiranja, sa je bil v letu 2020 sprejet sklep, da se
pristopi k oblikovanju novega pravilnika o štipendiranju. Predloga do sedaj še ni pripravil nihče,

saj nobenemu ni bila dana naloga, da ga pripravi. Svoje mnenje glede pravilnika je takrat podal
le Fedja Marušič. Predsedstvo je bilo mnenja, da je pravilnik potrebno čim prej pripaviti in za to
nekoga zadolžiti. Za pripravo predloga se zadolžita Gašper Šenk in Andrej Jelenc, v obravnavo pa
sta vključena oba odbora in komisija športnikov.
V okviru točke 4 predsedstvo sprejema naslednje sklepe:
Sklep št. 16.394
Predsedstvo potrjuje predlog, da se ponovi razpis za prosto mesto vodje programa vrhunskega
športa za področje mirnih vod. Rok za prijavo je najkasneje do konca leta 2021.
Sklep št. 16.395
Predsedstvo poziva Odbor za mirne vode in Odbor za divje vode, da pripravita strategijo
oblikovanja interne liste za zaposlovanje športnikov in trenerjev v javni upravi. Strategija naj se
pripravi v okviru priprave programa za leto 2022.
Sklep št. 16.396
Pripristopi se k pripravi novega pravilnika o štipendiranju. Okvirni predlog pripravita Gašper
Šenk in Andrej Jelenc. V prvo obravnavo se pravilnik posreduje odboroma za divje in mirne vode
ter komisiji športnikov. Rok za pripravo okvirnega predloga je 15.10.2021.
Ad 5
Poročilo o organizaciji velikih tekmovanj v sezoni 2021, to je Svetovnega prvenstva v slalomu za
mladince in U23 v Tacnu ter Evropskih prvenstve za mladince in U23 v slalomu in spustu v
Solkanu je posredoval Jakob Marušič. Predsedstvo se je seznanilo s poročili. Po krajši razpravi je
direktor predlagal, da se oba organizacijska odbora pozove, da izvedeta zaključno sejo in podata
dopolnjeno poročilo, ki bo vsebovalo tudi finančno poročilo.
Predsedstvo sprejema
Sklep št. 16.397
Organizacijska odbora Svetovnega prvenstva v slalomu za mladince in U23 v Tacnu ter
Evropskih prvenstev za mladince in U23 v slalomu in spustu v Solkanu se pozove, da izvedeta
zaključno sejo in obravnavata poročila za obe tekmovanji, ki jih nato dopolnjena s finančnim
poročilom posredujeta na predsedstvo KZS.
AD 6

Predsednik je pod točko razno predsedstvo obvestil, da je naslednji dan v Ljubljani izredna
skupščina OKS, ki pa se je sam kot delgat KZS zaradi službenih obveznosti ne more udeležiti.
Predlagal, je, da se v imenu KZS izredne skupščine udeleži direktor KZS.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 16.398
Predsedstvo pooblašča Andrej Jelenca, da zastopa KZS na izredni skupščini OKS-ZŠZ.
Direktor je prisotne obvestil, da je bil dogovor s predsednikom, da ga zaradi njegove odsotnosti
na ECA kongresu v Bratislavi nadomešča podpredsednik Gašper Šenk.
Za kongres ICF v Rimu se predlaga, da je delegat poleg predsednika še Jakob Marušič, ki je
predlagan za člana ICF komiteja za spust. Člani predsedstva so se s predlogom strinjali.
V okviru točke razno je Peter Kauzer st. odprl temo o prenovi tacenske proge. Zanimalo ga je
stalšče zveze do morebitne prenove. Direktor je podal nekaj informacij, ki jih je pridobil na
sestanku pri direktorici direktorata za šport pri MIZŠ. Problem še vedno ostaja status objekta, ki
je del reke Save in kot tak v lasti države. KZS bo poskušala pridobiti informacije, kako bi se
lahkolegalno lotili prenove in možnosti finanicranja potrebno prenove.
Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

