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Številka:  74 

Datum: 05.07.2011 

  

      
Z A P I S N I K 

05. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila  v  sredo  29. 06. 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi  
v Hali Tivoli. 
 
Prisotni člani predsedstva: Bašek Marjan, Gobec Ladislav, Gornik Franc, Juvančič Albin, Kranjc Vida, 
Kurelič Milan, Markovič Milorad,  Milač Tomaž,  Pogačnik Jože, Pihlar Bojan 
Oprav.odsotni: Sonja Poljšak, Miloš Rusič,  Zvezdana Dolenec   
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 04. seje predsedstva KZS z dne 09.03.2011. 
2. Poročila iz SP Sarajevo - od 20.05. do 30.05.2010: 

2.1 IX. Svetovno prvenstvo za U-18 
2.2 IV. Svetovno člansko prvenstvo-ekipno 
2.3 Izplačilo nagrad in honorarjev trenerjem in igralcem 

3. Propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za državna prvenstva 
v sezoni  2011/2012 

4. Predlog za pomoč-donacija Tjaši Urbanc 
5. Predlog sofinanciranja mladih klubskih selekcij na podlagi kriterijev množičnosti in 

uspešnosti 
6. Pomoč klubom za sodelovanje na mednarodnih pokalih 
7. Razno: 

7.1 Pritožbe na sklepe registracijske komisije 

 

Ad1./  Potrditev zapisnika 4. seje Predsedstva KZS z dne 09.03.2011. 
Bojan Dremelj je imel na 6.točko 4.redne seje KZS vprašanje glede podeljevanja priznanj zaslužnim 
športnikom, ki je bilo izvedeno 1.6.2011 v Kamniku. Ker imenovani ni prebral vse e-pošte, ki mu je 
bila posredovana, mu je predsednik Milan Kurelič podal obrazložitev. 
Ker na zapisnik 4. redne seje KZS ni bilo drugih pripomb ali predlogov, je bil sprejet: 
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 4. redne seje Predsedstva KZS z dne, 09.03.2011. 
 
 
Ad 2.1-Poročila iz SP v Sarajevu za kadete in člane 
Ad 2.2 
Poročila vseh štirih selektorjev: Gobca, Pihlarja, Kovača in Prosena, so vsi člani Predsedstva prejeli po 
e-pošti, zato se le-ta niso ponovno brala, ampak se je po krajšem uvodu razvila razprava:  
Franc Gornik je imel pripombo na poročilo selektorja kadetinj, Iztok Kovača, ker ni pravilno oz. točno 
napisal uvrstitve svojih varovank.  
Prav tako je bil kritičen do selektorjev, ki  niso dali več možnosti najboljšim igralcem, ker bi mogoče le 
ti osvojili še kakšno kolajno ali boljšo uvrstitev. Pravilo, da se da možnost nastopa vsem prijavljenim 
tekmovalcem se ni izkazalo dobro. 
Po krajši razpravi so sprejeti: 
Sklep št. 2: Sprejmejo se poročila vseh štirih selektorjev v predlagani obliki. V bodoče naj se na SP-ih 
da več možnosti nastopanja (v več disciplinah) najbolj  pripravljenim tekmovalcem/kam. 
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Ad 2.3/  Izplačilo nagrad in honorarjev trenerjem in igralcem 
Lado Gobec je vsem prisotnim razložil, da je predlog za izplačilo nagrad in honorarjev trenerjem in 
tekmovalcem/kam za dosežke iz SP v Sarajevu, ki se je bilo od 20.5. do 30.5.2011 (vsi prisotni so 
predlog prejeli po e-pošti), izdelan po kriterijih in točkah  iz dopolnitve Pravilnika o nagrajevanju 
tekmovalcev in trenerjev za dosežene uvrstitve in svetovne rekorde na Svetovnih prvenstvih ter 
Pokalih, ki je bil sprejet in potrjen na 4. redni seji Predsedstva - 9.3.2011. Višino točke pa glede na 
razpoložljiva sredstva predlaga predsednik in potrdi Predsedstvo. 
Ker pripomb ali predlogov ni bilo je bil enoglasno sprejet: 
Sklep št. 3: Sprejmejo se predlogi za izplačilo nagrad in honorarjev trenerjem in igralcem za dosežke 
iz SP v Sarajevu v predlagani obliki, kakor tudi izplačilo sredstev za sofinanciranje programov 
perspektivnih športnikov, katera bodo nakazana na posamezne klube. Vrednost točke za izplačilo 
nagrad je 3,0€, za honorarje trenerjev pa 1,0€. 
 
