Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 30. 12. 2021

ZAPISNIK
18. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 21.12.2021, ob 15. uri. V
obliki videokonference preko spletne platforme Zoom.

Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Alojz Jamnik, Zdenka
Ponomarenko, Peter Kauzer st.
Odsotni člani predsedstva: Andrej Ribič, Janez Novak, Matic Naglič, Miljenko Muha
Drugi prisotni: Luka Božič, Dušan Konda, Tomaž Bregar, Jakob Marušič, Andrej Jelenc
DNEVNI RED:
1. Potrditev predloga dobitnikov štipendije KZS
2. Potrditev predloga za zaposlitev vodje programa vrhunskega športa za področje mirnih voda
3. Obravnava in sprejem pravilnika o vrednotenju dela trenerjev
4. Imenovanje inventurne komisije
5. Obravnava pobude za posredovanje predloga za odlikovanje predsednika RS za Benjamina Savška
6. Razno

Sejo je začel direktor KZS, ki je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotne seznanil z namenom seje in
predlaganim dnevnim redom. V uvodu je opravičil odsotnost predsednika KZS in prisotne obvestil, da sta
gradivo za sejo dan pred sejo pregledala skupaj s predsednikom, ki je podal strinjanje s predlogi kolegija.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Ad 1
Na osnovi razpisa za pridobitev štipendije je na KZS prispelo 12 vlog. Vloge je na svoji seji obravnaval
kolegij KZS. Osem vlog je bilo popolnih, saj so športniki/ce izpolnjevali vse zahtevane kriterije. Pri štirih
vlogah športniki/ce niso izpolnjevali športnega kriterija.

Kolegij je predsedstvu KZS predlagal, da potrdi kot prejemnike štipendij vse športnike/ce, ki
izpolnjujejo kriterije. Športnikom/cam, ki ne izpolnjujejo kriterijev se vloge zavrnejo.
Kolegij je tudi predlagal, da se potrdijo naslednji zneski višine štipendij:
Dijaki: osnova višina štipendije: 147,50 €
Študentje: osnova višina štipendije: 220,80 €.
Člani predsedstva so se s predlogom kolegija strinjali. V zvezi s štipendijami je predsedstvo
sprejelo
Sklep št. 18.409
Štipendije za šolsko leto 2021/2022 se dodelijo naslednjim športnikom/cam:
Študentje: Vid Kuder Marušič, Tine Kancler, Ulan Valant, Marko Petek, Ana Šteblaj
Dijaki: Ula Skok, Urban Gajšek, Tjaš Til Kupsch

Osnovna višina štipendije za študente je 220,80 € in za dijake 147,50 €.
Štipednije se odobrijo za čas 12 mesecev in sicer za študente za obdobje 1.10.2021 - 30.9.2022
in za dijake za oobdobje 1.9.2021 - 31.8.2022.
Ad 2
Na razpis za zaposlitev vodje programa vrhnkega športa za področje mirnih voda se je prijavil en
kandidat in sicer Stjepan Janić. Kolegij je obravnaval vlogo in podal pozitivno mnenje. Je pa tudi
predlagal, da se s Stjepanom sklene pogodba za eno leto z možnostjo podaljšanja. Obseg
sodelovanja z njim dogovori direktor KZS.
Na predlog ni bilo pripomb in tako je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 18.410
Stjepana Janića se imenuje za vodjo programa vrhunskega športa za področje mirnih voda. Z
njim se sklene pogodba za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Obseg sodelovanja z
njim dogovori direktor KZS.
Ad 3
Za potrebe vrednotenja dela trenerjev je bil kolegiju v obravnavo predlagan pravilnik o
vrednotenju dela trenerjev. Na izhodiščni predlog je bilo na kolegiju nekaj pripomb in predlogov za
dopolnitev. Izhodiščni predlog je bil korigiran na način, da so bolje razloženi predvideni rangi
tekmovalcev, pri definiranju obsega programa, za katerega se trenerjem nameni honorar pa je bilo
predlagano, da se pravilnik spremeni na način, da se zmanjša osnovni obseg financiranja za prpravljalni
del sezone, se pa zato predvidi povečanje obsega za tiste trenerje, ki delajo z več tekmovalci. V primerih,
ko odgovorni trener skrbi za program več kot enega tekmovalca, se obseg programa za vsakega
naslednjega tekmovalca poveča za faktor 0,1. Za prvega naslednjega tekmovalca se torej število enot
pomnoži s faktorjem 1.1; za drugega naslednjega tekmovalca s faktrorem 1,2; za tretjega naslednjega
tekmovalca s faktorjem 1,3 itd.
Direktor je podal članom predsedstva še nekaj pojasnil. Po tem je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 18.411
Predsedstvo potrjuje Pravilnik o vrednotenju dela trenerjev v slovenskih kajakaških reprezentancah.
Pravilnik velja za sezono 2022. Po zaključku sezone se naredi analiza in po potrebi predlagajo popravki.
Ad 4
Za potrebe izvedbe inventure je bila predsedstvu v potrditev predlagana invenurna komisjija v sestavi
Jakob Marušič, Mateja Remec in Andrej Jelenc. Predsedstvo je sprejelo

