
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 
 

 
 
Številka:  
Datum: 23. 6. 2016 

   
Z A P I S N I K - SKLEPI 

 
8. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v četrtek, 23. 6. 2016, ob 17. uri, v VIP sobi Hale 
Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Samo Dremelj, Ladislav Gobec, Niko Goleš, Franc Gornik, 
Mitja Hudovernik, Albin Juvančič, Ivan Kunčič, Milan Kurelič (predsednik KZS), Jože 
Pogačnik, Ladislav Rogelj. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Sonja Poljšak, Harry Steržaj, Ema Zajc. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora KZS, Tomaž Milač – 
predsednik Komisije KZS za mednarodno sodelovanje. 
 
 
Dnevni red: 

1. poročila s SP 2016 – U23 in članskega posamezno, ter WCup U18 v Novigradu – 
Hrvaška, 

2. izračun točk in določitev vrednosti točke za nagrade za dosežene rezultate na SP in 
honorarji za delo trenerjev – selektorjev, 

3. ekipno prvenstvo Slovenije za tekmovalno sezono 2016/2017: 
3.1 propozicije za ekipna članska ligaška tekmovanja za tekmovalno sezono 2016/2017, 
3.2 tekmovalni koledar za tekmovalno sezono 2016/2017, 
3.3 sodniška navodila za tekmovalno sezono 2016/2017, 

4. informacija o skupščini NBC (maj Novigrad), 
5. kondicijske priprave v Kranjski Gori in kamp mladih, 
6. razno: 
6.1 sklic izredne  skupščine. 
 
 
Sklep 1: 

Predsedstvo KZS se seznani s potrditvijo oz. sprejetjem zapisnika 7. redne seje Predsedstva 
KZS z dne 7. 3. 2016. 
 
Sklep 2: 

potrdi se predlog dnevnega reda vključno z s strani predsednika KZS predlagano vsebinsko 
opredelitvijo točke 6. 
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Ad1./ Poročila s SP 2016 – U23 in članskega posamezno, ter WCup U18 v Novigradu – 

Hrvaška. 

 
Sklep 3: 

potrdijo se vsa poročila selektorjev – trenerjev s SP 2016 in WCup 2016 (Novigrad – 
Hrvaška). 
 
Sklep 4: 

za tekmovalke Anjo Forštnarič, Niko Blagovič, Niko Radelj in Uršo Mejač se zaradi 
neprimernega vedenja na SP 2016 U23 (Novigrad – Hrvaška) uvede disciplinski postopek pri 
Disciplinskemu razsodišču. 
 
Sklep 5: 

potrdi se 7. sklep 8. redne seje Strokovne komisije KZS z dne 9. 6. 2016, in sicer, da se za 
udeležence svetovnega prvenstva in svetovnega pokala priznajo povračila stroškov v skladu z 
Izhodišči za povračilo stroškov v okviru skupnih oz. klubskih treningov in priprav za člansko 
posamezno in U23 SP ter WCup U18 v Novigradu, in sicer za priznanih 5 treningov. 

 
 
Ad2./ Izračun točk in določitev vrednosti točke za nagrade za dosežene rezultate na SP in 

honorarji za delo trenerjev – selektorjev. 

 

Sklep 6: 

potrdi se predlog izračuna točk za nagrade za dosežene rezultate na SP in honorarji za delo 
trenerjev – selektorjev in vrednost točke v višini 1,00 EUR. 
 
Sklep 7: 

Predsedstvo KZS soglaša, da se za uvrstitve na Svetovnem pokalu posamezno U18 nagradijo 
dobitniki medalj po enaki metodologiji, kot je bila uporabljena pred dvema letoma za dosežke 
na Svetovnem pokalu U18 posamezno 2014 v Brnu na Češkem, ter da je vrednost točke 1,00 
EUR. Nagrade se izplačajo klubom, katerih tekmovalke oz. tekmovalci so dobitniki medalj. 
 
 
Ad3./ Ekipno prvenstvo Slovenije za tekmovalno sezono 2016/2017. 

 

Sklep 8: 

potrdi se predlog Propozicij za ekipna članska ligaška tekmovanja za tekmovalno sezono 
2016/2017 v enaki obliki in vsebini, kot so bile propozicije za tekmovalno sezono 2015/2016 
(brez predhodno predlaganih sprememb), z razliko, da se 26. člen popravi, in sicer, da se 
spremeni 1. odstavek v delu, ki govori o kazni za prejeti rdeči karton na tekmi – popravi se na 
način, da tisti, ki je prejel rdeči karton, ne sme opravljati funkcije, v vlogi katere je bil 
izključen, na prvi naslednji tekmi tiste ekipe, za katero je opravljal to funkcijo. 
 
Sklep 9: 

potrdi se predlog Tekmovalne komisije KZS glede kvot za državna prvenstva posamezno, in 
sicer, da ima vsaka OTS 2 tekmovalca (skupno 24 tekmovalcev), 8 tekmovalcev je po 
povprečju iz 1. A slovenske lige, vsak na predhodnem DP posamezno uvrščeni tekmovalec do 
16. mesta pa prinese še dodatna 2 mesta, kar pomeni skupno 64 tekmovalcev. Te kvote 
začnejo veljati od tekmovalne sezone 2017/2018 naprej. 
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Sklep 10:  

knjižica Ekipno prvenstvo Slovenije za tekmovalno sezono 2016/2017 se bo natisnila in dala 
vsem klubom, medtem, ko se bilten za predhodno tekmovalno sezono ne bo tiskal in se bo 
izdal samo v elektronski obliki. 
 
Sklep 11: 

potrdi se predlog Tekmovalnega koledarja za tekmovalno sezono 2016/2017 v obliki in 
vsebini, kot je bilo predlagano. 
 
Sklep 12: 

potrdi se predlog Sodniških navodil za tekmovalno sezono 2016/2017 skupaj z obema 
dopolnitvama, in sicer, da se v navodila doda tudi, da je glavni sodnik po končani tekmi oz. 
tekmovanju v določenem roku dolžan predsedniku Sodniške komisije KZS poslati sodniško 
poročilo ter da se v mlajših kategorijah (U23, U18 in mlajši) v tekmovanju ekipno oz. pari 
lahko izjemoma dovoli nastop v različnih klubskih tekmovalnih oblačilih. 
 
 
Ad4./ Informacija o skupščini NBC (maj Novigrad). 

 
Sklep 13: 

Predsedstvo KZS se seznani s poročilom predsednika Komisije KZS za mednarodno 
sodelovanje, Tomaža Milača, glede konference NBC, ki je bila v času SP v Novigradu na 
Hrvaškem v mesecu maju 2016, ter s smernicami glede reorganizacije krovne mednarodne 
organizacije. 
 
 
Ad5./ Kondicijske priprave v Kranjski Gori in kamp mladih. 

 

Sklep 14: 

na kamp mladih v Vrbasu od 10. do 16. julija 2016 se prijavi 2 kadetinji in 2 kadeta ter 1 
trenerja (Iztok Kovač). 2 kadetinji določi selektor – trener ženske reprezentance U18, Iztok 
Kovač, 2 kadeta pa glede na dejstvo, da nimamo imenovanega selektorja – trenerja moške 
reprezentance U18, določi Strokovna komisija KZS. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
- predsednik - 

 


