
 
 
 

          Celje, 22. 03. 2022 

 

 

                                                   ZAPISNIK 

 
Seje Odbora za divje vode, z dne 17. 3. 2022,  s pričetkom ob 11.00 v prostorih KKK Nivo 

Celje. 
 

 

Prisotni: Peter Kauzer st., Matej Trampuž, Simon Hočevar, Dejan Stevanovič in Dušan Konda 

ter preko zooma Matej Malus. 

Odsoten: Blaž Cof 

Drugiprisotni: Inaki Gomez, Andrej Jelenc in preko zooma Luka Božič 

 

 

Dnevni red: 

1. Določitev sistema izbirnih tekem za uvrstitev v olimpijsko reprezentanco za nastop na 

OI v Parizu 2024 

2. Poročilo o izvedbi priprav reprezentantov za sezono 2022 

3. Izvedba programa razvoja mladih kajakašev v klubih 

4. Uskladitev vseh podrobnosti glede izbirnih tekem za sestavo reprezentance za sezono 

2022 

5. Pregled in dokončna uskladitev glede pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev – 

priloga 

6. Razno 

 

 

Ad1 

Glede na pisni predlog Inakija Gomeza sta se izoblikovali dve stališči. Eno je, da se podpre 

podani predlog, drugo pa je večinsko mnenje članov ODV, da se ponudi možnost tudi mlajšim, 

ki trenutno še ne dosegajo TOP uvrstitev – medalje na EP in SP. 

Po dveurni razpravi samo pod to točko je bilo dogovorjeno, da se dokončna odločitev sprejme na 

naslednjem sestanku ODV, ki bo, dne 28. 3.2022, ob 9. uri v prostorih KZS v Ljubljani. 

 

Ad2 

Inaki Gomez je podal poročilo za slalom reprezentanco, ki se je v večji mer pripravljala na otoku 

Reunion na ne najbolj divji progi, ki pa je izjemno primerna za zimski trening. Vsi udeleženci so 

bili s pogoji več kot zadovoljni in menijo, da smo odkrili za Slovence novo, odlično destinacijo 

za zimske priprave.  

Varovanci Jerneja Abramiča so se pripravljali v Al Ainu.  

Simon Hočevar je podal analizo priprav mladincev in U23 v italijanski Ivrei. Priprave so tudi 

zaradi mile zime uspele v celoti. 

Andrej Jelenc je podal oceno priprav spustašev v španski Empuriabravi.  

Veseli tudi dejstvo, da si je Simon Oven premislil glede zaključka kariere in sedaj ponovno 

trenira pod vodstvom Srečka Masleta.  

 

Ad3 



 
 
Odločitev KZS je, da se bolj kot do sedaj posveti delu z mladimi U12 in U14 na nivoju KZS. 

Koordinator dela s klubskimi trenerji bo DejanTesten. 

 

 

 

Ad4 

Za prvi dve izbirni tekmi v Tacnu se morajo do 19. 4. 2022 prijaviti organizatorju tekmovanja vsi 

zainteresirani traserji proge. Za vsako izbirno tekmo se izbere 2 traserja v koordinaciji z Inakijem 

Gomezom. 

Na izbirnih tekmah v Tacnu bo sodniška organizacija določila sodnike. Obvezna je tudi video 

podpora tekmovanja. Prav tako je do tega datuma potrebno delegirati naše sodnike za 3. in 4. 

tekmo v Ivrei. 

 

Ad5 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih reprezentantov se sprejme brez pripomb. 

 

Ad6 

Na pobudo predstavnika športnikov Luke Božiča se v kratkem uredi naslednje: 

- Shramba čolnov in opreme pod ključem ob tacenski progi za vse tekmovalce,ki niso člani KKK 

Tacen. Določi se prioriteta glede na interes – reprezentanti U18, U23 in člani. 

-  KZS se bo potrudila, da se omogoči čim več fizio- in psihoterapevtskih storitev. 

- Tekom tekmovalne sezone naj vodja programa skupaj s trenerji pripravi okvirni plan za 

naslednjo sezono. 

- KZS mora pripraviti ustrezen poligon – najverjetneje v Tacnu – za ekstremni slalom ter 

nabaviti vsaj 4 do 5 vrhunskih čolnov za to disciplino. 

- Vsi drugi predlogi za ekstremni slalom so v realizaciji. 

 

 

 

 

Seja se je končala ob 14.15. 

 

 

 

Zapisal Dušan Konda, predsednik Odbora za divjo vodo 

 


