Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 16. 4. 2022

ZAPISNIK
19. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 5.4.2022, ob 18. 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: Inaki Gomez, Luka Božič, Dušan Konda, Tomaž Bregar, Andrej Jelenc
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov
Pregled finančnega stanja in informacija o realizaciji programa
Obravnava pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev
Informacija o delu delovnih teles
Priprave na Skupščino KZS
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, ki je upal, da se bo seji
lahko pridružil v nadaljevanju. Direktor je prisotne obvestil, da sta gradivo za sejo dan pred sejo
pregledala skupaj s predsednikom, ki je podal strinjanje s predlogi sklepov.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Ad 1
Na zapisnik 18. seje predsedstva ni bilo pripomb. Predsedstvo je potrdilo zapisnik in na znanje sprejelo
informacijo o realizaciji sklepov.

Ad 2
Predsedstvu je bila posredovana bilanca stanja za obdobje 1.1.2021 - 31.12.2021 iz katere je
razvidno, da je bilo poslovanje Kajakaške zveze Slovenije v letu 2021 pozitivno, saj je bilo
ustvarjeno za 90.000 € presežka prihodkov na odhodki. Posredovan je bil tudi likvidnostni načrt,
ki pa ga bo potrebno spremeniti, saj je KZS dan pred sejo predsedstva s strani MIZŠ dobila
odločbo o sofinanciranju programa za leto 2022 iz katere je razvidno, da bo v letu 2022
sofinanciranje programa KZS s strani MIZŠ višje od načrtovanega. Tudi sredstva bo mogoče
črpati prej, kot je bilo načrtovano zato se bo temu prilagodil likvidnostni načrt.
Program KZS se je v začetku leta realiziral v skladu z načrtom.
Direktor je predlagal, da se v primeru, da bodo prihodki višji od planiranih na naslednji seji
predsedstva razpravlja o rebalansu finančnega načrta.

Zdenko Ponomarenko je zanimalo, ali je zveza zaradi računa na Sberbank utrpela kakšne
posledice. Pojasnjeno je bilo, da je bilo finančno poslovanje zveze moteno nekaj dni, od takrat,
ko je lastništvo Sberbank Slovenija prešlo na NLB pa je poslovanje normalno.
Drugih pripomb v okviru te točke ni bilo in tako je predsedstvo sprejelo
Sklep št. 19.417
Predsedstvo se je seznanilo z bilanco stanja za leto 2021 in finančnim stanjem KZS.
Sklep št. 19.418
Po pridobitvi dokončnih podatkov o financiranju programov KZS s strani MIZŠ in FSO se pripravi
predlog novega finančnega načrta o katerem se razpravlja na naslednji seji predsedstva KZS.
Ad 3
Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev je bil v obravnavi že na eni od preteklih sej
predsedstva. Predlog je bil po tem v ponovno v obravnavo posredovan komisiji športnikov ter
odboru za mirno vodo in odboru za divjo vodo. Do dogovojenega roka na predlog ni bilo
podanih nobenih novih pripomb. Direkotr je rpredlagal, da se pravilnik sprejme in se na osnovi
določil pravilnika pripravijo pogdbe s tekmovalci. Zdenka Ponomarenko je predlagala, da bi bil
priloga pogodb tudi načrt medijskih obveznosti za posamezno ekipo.
Predsedstvo sprejelo
Sklep št. 19.419
Predsedstvo sprejema predlagan Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev.
Ad 4
Predsedstvu je bila posredovana informacija o delu delovnih teles v zadnjem obdobju. Dušan Konda je
poudaril, da je bilo največ časa v odboru za divje vode namenjeno razpravi o kvalifikacijskem sistemu za
uvrstitev na OI 2024. Sistem naj bi bil dogovorjen v naslednjih tednih. Direktor je predlagal, da bi gradivo
pred dokončnim potrjevanjem bil o tem dokumentu izveden še en krog posvetovanja v okviru
strokovnega kroga.
Glede sprejemanja kavlifikacijskega sisema je predsedstvo psrejelo
Sklep št. 19.420
Pred posredovanjem predloga kvalifikacijskega sistema za uvrstitev na OI 2024 se o predlogih, ki jih
pripravita odbora za mirne vode in odbor za divje vode opravi še en krog posvetovanja s trenerji in
komisijo športnikov.
Komisija športnikov in odbori so imeli še nekaj predlogov. Predlagano je bilo, da b se v okviru prostora
pri KKK Tacen postavil še en pokrit prostor za hrambo čolnov članov reprezentance, ki niso člani KKK
Tacen. Odbora za mirne vode in divje vode sta se strinjala s pobudo drektorja, da se Dejana Testena
angažira za koordinacijo programa mlajših kategorij na nivoju klubov tako za programe sprinta na mirnih
vodah kot za programe slaloma. Komisija športnikov je predlagala, da se V Tacnu čim prej postavi štartna
ploščad za ekstremni slalom, in zagotovi termine, ko bo možen trening te nove olimpijske discipline.
Predlagali so tudi, da bi se pristopilo k nabavi nekaj konkurenčnih kajakaov za diciplino ekstremni slalom.
Peter Kauzer se ni strinjal, da bi za ekstremni slalom nabavljali kajake s strani zveze, medtem ko si
morajo slalomsti vse čolne kupovati sami oziroma njihovi klubi. Predagal je, da bi v tem primeru morali
tudi v slalomu perspektivnim mladim tekmovalcem čolne kupiti s strani zveze. Luka Božič je pojasnil, da

