
 
 
 

          Celje, 31. 10. 2021 

 

 

                                                   ZAPISNIK 

 
Seje Odbora za divje vode, z dne 26. 10. 2021,  s pričetkom ob 17.00, v prostorih KKK Nivo 

Celje. 
 

 

Prisotni: Peter Kauzer st., Blaž Cof, Matej Trampuž in Dušan Konda ter preko zooma Simon 

Hočevar in Matej Malus. 

 

Odsoten: Dejan Stevanovič 

 

Drugi prisotni: Inaki Gomez, Luka Božič, Andrej Jelenc 

 

 

Dnevni red: 

1. Izoblikovanje mnenja ODV  o predlogu Inakija – program 2022 in naprej. 

2. Razprava o pravilniku o štipendiranju. 

3. Razprava oz. mnenje ODV o sodniškiho dločitvah na SP v Bratislavi. 

4. Razprava o pismu Aljoše Polenčiča -  SE, glede ne nastopa  Nejca Polenčiča na SP v 

Bratislavi in njegovega bojkota DP v slalomu. 

5. Razno. 

 

 

Ad1 

Inaki Gomez, vodja programa vrhunskega športa je pripravil predlog programa za slalom v 

angleščini ter Maks Frančeškin predlog programa za spust. Oba programa je v gradivo za sejo 

združil direktor KZS. Dogovor je bil, da se gradivo obravnava po točkah.  

Pri obravnavi programa nastopov članske slalom ekipe je bilo dogovorjeno, da se v program 

vključi še ICF ranking tekmo v Londonu. 

Daljša razprava je potekala o tem, kateri tekmovalci so vključeni v katerega od kvalitetnih 

rangov za sofinanciranje priprav. Dogovor je bil, da se Martina Srabotnika doda v skupino 

pripravljeni za finale in da se skupina članskega razvoja razdeli v dve skupini. 

Obravnavan in dopolnjen je bil tudi del, vezan na upravičenost stroškov, ki se lahko pokrivajo iz 

sredstev za priprave. Mnenje je bilo, da se lahko pokriva tudi stroške nabave kajakaške opreme, 

vendar se ti nakupi izvedejo preko klubov, katerim se nakažejo sredtstva iz programa 

tekmovalca. 

Ker so sredstvaz a program priprav namenjena za tekočo sezono se od sezone 2022 naprej 

sredstva za individualni program ne morejo več prenašati iz ene v naslednjo sezono. Za sezono 

2022 se neporabljena sredstva, ki so bila osnova za kreiranje fonda trening skupine prenese v 

program tekmovalcev za sezono 2022. 

Pomemben del razprave je bil namenjen samemu načinu dela v ekipi, strokovnemu vodenju 

ekipe in posledično financiranja trenerjev. Ugtovljeno je bilo, da ni realnih možnosti, da bi na 

zvezi zaposlili trenerje, ki bi bili samo reprezentančni trenerji in skrbeli za članski program. 



 
 
Nadaljuje se z načinom, da so trenerji vključeni v program tisti, ki delajo s tekmovalci tudi v 

klubih, v času pred izbirnimi tekmami in tudi po njih, ko tekmovalci niso na skupnih akcijah 

reprezentance. Način financiranja trenerjev se uredi na osnovi obsega njihove vključenosti v 

program. 

Pri obravnavi kriterijev za slalom je bil dogovor, da se drugi del izbirnih tekem izvede na tekmi v 

tujini. Sprejet je bil predlog preselekcioniranja tekmovalcev s kolajnami na velikih tekmovanjih 

v preteklem letu. 

Glede kriterijev (zaostankov za najboljšimi), ki naj bi jih tekmovalci dosegli na izbirnih tekmah, 

da so v igri za menjavo za nastop na drugem delu svetovnega pokala je tekla daljša razprava. 

Odločeno je bilo, da se še enkrat preračuna zaostanke na velikih tekmah v daljšem obdobju in se 

nato o tem še enkrat odloča. 

