
 
 
Kajakaška zveza Slovenije      Ljubljana, 30. 12. 2022 
Predsedstvo 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
 
23. redne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, 20. 12. 2022, ob 14.30 v prostorih 
restavracije Dežela okusov, Eipprova 11, 1000 Ljubljana. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani predsedstva: Andrej Ribič, Zvonko Kozorog, Gašper Šenk, Peter Kauzer 
st., Alojz Jamnik 
 
Odsotni člani predsedstva: Miljenko Muha, Janez Novak, Matic Naglič, Zdenka Ponomarenko  
Drugi prisotni: Dušan Konda, Andrej Jelenc 
 
DNEVNI RED: 
  
1. Potrditev zapisnika zadnje seje in pregled realizacije sklepov.  
2. Obravnava dopolnil Letnega načrta KZS za leto 2023. 
3. Uskladitev etičnega kodeksa KZS z etičnim kodeksom OKS. 
4. Imenovanje inventurne komisije. 
5. Razno. 
 
 
Ad 1 
Na zapisnik 22. seje predsedstva ni bilo pripomb. Direktor je podal informacijo o realizaciji sklepov zadnje 
seje. V okviru potrjevanja Letnega delovnega načrta za leto 2023 so bile na zadnji seji še vedno nekatere 
odprte zadeve, zato je predsedstvo potrjevanje tega dela prestavilo na naslednjo sejo. Dopolnila so se 
obravnavala pod točko 2. 
Predsedstvo je s strani Sodniške komisije v obravnavo dobilo novo verzijo Pravilnika o usposabljanju, 
napredovanju in evidenci kajakaških sodnikov.  
Vsi drugi sklepi 22. redne seje predsedstva KZS so bili realizirani. Predsedstvo je potrdilo zapisnik 22. seje. 
V okviru obravnave te točke je predsedstvo sprejelo: 
 
Sklep št. 23.458 
 
Predsedstvo sprejema Pravilnik o usposabljanju, napredovanju in evidenci kajakaških sodnikov Slovenije.  
 
Ad 2 
Predsedstvo KZS je s sklepi 22. seje naložilo Oboru za mirno vodo in Odboru za divjo vodo, da do naslednje 
seje predsedstva uskladita vse odprte zadeve glede kriterijev in dodata manjkajoči del programa. Odbora do 
seje nista podala vseh predlogov. Odbor za divje vode je na seji, dne 19.  12. 2022, na pobudo Odbora 
športnikov predlagal spremembo načina vrednotenja sredstev za program priprav za športnike. Cilj predloga 
je, da se športnikom z osvojenimi kolajnami na velikih tekmovanjih v zadnjih dveh letih doda del sredstev za 
priprave. Predlagani način je bil vključen v zadnjo verzijo predloga Letnega delovnega načrta za leto 2023 
(V4). ODV je predlagal, da se Blažu Cofu, ki je redno zaposlen in ne more biti prisoten na vseh načrtovanih 
pripravah, odobri sredstva za individualni program v višini 2.000 €. Predlog ODV sta ustno predstavila Andrej 
Jelenc in Dušan Konda, predsednik ODV. Predsedstvo se je s predlaganimi spremembami načina vrednotenja 
sofinanciranja programa priprav strinjalo, obema strokovnima odboroma pa naložilo, da do seje, ki bo 
predvidoma konec januarja, predložita usklajene kriterije in koledar tekmovanj. Potrdilo je del, ki je vezan na 



 
 
financiranje priprav z namenom, da tekmovalci lahko izvedejo zimski del priprav, kriteriji za uvrstitev v 
reperezentance pa morajo biti potrjeni do konca januarja 2023. 
 
Sprejet je bil: 
 
Sklep št. 23.459 
 
Predsedstvo potrjuje predlagane spremembe načina vrednotenja sofinanciranja programa priprav, ki 
predvidevajo povečanje sredstev za priprave športnikov z osvojenimi kolajnami na velikih tekmovanjih v 
zadnjih dveh letih. Potrjuje tudi, da se Blažu Cofu odobri sredstva za individualni program v višini 2.000 €. 
 
 
Ad 3 
Predsedstvo je v obravnavo dobilo Etični kodeks Kajakaške zveze Slovenije. S strani OKS-ZŠZ je bil namreč 
posredovan poziv, da vse NPŠZ svoje kodekse uskladijo z Etičnim kodeksom OKS-ZŠZ. Za pripravo etičnega 
kodeksa, ki je bil posredovan v obravnavo in sprejem je bila osnova Kodeks etike KZS, sprejet leta 2012 in 
etični kodeks OKZ-ZŠZ. Predsedstvo na predlagani dokument ni imelo pripomb in sprejelo: 
 
Sklep št. 23.460 
 
Predsedstvo sprejema Etični kodeks Kajakaške zveze Slovenije. 
 