Sklep št. 18.411

Predsedstvo za izvedbo inventure imenuje inventurno komisijo v sestavi Jakob Marušič, Mateja Remec
in Andrej Jelenc.
Ad 5
Predsednik RS Borut Pahor je na vsakoletnem sprejemu za športnike oznanil, da namerava posebej
odlikovati Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Janjo Garnbret. Med predlaganimi ni Benjamina Savška
kljub osvojenemu naslovu olimpijskega prvaka. Direktor je kolegiju predlagal, da se na predsednika RS
naslovi pismo s predlogom, da odlikuje tudi Benjamina Savška. Kolegij ej odločitev o predlogu prenesel na
predsedstvo. Po krajši razpravi so se člani predsedstva strinjali, da se na urad predsednika RS posreduje
pobuda, da se Benjamina Savška odlikuje za osvojeno zlato olimpijsko kolajno. V zvezi s tem je bil sprejet

Sklep št. 18.412

Na urad predsednika RS se posreduje pobuda, da se Benjamina Savška odlikuje za osvojeno zlato
olimpijsko kolajno.
Ad 6
Pod točko razno so bile obravnavano še nakaj tem.

Zaradi zajezitve širjenja virusa COVID 19 je vrsto držav sprejelo stroge ukrepe. Glede zavarovanja
članov ekipe je predsedstvo sprejelo še naslednje sklepe:
Sklep št. 18.413
Vsi člani ekipe, ki se udeležujejo priprav morajo imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za tujino z
asistenco (CORIS), ki v primeru okužbe krije stroške bivanja v karantenskem hotelu.
Sklep št. 18.414
Vsi člani ekipe, ki se udeležujejo programa priprav KZS morajo izpolnjevati pogoje, ki jim
omogočajo izvedbo programa. V primeru, da je za prehod meje potreben PC pogoj + negativen
PCR test, so udeleženci priprav samo člani ekipe, ki te pogoje izponjujejo. V primeru, da bi pred
začetkom priprav ali tekmovanj člani ekipe morali v karanteno zaradi neipolnjevanja prej
omenjenih pogojev KZS teh stroškov ne bo pokrila.
V potrditev je bil posredovan tekmovalni koledar za leto 2022.
Sklep št. 18.415
Predsedstvo potruje koledar tekmovanj za leto 2022.
Mirela Baruca, članica Odbora za organizacijo tekmovanj je sporočila, da zaradi prezasedenosti
nima časa sodelovati v obrou za organizaijo tekmovanj.KKK Žusterna je predlagal, da se za
novega člana, namesto Marele Baruca imenuje Grega Ponomarenko. Predsedstvo sprejema
Sklep št. 18.416
Za novega člana odbora za mirne vode se, namesto Mirele Baruca imenuje Grega
Ponomarenko.
Naslednja seja predsestva naj bi bila sredi januarja 2022.
Seja je bila končana ob 15.40.
Zapisal: Andrej Jelenc

