Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 1. 12. 2021

ZAPISNIK

17. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 23.11.2021, ob 16. uri, v prostorih
podjetja Solvera Lynx, Stegne 23a, 1000 Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Alojz Jamnik,
Peter Kauzer st., Janez Novak (preko ZOOM a),
Odsotni člani predsedstva: Matic Naglič, Miljenko Muha, Zdenka Ponomarenko
Drugi prisotni: Inaki Gomez, Dušan Konda, Luka Božič, Jakob Marušič, Tomaž Bregar, Andrej Jelenc
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 16. seje predsedstva
Pregled finančnega stanja
Obravnava letnega programa dela 2022
Obravnava pravilnika o štipendiranju
Obravnava dopisa KD Brkati som
Razno

Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna. Prisotne je seznanil s predlaganim dnevnim
redom. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Ad 1
Na zapisnik 16. seje predsedstva ni bilo pripomb. Sklepi so bili realizirani, oziroma so v fazi realizacije. Kateri
sklepi so še v fazi realizacije je pojasnil direktor. Pripomb na informacije s strani direktorja ni bilo.
Ad 2
Zaradi zadržanosti računovodkinje je kratko informacijo o finančem stanju podal direktor KZS. Pojasnil je, da z
likvidnostjo ni težav in da so bili vsi programi izvedeni.Vse obveznosti so bile redno poravnane. Klubom bodo
v naslednjih dveh tednih nakazana tudi sredstva iz naslova sofinanciranja razvoja za leto 2021. Odprto je še
nekaj obveznosti do strokovnega kadra, kar bo rešeno do sredine decembra. Predvideva se, da bo možno
brez težav financirati prvi del priprav v letu 2022. Direktor je poudaril, da je bilo veliko nenačrtovanih
stroškov vezanih na plačilo COVID testiranj, vendar so bila sredstva na srečo povrnjena s strani FURS a na
osnovi PKP 7. V letu 2022 tega povračila ne bo več. Predlagano je bilo, da se kljub trenutno ugodnemu
finančnemu stanju podaljša kreditne pogodbe in s tem zagotovi nemoteno financiranje programa.
Na informacije o finančnem stanju ni bilo razprave.
Ad 3
Predlagan letni program KZS je bil obravnavan na Odboru za mirne vode, dvakrat na Odboru za divje vode in
dan pred sejo na kolegiju KZS. Obravnavala ga je tudi komisija športnikov. Osnovni dokument je bil na osnovi
pripomb na sejah korigiran in kot tak dan v obravnavo predsedstvu KZS. Že na seji kolegija je imel
podredsednik KZS, Gašper Šenk pripombe, da dokument ni ustrezno strateško naravnan v smer razvoja
mladih tekmovalcev in vključuje preveč individualnega dela. Njegovo mnenje je, da je potrebno več skupnega
dela, ker je le tako možno doseči razvoj mlajših in priključek k najboljšim. To je poudaril tudi v razpravi na
sami seji. V razpravi je Jakob Marušič spomnil na način dela v preteklosti, ko je bilo delo članskih reprezantac
skoncentrirano na reprezentanco in ni bilo prenosa znanj dobrih tekmovalcev na mlajše tekmovalce v klubih.