 
Ad 3 
Za potrebe izvedbe inventure je predsedstvo imenovalo inventurno komisijo in sprejelo: 
 
Sklep št. 23.461 
 
Imenuje se inventurna komisija v sestavi: Andrej Jelenc, Mateja Remec in Simeon Hočevar. 
 
Ad4 
 
Pod točko razno je direktor predstavil še nekatere točke, predvsem finančne narave, ki jih je potrebno 
potrditi pred začetkom izvajanja programa v letu 2023.  
Predlagal je, da višina štipendij ostane enaka kot je bila v letu 2022, da s tem zasledujemo cilj, da je štipendija 
KZS nekoliko nižja kot je štipendija OKS-ZŠZ. 
Predlagal je tudi, da ostanejo za leto 2023 enake kot v letu 2022 tudi naslednje postavke programa KZS: 
višina nadomestila za vzgojo pri prestopu tekmovalca iz starega v novi klub, višina prijavnine na tekmovanja, 
višina članarine, višina nadomestila za sodnike, ki so delegirani s strani KZS, vrednost točke za sofinanciranje 
tekmovanj ter višina kilometrine. 
 
V skladu s prej zapisanim so bili sprejeti: 
 
Sklep št. 23.461 
 
Osnovna višina štipendije KZS za šolsko leto 2022/2023 je za dijake 147,50 € in za študente 220,80 €. 
 
Sklep št. 23.462 
 

Maksimalna višina nadomestila za vzgojo pri prestopu tekmovalca iz starega v novi klub v cǎsu prestopnega 

roka je glede na status kategorizacije naslednja:  

- državni in madinski razred: brez nadomestila,  



 
 

- perspektivni razred: 200 €,  

- mednarodni rzred: 400 €,  

- svetovni razred: 600 €,  

- olimpijski razred: 800 €.  
 
Sklep št. 23.463 
 

V sezoni 2023 je višina prijavnine na domacǐh tekmovanjih (najvišja dovoljena prijavnina po prijavljenem 

tekmovalcu) naslednja:  

a) domača slalomska tekmovanja z elektronskim merjenjem cǎsov: 15,00 €, 

b) druga domacǎ tekmovanja z elektronskim merjenjem cǎsov:  10,00 €, 

c) domača tekmovanja z ročnim merjenjem časov: 5,00 €.  

 
Sklep št. 23.464 
 

Višina cľanarine za leto 2023 za klube znaša 50,00 € ter za podporne cľane (fizične osebe) 25,00 €.  

Sklep št. 23.465 
 

Višina nadomestila za sodnike, ki so v sezoni 2023 na tekmovanja delegirani s strani KZS, znaša 40,00 €. 

Sklep št. 23.466 
 

Vrednost točke za sofinanciranje tekmovanj, ki so za sofinanciranje predvidena v Letnem načrtu KZS za leto 

2023, je 8,00 €. 

Sklep št. 23.467 

Za obračunavanje stroškov kilometrine je v letu 2023 v uporabi določilo polovične kilometrine, ki ob koncu 

leta 2022 znaša 0,21 € in se v primeru sprememb v okviru uredbe MF preko leta lahko spremeni. 

Direktor je pod točko razno tudi predstavil pobudo Hrvaške kajakaške zveze, da bi skupaj organizirali državna 

prvenstva za discipline na divjih vodah in si pri tem sorazmerno delili stroške organizacije. Predsedstvo je 

pobudo pozdravilo in sprejelo: 

Sklep št. 23.468 

Predsedstvo se strinja s pobudo Hrvaške kajakaške zveze, da je v okviru organizacije držanih prvenstev 

Kajakaške zveze Slovenije v disciplinah na divjih vodah organizirano tudi državno prvenstvo Hrvaške. Za 

koordinacijo med zvezama in dogovor o delitvi stroškov organizacije je zadolžena strokovna služba. 

Posebej je bila izpostavljana še točka, vezna na kongres Evropske kajakaške zveze. Andreju Jelencu mandat 
člana upravnega odbora poteče v letu 2023. Do 1. 1. 2023 je potrebno na naslov ECA posredovati nove 
predloge za funkcije v ECA. Možno je kandidirati za funkcijo podpredsednika, člana upravnega odbora in 
predstavnika ECA v upravnem odboru ICF. Navzoči člani so se strinjali, da se dosedanjega člana upravnega 
odbora ECA kandidira za funcijo podpredsednika ECA ter za predstavnika ECA v upravnem odboru ICF. 
 
V zvezi s tem je bil sprejet: 
 



 
 

Sklep št. 23.469 

Kajakaška zveza Slovenije za volitve na ECA kongresu 2023 predlaga Andreja Jelenca za mesto 
podpredsednika ECA ter za mesto predstavnika ECA v upravnem odboru ICF. 
 
 
Seja je bila končana ob 17.00. 
 
Zapisal: Andrej Jelenc l.r. 
 
 