Ad3./  Propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za članska državna       
           prvenstva v sezoni  2011/2012 

� Franc Gornik je iz Propozicij za članska državna prvenstva v kratkem razložil samo tisto, kar se 
bo spremenilo za sezono 2011/2012: 

• Največja sprememba je v tem, da se bo v novi sezoni moralo zapisnike ligaških in ostalih 
tekem pošiljati samo po e-pošti in to 30 min. po zaključku tekmovanja; 

• Na novo sta se registrirali in prijavili dve ženski ekipi, zato je potrebno v 2.SLO ligi (Vzhod in 
Zahod) za ženske izvesti spremembe tako, da bodo lahko nastopale vse ekipe; 

• Mednarodni športni pravilnik še vedno ni preveden iz nemščine v slovenščino, kot je bilo 
dogovorjeno že v lanskem letu, zato  Gornik predlaga, da se on na sestanku s Kukovcem in 
Mitrovičem, dogovori da to naredita do dogovorjenega roka; 

• Lado Gobec je predlagal, da se iz Propozicij (19.čl., 8 alineja) črta zahteva, da morajo biti vsi 
tekmovalci/ke na pozdravu oblečeni v enotnih športnih oblačili. Dovolj je, če so vsi oblečeni  v 
športnih oblačilih, za kar se enako šteje za prva dva tekmovalca, ki sta že oblečena v dresih 
(brez trenerke) ostali pa v klubskih trenerkah. 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep št. 4: Sprejmejo se dopolnjene Propozicije za ekipna članska ligaška tekmovanja oz. ekipno 
člansko državno prvenstvo KZS za sezono 2011/2012, ki jih je podal Gornik.  
Predlog dopolnitve Propozicij, ki jo je ustno podal Gobec, glede ekipnega pozdrava pred 
tekmovanjem, pa naj se pisno naslovi na Tekmovalno komisijo, katera bo predlog proučila in ga 
posredovala v potrditev na Predsedstvo in nato s to novostjo seznanila tudi vse sodnike na licenčnem 
seminarju. 
Sklep št. 5: Gornik naj se dogovori s Kukovcem in Mitrovičem za prevod določenega dela 
Mednarodnega športnega pravilnika, katerega je potem potrebno posredovati vsem klubom. 
Sklep št. 6: V interesu KZS je, da čim več ženskih klubov nastopa v ligaškem delu. Zato mora Gornik za 
selitev KK Litije iz Vzhoda (9 ekip) na Zahod (7 ekip) v 2.SLO ligi za ženske najprej dobiti soglasje kluba 
Litija in šele nato naj povpraša še ostale klube za predlagano spremembo. V kolikor bodo ZA vsaj 
štirje klubi, se izpopolnitev 2.SLO lige V-ženske  dopolni z KK Radlje in KK Ruše. V kolikor pa ta rešitev 
ne bo možna se ligo dopolni z ekipo, ki se je prva prijavila in to je KK Radlje-ženske. KK Ruše-ženske 
pa počakajo do naslednje sezone. 
Zaradi povečanja ženskih ekip (10 ekip v 2.SLO ligi Vzhod) je potrebno tudi popraviti oz. dopolniti 
Propozicije 2.čl. točka 3.b  glede izpadanja. 
 

� V tekmovalni koledar za sezono 2011/2012 je bil vnesen predlog glede tekmovanja v 
kategoriji U-18, na ostalo pa ni bilo predlaganih sprememb ali pobud, zato je bil prejet 

Sklep št. 7: Potrdi se predlagani tekmovalni koledar za sezono 2011/2012 z dopolnitvama. 
 

� Pri Sodniških navodilih za sezono 2011/2012 predlagata Juvančič Albin in Gobec Lado, da naj 
bi se dovoljevalo trenerjem, da se med enim setom premikajo od enega do drugega igralca, 
vendar mora to biti na miren in športni način, v nasprotnem ga lahko sodnik odstrani. Mora 
pa trener ali sekundant za igralcem sedeti, da ne moti nasprotnega tekmovalca. 
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Sklep št. 8: Sprejmejo se Sodniška navodila za sezono 2011/2012 v predlagani obliki. 
Ustno podani predlog (17 alineja sodniških navodil) glede trenerjev in sekundantov, pa naj Gobec ali 
Juvančič posredujeta pisno na Sodniško  komisijo, katera bo predlog proučila in ga posredovala v 
potrditev na Predsedstvo (korespondenčna seja) in nato z novostmi seznanila vse sodnike na 
licenčnem seminarju, ker bo v nasprotnem prihajalo do težav na ligaških tekmah. 
 