Mnenja je, da je smiselo optimalizirati način dela, ki je trenutno veljaven in prinaša v zadnjih letih dobre
rezultate. Luka Božič je mnenja, da bi v predvsem v pripravljalnem obdobju bilo možno organizirati več
skupnega dela in prenosa znanj na mlajše. Vodja programa vrhunskega športa na DV Inaki Gomez je v
poudaril, da je težko pričakovati skupno delo, če so trenerji vezani na individualne tekmovalce in ne na zvezni
program, saj jih v prvi vrsti zanimajo rezultati njihovh tekmovacev in ne skupno delo. To v operativnem delu
ekipe predstavlja precejšnjo težavo. Kauzer je predlagal, da bi bilo smisleno v program dela z mladimi vključiti
boljše tekmovalce, ki se na izbirnih tekmah ne uvrstijo v reprezentanco.
Kljub nekaterim različnim pogledom je prevladalo mnenje, da se Letni načrt KZS za leto 2022 sprejme ter se v
okviru opreativne izvedbe programa zagotovi čim več skupnega dela. Po izbirnih tekmah, ko so znane
reprezentance naj se predvidi, kateri trenerji bodo vključeni v program reprezentance, kateri pa bodo na
razpolago za kvalitetno izvedbo klubskih programov. V okviru tega je potrebno medklubsko sodelovanje in po
možnosti vključitev kvalitetnih tekmovalcev, ki se ne uvrstijo v reprezentančni program. Vprašanje glede
kriterijev za izbirne tekme ter v zvezi s tem predvidenimi procentualnimi zaostanki, ki ga je zastavil Zvonko
Kozororg je bilo pojasnjeno s strani direktorja in vodje programa vrhunskega športa.
Predsedstvo je v okviru obravnave točke 3 sprejelo
Sklep št. 17.399
Predsedstvo KZS sprejema predlagan Letni načrt KZS za leto 2022 s priporočilom, da se v operativni izvedbi
programa zagotovi čim več skupnega dela članov posameznih reprezentanc in v času tekmovalne sezone, z
optimalno sestavo strokovnega vodstva reprezentanc zagotovi pogoje, da bodo tudi klubski programi tekmi
nemoteno.
Ad4
Predlog pravilnika o štipendiranju športnic in športnikov v okviru Kajakaške zveze Slovenije je predstavil
podpredsednik Gašper Šenk, ki je pripravil predlog pravilnika. Po krajši razpravi in pojasnitvi nekaterih določil
pravilnika se je predsedstvo strinjalo s predlaganim pravilnikom in sprejelo dva sklepa:
Sklep št. 17.400
Predsedsedstvo KZS sprejema predlagan Pravilnik o štipendiranju športnic in športnikov v okviru Kajakaške
zveze Slovenije.
Sklep št. 17.401
Strokovna služba v najkrajšem času pripravi in objavi razpis za pridobitev štipendij KZS s kratkim rokom za
prijave. Vloge se obravnava na naslednji seji predsedstva KZS, predvidoma še v letu 2021.
Ad 5
KD Brkati Som je na KZS posredoval predlog prijave na disciplinsko komisijo, s katero predlaga uvedbo
disciplinskega postopka za člane Sodniške komisije KZS. Predlog je bil posredovan že konec maja, predsedstvo
pa s predlogom do sedaj ni bilo seznanjeno, saj je bila prva seja predsedstva po posredovanem dopisu v
septembru, na njo pa pomotoma ta predlog ni bil uvrščen.
Predsedstvo je o predlogu KD Brkati Som razpravljalo in se odločilo, da razlogi, ki jih v predlogu za uvedbo
disciplinskega postopka zoper člane sodniške komisije KZS navaja KD Brkati Som niso zadostni za
posredovanje predloga disciplinski komisiji. Sodniška komisija naj bi skupaj s Komisijo za organizacijo
tekmovanj za sezono 2022 zagotovila izvedbo sklepov predsedstva, vezanih na organizacijo sodniške službe in
organizacijo tekmovanj.
Ad 6
Pod točko razno je direktor predlagal obravnavo in sprejem redakcijsko spremenjenega Pravilnika o pravicah
in dolžnostih tekmovalcev, ki je bil usklajen z novim statutom KZS, vsebinsko pa ostal enak. Komisija
tekmovalcev je predlagala, da bi se ta pravilnik nekoliko dopolnil ter bi ga obravnavali na naslednji seji
predsedstva.
Predsedstvo je sprejelo

Sklep št. 17.402
Delovnim telesom KZS se v obravnavo posreduje redakcijsko spremenjen Pravilnik o pravicah in dolžnostih
tekmovalcev. Rok za posredovanje morebitnih dopolnil je 13.12.2021.
Na seji kolegija je bilo oblikovano še nakaj dodatnih predlogov, ki jih kolegij predlaga v sprejem predsedstvu.
Med njimi je predlog, da se določi maksimalna višina nadomestila za vzgojo pri prestopu kategoriziranih
tekmovalcev iz starega v nov klub v času prestopnega roka. Možnost zahtevka za nadomestilo je predvideno v
Pravilniku o registriranju in licenciranju tekmovalcev.
Po krajši razpravi je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 17.403
Maksimalna višina nadomestila za vzgojo pri prestopu tekmovalca iz starega v nov klub v času prestopnega
roka je glede na status kategorizacije naslednja:
- državni in madinski razred: brez nadomestila
- perspektivni razred: 200 €
- mednarodni rzred: 400 €
- svetovni razred: 600 €
- olimpijski razred: 800 €
Kolegij predlaga, da se pred začetkom koriščenja sredstev za priprave v sezono 2022 s tekmovalci in trenerji
sklenejo pogodbe. Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 17.404
S tekmovalci in trenerji se pred začetkom koriščenja sredstev za program priprav za sezono 2022 podpišejo
pogodbe.
Predsedstvu se tudi predlaga, da se za sezono 2022 ohrani enak način sofinanciranja mednarodnih
tekmovanj, državnih prvenstev ter izbirnih tekem, kot je bil v uporabi v letu 2021. V razpravi se je oblikovalo
mnenje, da se tudi za članarine, prijavnine in druga nadomestila potrdijo enaki zneski, kot so bili predvideni
za sezono 2021.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 17.405
Predsedstvo KZS potrjuje, da je višina prijavnin na domačih tekmovanjih, višina točke za sofinanciranje
organizacije tekmovanj, višina nadomestila za sodelovanje sodnikov na tekmovanjih ter višina članarine za
članstvo v KZS za leto 2022 naslednja:
1. V sezoni 2022 je višina prijavnine na domačih tekmovanjih (najvišja dovoljena prijavnina po prijavljenem
tekmovalcu) naslednja:
a) domača slalomska tekmovanja z elektronskim merjenjem časov:
b) druga domača tekmovanja z elektronskim merjenjem časov:
c) domača tekmovanja z ročnim merjenjem časov:

