
 
 
 

           

                                                   ZAPISNIK 
 

Seje Odbora za divje vode, z dne 18. 11. 2021, s pričetkom ob 18.00 preko aplikacije zoom . 

 

Prisotni: Simon Hočevar, Blaţ Cof, Matej Trampuţ, Matej Malus in Dušan Konda  

 

Odsotna: Dejan Stevanovič, Peter Kauzer st. 

 

Drugi prisotni: Andrej Jelenc, Inaki Gomez, Luka Boţič,  Maks Frančeškin  

 

Dnevni red 

1. Obravnava in dopolnitev programa KZS za leto 2022 

2. Obravnava pravilnika o štipendiranju 

3. Razno 

 

 

Ad1 

V prvem delu razprave je beseda tekla o spustu. S svojega zornega kota je situacijo predstavil 

Maks Frančeškin, vodja spust ekipe. Vrhunska tekmovalca, Nejc Ţnidarčič in Anţe Urankar, se 

pripravljata po individualnem programu, za katerega je odobren znesek sofinanciranja 5000€. 

Tim Novak in Ana Šteblaj imata odobren znesek 3700€ ODV je soglasno sklenil, da se razmerja 

glede financ ne spreminjajo. Mladi tekmovalci naj čim več delajo skupaj pod vodstvom Maksa 

Frančeškina. 

Izbirne tekme za mladince naj se izvedejo v Solkanu 16. 7. 2022. 

 

Inaki je pripravil dve verziji zaostankov v %. Po daljši debati je bilo soglasno potrjeno naslednje. 

 

K-1 M….5% 

K-1 Ţ……6% 

C-1 M……5% 

C-1 Ţ…….7% 

 

ODV je sklenil, da se z odločitvijo glede olimpijskih kvalifikacij za Pariz 2024 počaka do sklepa 

ICF-a glede kriterijev in eventuelnih novih pravil. Se pa pozove na sestanek vse zaineresirane 

trenerje, ki imajo širše olimpijske kandidate, naj povedo svoje mnenje okoli vsega tega, rok za 

oddajo predlogov je 15. 1. 2022. 

 

 

Simon Oven je po pogovoru z direktorjem KZS povedal, da je končal svojo aktivno športno pot. 

Ker mu v kratkem  poteče pogodba za delo v SV, je po sklepu prejšnje seje ODV naslednji na 

čakanju reprezentant v slalomu K-1 Niko Testen. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ad2 
Direktor KZS je podal informacijo, da je v prihodnjem letu predvideno okoli 20.000€ za 

štipendijski sklad, zato je tej številki potrebno prilagoditi pravila igre. Pravico do štipendije 

imajo vsi dijaki in študentje do 26. leta starosti, v kolikor so vsaj  finalisti - top 10, oz. so 

uvrščeni še bolje, to je  top 8. 

Pri obravnavi pravilnika o štipendiranju je bilo pojasnjeno, da je bil kot osnova vzet OKS 

pravilnik o štipendiranju. Izjemoma je moţno, da se pomoč  nameni tudi starejšim od 26 let. 

Predlagano je bilo, da se naredi simulacija za leto 2022. Dokončno stališče se oblikuje na 

naslednji seji. 

 

Ad3 
Pod točko razno je Simon Hočevar izpostavil problem okoli korone. Če tekmovalec zboli v tujini 

in pride do zapletov tako kot na zadnjem EP v Ivrei - Primer Vid Kuder Marušič. Kdo plača 

nastale stroške in kdo nosi odgovornost.  

 

Luka Boţič je postavil vprašanje dodatnega kontejnerja v Tacnu, saj so prostori  KKK Tacen 

velikokrat zasedeni in so kapacitete premale. Rešitev je kontejner št. 7, ki se po dogovoru z 

Jakobom Marušičem ali Rajkom Baltićem usposobi in v zimskih mesecih pravočasno ogreje. 

Čolni se lahko spravijo v mreţi, kjer so tudi primerna stojala zanje. 

 

Zapisal Dušan Konda, predsednik Odbora za divjo vodo  

 


