
	
	
 
          Celje, 24.11.2022 
 
 

ZAPISNIK 
Seje  Odbora za divje vode z dne 22.11.2022  s pričetkom ob 11.00 

 
 
Prisotni: Peter Kauzer st., Matej Trampuž, Simon Hočevar, Jože Vidmar, Borut Javornik in Dušan 
Konda. 
Odsotni: Matej Malus 
Drugi prisotni: Andrej Jelenc, Inaki Gomez, Luka Božič, Peter Kauzer ml. 
 
 
Dnevni red: 

1. Določitev kriterijev za izbor športnikov za nastop na OI v Parizu 2023 
2. Določitev lokacije 3. in 4. izbirne tekme v slalomu za leto 2023 
3. Razno 

 
 
Ad1 
Okoli te točke smo že večkrat razpravljali na prejšnjih sejah ODV in tudi tokrat nismo prišli do 
skupnega zaključka zaradi različnik vzrokov. Dogovorili smo se, da bo ožja komisija v sestavi 
Inaki Gomez, Simon Hočevar in Borut Javornik do 2. 12. 2022 podala pisno stališče okoli vseh 
odprtih zadev.  
 
Ad 2 
Po dolgi debati je bilo sklenjeno (proti samo Jože Vidmar KKK Tacen), da se 3. in 4. izbirna tekma 
v slalomu izvedeta teden dni po izbirnih tekmah v Tacnu in to v poljskem Krakovu. Razlog je v 
tem, da sta v Krakovu prihodnje leto dve veliki tekmovanji:  Evropske igre, kjer se pridobivajo 
tudi olimpijske kvote ter SP U23 in mladinci. 
Izbirne tekme za sestavo reprezentance v ekstremnem slalomu se naj izvedejo v Tacnu takoj po 
končanih izbirnih tekmah v Krakovu, predvidoma v prvem vikendu maja 2023  
 
Ad 3 
-Na predlog KKK Tacen se ODV enoglasno strinja, da se Vidu Kudru Marušiču zaradi osvojenega 
3. mesta na eni od tekem Svetovnega pokala v ekstremnem slalomu dodeli en rang višje pri 
financiranju priprav. 
-ODV se načeloma strinja z idejo Dejana Testena in Pavla Kuralta, da se organizira tekma v 
ekstremnem slalomu tudi za mlajše kategorije, vendar naj bo to v plastičnih čolnih in naj bo tekma 
na izpadanje (lahko nastopita tudi samo dva čolna istočasno) 
-Matej Trampuš je izpostavil vprašanje, ali bo Jernej Abramič (trener Eve Terčelj, Anžeta Berčiča, 
Nejca Žnidarčiča…) tudi v letu 2023 finaciran s strani KZS. Odgovor bo posredovalo vodstvo 
KZS. 
-Jože Vidmar s strani KKK Tacen apelira, da se tacenska proga uredi še pred zimo in naj se ne 
čaka do pomladi. Za takoimenovano kletko ozr. hanger za čolne tekmovalcev, ki niso člani KKK 
Tacen, je določena lokacija na travni površini med klubom in Savo. Pred postavitvijo kletke in 
nadstrešnice je potrebno utrditi zemljino in položiti betonske plošče.  
 



	
	
-Peter Kauzer ml. je podal svoj pogled na financiranje priprav vrhunskih tekmovalcev. Mnenja je, 
da mora biti razlika med najboljšimi tekmovalci in ostalimi večja, kot je sedaj določeno. ODV je 
nato sklenil,  da Luka Božič, kot predstavnik športnikov, poda njihov pisni predlog. 
Predlog je bil poslan predsedniku ODV preko e-maila in je v celoti priložen v nadaljevanju 
zapisnika. 
 
 Predlog Luke Božiča in tekmovalcev: 
 

1. Osnovni budget za zimske priprave je slalom.  
V primeru, da je tekmovalec uvrščen tudi v budget za kajak kros, se mu dodeli 20% od 
vrednosti kajak kros budgeta. 
V primeru, da tekmovalec tekmuje v dveh disciplinah slaloma, se vzame discipline, kjer je 
uvrščen najvišje, na drugo disciplino pa se dodeli 20% od vrednosti budgeta, kamor je 
uvrščen v tej disciplini. 

2. Preskakovanje med rangi budgetov je nesmiselno, če imamo za to postavljene kriterije. 
3. Tekmovalcem, ki so v zadnij 4 letih dosegli prva tri mesta na OI, SP, EP ali skupnem 

seštevku SP se pribije 20% na budget, kjer je dosegel rezultat. 
Predlagamo, da se dodatno ovrednoti tudi lesk kolajne. Osnova za izračun po spodnjih 
procentih je 20% od budgeta, kjer je dosegel rezultat.     10%  Bron 
              20%  Srebro 
              30%  Zlato 
Predlog 3.točke se navezuje na slalom, mirne vode in spust. 
         Luka Božič 

 
O predlogu bo ODV razpravljal na naslednji seji. 
 
 
Seja se je končala ob 13.50.uri 
 
 
 
Zapisal     
Dušan Konda, predsednik Odbora za divjo vodo  