je predlog komisije športnikov usmerjen v to, da bi dodali impulz k razvoju nove discipline ekstremni
slalom. Direktor je mnenja, da pričakuje, da bo s strani novega vodje programa mladih prišla pobuda, da
se pristopi tudi k nabavi čolnov za razvoj, tako za disciplino slalom kot za mirne vode. Mnenja pa je, da
nabava čolnov za individualne tekmovace s strani zveze ni smiselna. Predlagal je, da se do naslednje seje
predsedstva s strani vodij področja mladih, disciplin na mirnih vodah in divjih vodah pridobi informacijo
katero opremo bi bilo smiselno nabavljati za vse discipline, skupaj s predračuni in se nato sprejme
dokončna odločitev.
Predsedstvo je sprejelo naslednje sklepe:
Sklep št. 19.421
Predsedstvo se strinja, da se v primeru soglasja Zavoda Šport Ljubljana pristopi k izgradnji dodatnega,
enostavnega pokritega prostora za hrambo čolnov članov reprezentance, ki niso člani KKK Tacen.
Sklep št. 19.422
Predsedstvo potrjuje predlog, da se za vodjo programa mladih imenuje Dejana Testena. Njegovo
področje delovanja so tako discipline na mirnih vodah kot dscipline na divjih vodah.
Sklep št. 19.423
Do naslednje seje predsedstva vodja področja mladih, vodja področja vrhunskega športa na mirnih
vodah in vodja področja vrhunskega športa na divjih vodah predlagajo, katero opremo bi bilo za namen
razvoja smiselno nabavljati za vse discipline. Predlog mora vsebovati tudi oceno stroškov.
Ad 5
Redna letna skupščina KZS je načrtovana za četrtek, 14.4.2022. Direkotr je predsedstvu predlagal, da
sprejme sklep, s katerim daje Skupščini KZS pobudo, da Benjamina Savška za osvojeno zlato olimpijsko
kolajno nagradi z Zlatim priznanjem Kajakake zveze Slovenije. Člani predsedstva so se s pobudo strinjali
in sprejeli

Sklep št. 19.424

Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije predlaga Skupščini KZS da v skladu s pravilnikom o podeljevanju
priznanj KZS Benjaminu Savšku za osvojeno zlato olimpijsko kolajno podeli Zlato priznanje Kajakaške
zveze Slovenije.
Ad 6
Pod točko razno je bilo podano še nekaj pobud in informacij.
Direktor je dal pobudo, da bi se do sredine meseca maja organiziral sestanek na temo sanacije proge v
Tacnu in ureditve objektov, potrebnih za izvedbo porgrama KZS v Tacnu. Predlagal je, da bi skrb za
organizacijo prevzel Gasper Šenk.
Direktor je podal še informacijo o tem, da bodo ob kajakaški progi v Tacnu nosilci olimpijskih kolajn
posadili vsak svoje drevo.
V sodelovanju s STO bomo naročili produkcijo nekaj kratkih video spotov, v katerih bodo naši športniki
promovirali slovenske reke in lepote slovenije, preko tega pa promovirali tudi kajakaštvo.
Predsedstvo je obvestil tudi o tem, da bo KZS prijavila policiji enega od partnerjev zveze, ki ni realiziral
dogovorjenega projekta, sredstva pa so mu že bila plačana.

Naslednja seja predsestva naj bi bila sredi maja 2022.
Seja je bila končana ob 18.45.
Zapisal: Andrej Jelenc

