
 
 
 

          Celje, 18. 10. 2022 

 

 

ZAPISNIK 
Seje Odbora za divje vode, z dne 17. 10. 2022, s pričetkom ob 13.00 

 

 

Prisotni: Peter Kauzer st., Matej Trampuž, Simon Hočevar, Jože Vidmar in Dušan Konda. 

Odsotni: Matej Malus in Dejan Stevanović 

Drugi prisotni: Inaki Gomez, Luka Božič in (po video povezavi) Andrej Jelenc 

 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava letnega programa KZS za leto 2022-2023 

2. Komentarji in pripombe na poslane analize rezultatov reprezentantov Inakija Gomeza 

3. Razno 

 

 

Ad1 

Prisotni člani ODV so se o večini podanih predlogov letnega programa strinjali, z izjemo nekaj 

dopolnil in popravkov: 

- V zadnjih dveh vikendih aprila 2023 so predvidene štiri izbirne tekme v slalomu. Prvi 

dve, 22. 4. in 23. 4. 2023, sta predvideni v Tacnu, tekmi 29. in 30. 4. 2023 pa v Bratislavi, 

v kolikor se bomo dogovorili z vodstvom KZ Slovaške. Če to ne bo možno, je druga 

lokacija Ivrea v Italiji. Če tudi ta varianta odpade, se tudi ti dve tekmi izvedeta v Tacnu. 

Rok za odločitev je konec leta 2022. 

 

- Pri izvedbi financiranja treningov in priprav slalomskih reprezentantov se na predlog 

Inakija Gomeza in po soglasni odločitvi navzočih članov ODV Martina Srabotnika 

umesti v t. i . 2. rang  - ‘pripravljeni za medalje’ v K1, Evo Alino Hočevar pa  v  t. i. 3. 

rang - ‘pripravljeni za finale’ v K1 in C1. 

 

- Vsi reprezentanti, mladinski, U23 in članski, ki so na podlagi doseženih rezultatov 

sofinancirani s strani KZS, so dolžni tekmovalni program izpeljati do konca sezone 2023, 

četudi se spomladi ne bodo uvrstili v A reprezentanco. Predvsem so dolžni nastopiti na 

tekmah ICF. V kolikor tega ne storijo, so njihovi klubi dolžni povrniti stroške 

financiranja njihovih priprav s strani KZS. S klubi se o tem podpiše dogovore. 

 

- Pri ekstremnem slalomu, kjer so določene zadeve, žal, še nedorečene, se v celoti potrdi 

predlog Inakija Gomeza, razen v primerih, ko je tekmovalec ali tekmovalka sofinanciran 

tako v slalomu kot v ekstremnem slalomu, se v slalomu financira 100%, v ekstremnem 

slalom pa 20% od predlaganega zneska. 

 

Inaki Gomez pripravi nov predlog sofinanciranja discipline kajak kros. Tekmovalci prejmejo 

celoten znesek v disciplini, v kateri so individualne priprave višje ovrednotene. V drugi disciplini 

prejmejo 20% zneska individualnega fonda, ki bi jim glede na rezultat pripadal.  

 

 



 
 

- KZS je nabavila 8 čolnov za ekstremni slalom. Predlaga se, da se s 50% popustom od 

nabavne vrednosti čolni odprodajo osebno tekmovalcem ali njihovim klubom, pri čemer 

imajo prednost tekmovalci, ki so višje rangirani v disciplini kajak kros. 

 

 

Ad 2 

Prisotni člani ODV niso imeli pripomb na poslane analize rezutatov reprezentanc, ki jih je 

pripravil Inaki Gomez  

 

 

 

 

Ad 3 

- Jože Vidmar je izpostavil problem proge v Tacnu, saj ni možno veslati čez rampo in tudi ne v 

zadnjem delu proge. Takoj je potrebno pristopiti k sanaciji proge in vse urediti pred zimo. 

- Jože Vidmar je predlagal , da se pripravi reprezentančni protokol s strani zdravnika kajakaških 

reprezentanc, tako za covid, kot tudi za eventuelne poškodbe ali bolezni. 

- Simon Hočevar je opozoril na problem izdelave boksa za čolne za tekmovalce, ki niso člani 

KKK Tacen. Material nabavi KZS, dela pa prevzame Niko Svoljšak. 

- Prireditev Kajakaš leta bo 1. 12. 2022 v Stari elektrarni. Vsi, ki lahko glasujejo – predsedniki 

klubov in trenerji, bodo od Andreja Jelenca prejeli seznam kandidatov – to so izključno nosilci 

medalj z EP, SP in skupne uvrstitve WC. 

- Določiti je potrebno prioriteto za zaposlitev vrhunskih športnikov v javni upravi po kriterijih 

OKS – nosilci medalj s članskih EP, SP in skupnega seštevka WC. 

 

 

 

Seja se je končala ob 16.10 uri. 

 

Zapisal 

Dušan Konda, predsednik Odbora za divjo vodo 


