
Na podlagi 2. točke prvega odstavka  22. člena statuta Kajakaške Zveze Slovenije (KZS) je 
predsedstvo (KZS) na  seji dne 28. oktobra 2002 sprejelo  

 
PRAVILNIK O MERILIH ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE KAJAKAŠKE ZVEZE 

SLOVENIJE 

 
I. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 

1. člen 

(1) S tem pravilnikom se določajo merila za pridobitev štipendije KZS. 

(2) Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje,da: 

(a) je član državne reprezentance in 100% izpolnjuje program reprezentance, 
(b) ima status kategoriziranega športnika po Seznamu kategoriziranih športnikov, 
(c) ni v rednem delovnem razmerju, 
(d) ne izpolnjuje pogojev za pridobitev štipendije OKS, 
(e) izpolnjuje enega od zahtevanih rezultatskih kriterijev, 
(f) ima status študenta ali dijaka.  

 
II. MERILA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 

2. člen 

Štipendijo Kajakaške zveze Slovenije lahko pridobi športnik s statusom: 

1. skupina 

a) svetovnega ali mednarodnega razreda po Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki 
Sloveniji (RS), ki ga izdaja OKS, in 

b) je dosegel enega naslednjih rezultatov: 

- osvojitev medalje na Olimpijskih igrah (OI), Svetovnem prvenstvu (SP), Evropskem 
prvenstvu (EP) ali končni razvrstitvi svetovnega pokala (WC skupno) v kategoriji članov v 
olimpijski individualni disciplini 

- osvojitev prvega mesta na SP, EP, WC skupno v kategoriji članov v ne-olimpijski 
individualni disciplini 

2. skupina 

a) svetovnega ali mednarodnega razreda po Seznamu kategoriziranih športnikov v republiki 
Sloveniji, ki ga izdaja OKS in, 

b) je dosegel enega naslednjih rezultatov: 



- uvrstitev do 10. mesta  na OI, SP, EP v kategoriji članov v olimpijski individualni disciplini 
- 2x uvrstitev v finale  na tekmi WC v olimpijski individualni disciplini, če je uvrščen v prvo 
polovico uvrščenih na tekmovanju, 
- osvojitev medalje na EP mlajših članov v olimpijski individualni disciplini, 
- osvojitev medalje na SP, EP, WC skupno v kategoriji članov v ne- olimpijski individualni 
disciplini 
- osvojitev zlate medalje na SP, EP ekipno v kategoriji članov, če je ekipa uvrščena v prvo 
polovico uvrščenih. 

3. skupina 

a) kategoriziranega športnika po Seznamu kategoriziranih športnikov v RS, ki ga izdaja OKS,  

b) je dosegel enega naslednjih rezultatov in: 

- uvrstitev do 8. mesta na SP, EP, WC skupno v kategoriji članov v ne-olimpijski individualni 
disciplini, če je uvrščen v prvo tretjino uvrščenih na tekmovanju, 
- uvrstitev do 6. mesta na tekmi WC v ne-olimpijski individualni disciplini, če je uvrščen v 
prvo tretjino uvrščenih tekmovalcev, 
- 1x uvrstitev v finale  na tekmi WC v olimpijski individualni disciplini, če je uvrščen v prvo 
polovico  uvrščenih na tekmovanju, 
- osvojitev medalje na SP, EP ekipno v kategoriji članov, če je ekipa uvrščena v prvo polovico 
uvrščenih, 
- uvrstitev v finale ( 10 ) na EP mlajših članov v olimpijski individualni disciplini, če je 
uvrščen v prvo polovico uvrščenih. 

4. skupina 

a) kategoriziranega športnika po Seznamu kategoriziranih športnikov v republiki Sloveniji, ki 
ga izdaja OKS in, 

b) je dosegel enega naslednjih rezultatov: 

- uvrstitev do 10. mesta  na mladinskem SP, EP individualno, če je uvrščen v prvo polovico 
uvrščenih,  
- uvrstitev do 18. mesta na SP, EP  v kategoriji članov v olimpijski individualni disciplini, če 
je uvrščen v prvo polovico uvrščenih na tekmovanju,  
- uvrstitev do 6. mesta na EP mlajših članov v ne-olimpijski individualni disciplini, če je 
uvrščen v prvo tretjino uvrščenih. 
- osvojitev kolajne EP ekipno v kategoriji  mlajših članov, če je ekipa uvrščena v prvo 
polovico uvrščenih 

 
III:POSTOPEK DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 

3. člen 

(1) Štipendije se dodeljuje na podlagi razpisa klubom, ki se objavi predvidoma meseca 
oktobra. 