15,00 €
10,00 €
5,00 €

Organizator lahko za prijave, posredovane po roku zaračuna dvojno prijavnino. Prijavnina se plača za
prijavljenega tekmovalca, tudi če kasneje na tekmovanju ne nastopi.
Za mednarodna tekmovaja in rekreativne prireditve je višina prijavnine lahko drugačna in jo določi
organizator v dogovoru z nosilcem serije tekmovanj (ICF, ECA, KZS).

2. V sezoni 2022 se s strani Kajakaške zveze Slovenije sofinancira mednarodna tekmovanja, ki so del
tekmovalnega sistema ICF in ECA, državna članska, U23 in mladinska prvenstva ter izbirne tekme za sestavo
državne reprezentance na osnovi točk, pri čemer je vrednost točke 8 €.
Tekmovanja so razvrščena v naslednje range:
1. ICF ranking, ECA Open Cup in ECA junior Cup - slalom
2. ICF ranking in ECA ranking - spust
3. DP in izbirne tekme - olimpijske discipline
4. DP in izbirne tekme - neolimpijske discipline

100 točk
60 točk
100 točk
60 točk

Če je v eno tekmovanje vključenih več tekmovanj, se pri sofinanciranju upošteva višji rang tekmovanja.
ICF svetovni pokal v slalomu v Tacnu in ICF svetovni pokal v spustu v Celju se financirata iz posebnega dela
finančnega načrta KZS.
3. Višina članarine za klube, člane KZS, za leto 2022 znaša 50,00 € ter za podporne člane (fizične osebe) 25,00
€.
4. Višina nadomestila za sodelovanje s strani KZS delegiranih sodnikov na tekmovanjih v sezoni 2022 je 40 €
dnevno.
Direktor je člane predsedstva obvestil, da bo na FSO vložena kandidatura za enake projekte kot v letu 2021.
Za področje objektov je pripravljena kandidatira za sanacijo podestov za postavitev montažnih objektov v
Tacnu. Projekt je na kratko predstavil Jakob Marušič. Predsedstvu se predlaga, da potrdi DIP za ta projekt.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 17.406
Predsedstvo potrjuje DIP za projekt Sanacija podestov za postavitev montažnih objektov v tacnu, s katerim se
kandidira na razpis FSO za leto 2022.
Jakob Marušič je predlagal da se tudi za leto 2022 na razpisu za zaposlitev delavcev preko javnih del kandidira
za zaposlitev dveh invalidov. Predsedstvo se je s predlogom strinjalo in sprejelo
Sklep št. 17.407
Na razpis za zaposlitev delavcev preko javnih del se kandidira za zaposlitev dveh invalidov.
Predsednik je pod točko razno predsedstvo obvestil, da obstaja možnost, da se ne bo mogel udeležiti
skupščine OKS. Predlagal, je, da se v primeru njegove odsotnosti v imenu KZS 49. Skupščine OKS-ZŠZ udeleži
direktor KZS.
Predsedstvo je sprejelo
Sklep št. 17.408
Predsedstvo pooblašča Andrej Jelenca, da zastopa KZS na 49. skupščini OKS-ZŠZ.
Naslednja seja predsedstva naj bi bila predvidoma po novem letu. Morebitne nujne odločitve se sprejmejo
korespondenčno.
Seja je bila zaključena ob 17.15.

Zapisal: Andrej Jelenc
mag. Andrej Ribič
Predsednik

