
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 

 

 
 
Številka: 406 
Datum: 28. 6. 2017 

   
S K L E P I   Z A P I S N I K A 

 
11. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v sredo, 28. 6. 2017, ob 17. uri, v sejni sobi Hale 
Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Ladislav Gobec, Niko Goleš, Mitja Hudovernik, Albin 
Juvančič, Ivan Kunčič, Milan Kurelič (predsednik KZS), Jože Pogačnik, Sonja Poljšak, 
Ladislav Rogelj. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Samo Dremelj, Franc Gornik, Harry Steržaj, 
Ema Zajc. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Gregor Skalicky – član Nadzornega odbora KZS. 
 
 
Dnevni red: 
1. informacija o potrditvi zapisnika 10. seje Predsedstva KZS z dne 6. 3. 2017, 
2. poročila s SP 2017 in sklepi Strokovne komisije KZS v povezavi s tem, 
3. izračun stroškov za sofinanciranje klubov za priprave in treninge članov državnih 

reprezentanc in honorarji za delo selektorjev – trenerjev, 
4. ekipno prvenstvo Slovenije za tekmovalno sezono 2017/2018: 

4.1 Propozicije za ekipna članska ligaška tekmovanja za tekmovalno sezono 2017/2018, 
4.2 Tekmovalni koledar za tekmovalno sezono 2017/2018, 
4.3 Sodniška navodila za tekmovalno sezono 2017/2018, 

5. sklepi in predlogi Strokovne komisije KZS in 
6. razno. 
 
 
Predsednik KZS je vse člane Predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predstavil 
dnevni red, na katerega ni bilo nobenih pripomb, zato je bil tudi soglasno sprejet. 
 
Sklep 1: potrdi se predlog dnevnega reda. 
 
 
Sklep 2: potrdi se zapisnik 10. redne seje Predsedstva KZS z dne 6. 3. 2017 vključno s 
popravki članice Predsedstva KZS, Eme Zajc. 
 
 
Sklep 3: potrdijo se poročila selektorjev – trenerjev s Svetovnega prvenstva – ekipno za 
člane in članice, Svetovnega prvenstva U18 in Svetovnega pokala – posamezno za U14. 
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Sklep 4: za tekmovanja državnih reprezentanc mora Strokovna komisija KZS pripraviti 
seznam in količino potrebne opreme, Predsedstvo KZS pa bo določilo osebo, ki bo 
odgovorna za nabavo opreme, le-ta pa se bo mogla držati navodil Strokovne komisije KZS. 
 

    
 
Sklep 5: pred odhodom na tekmovanje in pred samim tekmovanjem je potrebno narediti 
seznam stvari, ki jih je potrebno urediti oz. nabaviti (pijača, prehrana …) ter zadolžiti 
nekoga, ki je odgovoren za nabavo le-tega. 
 

    
 
Sklep 6: za koordinatorja selektorjev – trenerjev ženskih reprezentanc se imenuje Ladislava 
Gobca, za koordinatorja selektorjev – trenerjev moških reprezentanc pa se imenuje Albina 
Juvančiča. 
 

    
 
Sklep 7: v najkrajšem možnem času je potrebno začeti in izvesti postopek izbire pomočnika 
selektorjev – trenerjev državnih reprezentanc. 
 

    
 
Sklep 8: v najkrajšem možnem času je potrebno opredeliti vlogo in naloge tehničnega 
koordinatorja in vodje delegacije na mednarodnih tekmovanjih. 
 
 
 
Sklep 9: potrdi se predlog izračuna stroškov za sofinanciranje klubov za priprave in 
treninge kandidatov in  članov državnih reprezentanc v skupni višini 19.954,50€. 
 
 
 
Sklep 10: potrdi se predlog izračuna honorarjev za delo selektorjev – trenerjev in 
pomočnika selektorjev – trenerjev državnih selekcij za  Svetovni pokal posamezno, Svetovno 
prvenstvo mlajših članov in Svetovno člansko v skupni višini 12.377,50 € bruto. Na ta 
znesek bodo plačane dajatve in prispevki v breme KZS v višini cca 4.000,00. 
 
 
 
 
Sklep 11: potrdi se predlog Propozicij za ekipna članska ligaška tekmovanja za tekmovalno 
sezono 2017/2018 v enaki obliki in vsebini, kot so bile propozicije za tekmovalno sezono 
2016/2017, spremenijo se le letnice in datumi. 
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Sklep 12: potrdi se predlog Tekmovalnega koledarja za tekmovalno sezono 2017/2018 v 
obliki in vsebini, kot je bil predlagan s strani Strokovne komisije KZS. 
 

    
 
Sklep 13: : potrdi se predlog, da se v Propozicijah za ekipna članska ligaška tekmovanja za 
tekmovalno sezono 2018/2019 določi, da so termini za odigravanje ligaških tekem v 1. A ob 
sobotah in  1. B slovenski ligi ob sobotah oz. nedeljah, v ostalih ligah pa poleg sobote in 
nedelje tudi petki. 
 
 
Sklep 14: potrdi se predlog Sodniških navodil za tekmovalno sezono 2017/2018 v enaki 
obliki in vsebini, kot so bila Sodniška navodila za tekmovalno sezono 2016/2017, 
spremenijo se le letnice in datumi. 
 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 ODSOTNI: 4 
 
Sklep 15: vsem sodnikom I. kategorije, sodnikom inštruktorjem in mednarodnim sodnikom, 
ki imajo veljavne licence do 30. 6. 2017, se le-te podaljšajo do konca tekmovalne sezone 
2017/2018, to je do 30. 6. 2018. 
 
 
Sklep 16: potrdi se predlog Strokovne komisije KZS, in sicer, da morajo vsi tekmovalci in 
tekmovalke v kategoriji dečki oz. deklice v 1. in 2. kategoriji od prvenstva za leto 2018 
naprej, polovico metov opraviti z desno roko, drugo polovico pa z levo roko, in sicer na 
način, da na vsaki stezi opravijo polovico metov z desno roko, drugo polovico pa z levo 
roko. 
Fizično šibkejšim dečkom oz. deklicam 1. kategorije, ki še ne zmorejo izvajati metov z eno 
roko, je dovoljeno, da jih izvajajo z obema rokama naenkrat ("jajčka"). 
Tako morajo izvesti vse predpisane mete (60) ali pa polovico metov z obema rokama (30), 
polovico pa z eno roko po pravilu zapisanem v 1. odstavku tega sklepa. 
 
 
 
 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
- predsednik - 

 


