
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

ODBOR ZA MIRNE VODE 

 
ZAPISNIK 

  
 

prve  seje Odbora za mirne vode, ki je potekala dne 10.6.2021 od 18. ure do 20. ure v 

klubskih prostorih Kajak kanu kluba Bohinj. 

Prisotni: Stjepan Janić, Jernej Župančič Regent, Andraž Nahtigal, Benjamin Sakač (on-line), 

Andrej Jelenc (kot predstavnik KZS) in Ljubiša Stojanović. 

V ta namen smo pregledali naslednje dokumente (v prilogi):  Poslovnik Odbora za mirne 

vode, Predlog ekipe U23 in mladinci 2021 MV, Predlog ekipe za OI Tokio. 

DNEVNI RED seje:  

1. Sprejem poslovnika 

2. Dogovor o načinu dela in delitev področij 

3. določitev rokov za pripravo programa 2022 

4. kriteriji za dodelitev sredstev in opreme za razvoj kajaka na mirnih vodah 

5. predlog sestave ekipe za mladinsko EP 

6. potrditve ekipe za OI Tokio 

7. pobude članov odbora 

8. razno 

 

Ugotovitve po točkah dnevnega reda: 

 

1. Točka - Sprejem poslovnika 

Poslovnik Odbora za mirne vode je bil sprejet s strani OMV. 

 

2. Točka - Dogovor o načinu dela in delitev področij 

 Razpravljali smo, kako se lotiti sistemskega dela z mladimi. Stjepan Janić je 

predlagal, da se mogoče seznanimo z programom razvoja mladih pri državah, ki 

imajo takšen načrt že razdelan (mogoče Madžarska). Potrebno je zagotoviti načrt 

dela z mladimi, ki bi tekmovalce spremljal od mlajših kategorij do 

članske/mladinske kategorije, kjer je pri nas največji osip tekmovalcev. 

 Prav tako je potrebno zagotoviti redno izobraževanje trenerskega kadra. 

Določeno dokumentacijo na to temo je v preteklosti že pripravil Jernej Župančič in 

bi jo na naslednjih sejah pregledali. 

 Podan je bil predlog, da se pripravi koledar mednarodnih tekem za klube oz. 

tekmovalce, ki niso v reprezentanci. 

 Maks Frančeškin naproša in predlagal, da se skuša koledar izbirnih MV tekem 

uskladiti s »spustaškim« koledarjem, da se lahko tekmovalci, ki tekmujejo v 

spustu in imajo željo tekmovati v mirnih vodah, udeležijo izbirnih tekem v MV. 

 Na naslednjih sejah mora OMV podati smernice in pobude množičnosti in razvoja 

na področju kajakaških disciplin na mirnih vodah. 

 

3. Točka - Določitev rokov za pripravo programa 2022 

 Jernej Župančič je zagotovil, da bo program za 2022 za mladinsko selekcijo U18 

in U23 pripravil prvi osnutek do konca avgusta 2021. 



 Stjepan Janić je zagotovil, da bo program za 2022 za člane pripravljen 

pravočasno  do skupščine KZS. 

 

4. Točka - Kriteriji za dodelitev sredstev in opreme za razvoj kajaka na mirnih vodah 

Predlog odbora je da se oprema in sredstva delijo na številčnost članov po klubih po 

kategorijah in pa  glede na uspehe na državnih prvenstvih in slovenskih pokalih. KZS 

je pripravljena letos razdeliti nekaj mini-kajakov med klube, zato predlagam, da Jernej 

Zupančič, Andraž Nahtigal in Ljubiša Stojanović pripravijo lestvico oz. sistem in 

predloge, kako bi se ta oprema razdelila. V razmislek tudi, če bi se kakšen MV 

tekmovalni kajak, razdelil med klube, ki so izrazili željo, da bi njihovi tekmovalci, ki 

tekmujejo v spustu, tekmovali tudi v mirnih vodah. 

 

5. Točka - predlog sestave ekipe za mladinsko EP 

Ekipa za mladinsko EP je bila potrjena. Stjepan Janić je predlagal, da bi na EP 

tekmovala v U23 disciplini mix dvojec  Mia Medved in Miha Fartek. Prav tako je odbor 

predlagal, da bi se v pripravljalnem obdobju ekipe U18 udeležila tudi Anže Pikon in 

Andraž Korošec, ker sta na mednarodno tekmi v Bratislavi zmagala na K2 200m. 

Njuna udeležba na EP 2021 ali SP 2021 bo dorečena kasneje. 

 

6. Točka - Potrditve ekipe za OI Tokio 

Ekipa za OI Tokio je bila potrjena. 

 

 

7. Točka - Pobude članov odbora 

Jernej Župančič je podal pobudo za izvedbo izbirne tekmo za OI - olympic hopes 

2021. Odbor je predlagal, da se izbirna tekma izvede na Bledu. Na pobudo  Maksa 

Frančeškina, se bo datum izbirne tekme na Bledu prilagodil glede na »spustaški« 

koledar. Jernej Zupančič se bo v dogovoru s KZS dogovoril za konkreten datum 

izvedbe izbirne tekme na Bledu. 

 

 

 

 

Brežice, 16.6.2021      Zapisal: Ljubiša Stojanović 

 

 

 

 