Glede izhodišč o sistemu izbora ekipe za OI Pariz 2024 je bilo mnenje, da se o tem izvede 

poseben sestanek, ko bodo znana izhodišča kvalifikacijskega sistema ICF. 

Pri obravnavi mladinskega in U23 slalomskega programa ni bilo daljše razprave. Dogovorjeno je 

bilo, da lahko člani ekipe U23, ki so vključeni v člansko skupino perspektivnih tekmovalcev 

sredstva priprav ekipe U23 prenesejo v individualni program, če le tega izvajajo v okviru ene od  

potrjenih trening skupin. 
Glede programa ekstremnega slaloma in sistema izbora je bilo dogovorjeno, da predlagan sistem 

kvalifikacij služi kot izhodišče za nadaljno razpravo, ki se izvede po tem, ko s strani ICF pridobimo 

informacijo o morebitnih spremembah ICF pravil za ekstremni slalom in izhodiščih kvalifikacijskega 

sistema za ekstremni slalom za OI Pariz 2024. Na to temo se izvede poseben sestanek odbora za divje 

vode, na katerem se razpravlja o sistemu izbora in programu za ekipo, vključeno v program ekstremnega 

slaloma. 

Odbor je pregledal tudi predlagan program za discipline spusta na divjih vodah. V program 

članskih ekip ni bilo predlaganih sredstev za sofinanciranje programa, kar je potrebno do 

naslednje seje dopolniti. Razprava je tekla na temo razmerja med programom olimpijskih in 

neolimpijskih disciplin. Mnenje je bilo, da se ostane na enakih razmerjih, kot so bila v uporabi v 

predhodnih sezonah. O predlogup rograma za spust bo odbor ponovno razpravljal na naslednji 

seji, ko se pripravijo še finančna izhodišča. Na sejo se povabi tudi Maksa Frančeškina, trenerja 

spust ekipe. 

 

 

Ad2 

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

pravilnik o štipendiranju. Dodan je bil del, ki omogoča, da se pomoč izjemoma lahko nameni 

tudi starejšim od 26 let. Predlagano je bilo, da se naredi simulacija za leto 2022. Dokončno 

stališče se oblikuje na naslednji seji, po pregledu simulacije za leto 2022. 

 

 

Ad3 

Glede na to, da je predsedstvo KZS pozvalo ODV in sodniško organizacijo,  da naj podata svoj 

epoglede in mnenja na sodniške odločitve na SP v Bratislavi, se je v debati izoblikovalo stališče 

ODV: Čeprav je kar nekaj naših tekmovalcev dobilo spornih ali vsaj dvomljivih 50 kazenskih 

točk, ki so jim onemogočile odlične uvrstitve, ne bomo dvomili o sodniških odločitvah. Menimo 

pa, da bi bilo zelo potrebno prevetriti sodniška pravila in jasneje določiti vlogo in pomen 

sodnikov na progi, video posnetkov in absolutno vlogo glavnega sodnika v video sobi. Ker se 

bodo na ravni ICF nova sodniška pravila sprejemala,po besedah direktorja KZS, šele leta 2023, 



 
 
bo ODV do 1.3.2022 skupaj s sodniško organizacijo pripravil naše tehtne in argumentirane 

predloge. 

 

 

Ad4 

Seznanjeni s pismom Aljoše Polenčiča in vsebino razgovorov predsednika ODV tako z njim, kot 

s trenerjem Borutom Javornikom, menimo, da so zapleti posledica slabe komunikacije po zadnji 

tekmi WC ter nepoznavanja pravil glede nastopa 3. tekmovalca na SP. Za sicer perspektivnega 

mladega tekmovalca zato ne bomo predlagali disciplinskega postopka. Opozarjamo pa, da je 

nastopna DP dolžnost za vse reprezentante, zato je v bodoče eventuelno nezmožnost nastopa 

obvezno opravičiti s predloženim zdravniškim potrdilom. 

 

Seja se je končala ob 21.30. 

 

 

 

Zapisal Dušan Konda, predsednik Odbora za divjo vodo 

 


