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7.  seje Odbora za mirne vode, ki je potekal dne 27.01.2022 ob 19. uri on-line. 

Prisotni: Stjepan Janić, Jernej Župančič Regent, Andraž Nahtigal, Andrej Breznik, Maks 

Frančeškin, Andrej Jelenc in Ljubiša Stojanović. 

DNEVNI RED seje:  

 

1. Razprava za popularizacijo in povečanje števila tekmovalcev v mirnih vodah.  
2. Kriteriji za dodelitev sredstev in opreme za razvoj kajaka na mirnih vodah 
3. Predlog izboljšanja problematike v mirnih vodah (pripravi Stjepan Janić) 
4. Prehod iz spusta v mirne vode. (točko predlagal Stjepan Janić) 
5. Predlog prilagoditve izbirnega sistema zaradi prekrivanja tekem mirnih vod in spusta 

v primeru Ane Šteblaj. (točko predlagal Stjepan Janić) 
6. Razno 

 

Ugotovitve po točkah dnevnega reda: 

 

o 1. in 3. točka  

Razprava za popularizacijo in povečanje števila tekmovalcev v mirnih vodah 

Predlog izboljšanja problematike v mirnih vodah (pripravi Stjepan Janić) 
 

 Sklep:  

• Cilj je iz trenutne situacije narediti največ. Potrebno je dati klubom in trenerjem 

navodila in plan za delo. Povečati izobraževanja trenerjev. Poenotiti osnove 

tehnike. Zagotavljati nadzor dela trenerjev. Posledično se izboljša 

popularizacija in poveča število tekmovalcev v mirnih vodah  

 

o 2 . točka Kriteriji za dodelitev sredstev in opreme za razvoj kajaka na mirnih vodah. 

 

Sklep: 

• Stjepan poslal vprašalnik za klube in trenerje, za potrebe ugotavljana popisa 

opreme in števil tekmovalcev. Na osnovi popisa in angažmaja klubov v SP in 

DP s številom tekmovalcev in uspehov, se bo lažje določil sistem za dodelitev 

sredstev klubom.  

 

o 4. točka Prehod iz spusta v mirne vode. (točko predlagal Stjepan Janić) 

 

Sklep: 

• Potrebno je pripraviti plan prehoda iz spusta v MV. Predlog je bil dve letni 

prehod (1. leto trening 70% spust in 30% MV, 2. trening leto 30% spust in 

70% MV) Klubi, ki želijo izvesti prehod iz spusta v MV, morajo izkazati interes 

s strani trenerjev in tekmovalcev. 

 



o 5. točka Predlog prilagoditve izbirnega sistema zaradi prekrivanja tekem mirnih vod in 

spusta v primeru Ane Šteblaj. (točko predlagal Stjepan Janić) 

 

Sklep: 

• Za naslednje sezone zagotovi, da se ne prekrivajo izbirne tekme za spust in 

MV, kar smo že upoštevali za letošnjo sezono. 

• V primeru neodločenega rezultata med Ano Šteblaj in Mije Medved, se po 

potrebi izvedejo 3 izbirne tekme. (Bled izbirna, drugi dve 21.5.2022 in 

22.5.2022, če bo seveda potrebno). 

• Omogočiti tudi K2 za omenjeni tekmovalki)  

 

o 6. Razno 

Sklep: 

• Trenerji in ostali člani OMV opozorimo klube, da odgovorijo na vprašalnike, ki 

jih je poslal Stjepan Janić. 

• Andraž zagotovi seznam tekmovalcev po klubih iz SP za sezono 2021. 

 

 

 

Brežice, 30.01.2022      Zapisal: Ljubiša Stojanović 

 