Ad4./  Predlog za pomoč-donacija Tjaši Urbanc 
Kegljači so za pomoč pri nakupu psa pomočnika za Tjašo Urbanc, ki je zaradi cerebralne paralize 
vezana na invalidski voziček, v mesecu juniju izvedli promocijsko kegljanje, na kegljišču Maks Perc in 
na ta način tudi pomagali pri zbiranju pomoči.  
Predsednik KZS je podal predlog, da Kegljaška zveza prispeva donacijo v višini 1.000,00€. 
Člani Predsedstva niso imeli pripomb in so enoglasno sprejeli: 
Sklep št. 9: Odobri se donacija v višini 1.000,00€ za Tjašo Urbanc, katera se nakaže na SLO-CANIS 
skladno s pogodbo z dne 20.06.2011. 
 
 
Ad5./  Predlog sofinanciranja mladih klubskih selekcij na podlagi kriterijev množičnosti in 
uspešnosti 
Milan Kurelič je vse prisotne še seznanil z novostmi financiranja s strani MŠŠ, katero nakazuje 
sredstva šele po prejemu poročil  z dokazili o porabi sredstev po programih za tekoče leto. 
Lado Gobec pa je člane Predsedstva seznanil s kriteriji za stimuliranje klubov za delo z mladimi 
selekcijami  na podlagi množičnosti in uspešnosti. Na podlagi teh kriterijev se  izvede točkovanje in 
izračun, KZS pa na podlagi tega izvede sofinanciranje po klubih. 
Ker razprave ni bilo so člani Predsedstva enotno sprejeli naslednji: 
Sklep št.10: Sprejme se predlog kriterijev sofinanciranja mladih klubskih selekcij. Vrednost točke 
bodo člani Predsedstva dobili v potrditev na korespondenčni seji. Izplačilo pa se bo izvedlo, ko bo KZS 
imela razpoložljiva sredstva.  

 
Ad6./  Pomoč klubom za sodelovanje na mednarodnih pokalih 
Kot vsako leto naj bi KZS tudi letos po enakih kriterijih pomagala klubom, ki bodo tekmovali na 
mednarodnih pokalih, ki bo v mesecu oktobru 2011. 
Vsi člani so se strinjali, zato je bil enoglasno sprejet naslednji: 
Sklep št.11: Odobri se sofinanciranje klubov, ki bodo tekmovali na mednarodnih pokalih v mesecu 
oktobru 2011, v višini 2.000,00€ za ekipo. Sredstva bo KZS nakazala klubom, ko  bodo finančna 
sredstva na razpolagi. 
 
Ad7./  Razno 

7.1. Pritožbe na sklepe registracijske komisije (korespondenčna seja) 
Kurelič je prisotne seznanil s sklepi in rešitvami pritožb na Registracijsko komisijo.  
Predsednik RK Lado Rogelj je osebno obiskal KK Lokomotivo MB in z njimi rešil vse pritožbe v 
zvezi  z izpisnicami in registracijami, tako da so vse pritožbe rešene. 
 
7.2. Obvestilo o izvedbi podelitve priznanj zaslužnim  športnikom (korespondenčna seja) 
Kurelič  je podal poročilo o izvedbi podelitve posebnih priznanj našim zaslužnim športnikom, 
ki so prenehali nastopati za SLO reprezentanco. Podelitev je bila izvedena na kegljišču v 
Kamniku. Za podelitev pisnih priznanj, kegljev in kristalnih vaz je KZS porabila 600,00€. 
Športniki, ki pa še nastopajo  ali bodo nastopili za SLO reprezentanco, pa bodo priznanja po 
pravilniku prejeli v mesecu decembru 2011. 
 
7.3. Korespondenčne seje 
Korespondenčne seje se izvajajo v skladu s  statutom KZS. Zato je Kurelič apeliral na člane 
Predsedstva, da naj se na te sejeodzivajo in podajo svoje odgovore v določenem roku. O 
rezultatih  se potem na naslednji  redni seji KZS poroča. 
Člani so se strinjali in sprejeli (ZA 2 dni -7glasov, ZA 3 dni- 4 glasovi) naslednja pravila: 
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Sklep št.12:  Rok za odgovor na korespondenčno sejo je 2 delovna dneva. V kolikor se član 
Predsedstva oz. prejemnik e-pošte ne odzove, se smatra da se s predlaganim sklepom strinja. 
O rezultatih vsake korespondenčne seje  se potem  poroča na naslednji redni seji KZS. 
 
7.4. Pritožba na Disciplinsko  komisijo 
Jožeta Pogačnika je zanimalo če se je Disciplinska komisija sestala in kakšni so rezultati.  
Milan Kurelič je poročal, da je Disciplinska komisija imela sejo in da je Radonjiča kaznovala s 
pogojno kaznijo – 6 mesecev. 
 
7.5. Članarina in Kotizacija za leto 2011 
Franc Gornik je spraševal kdaj bo KZS poslala račune za članarino in kotizacijo za leto 2011. 
Milan Kurelič je povedal, da bo KZS v mesecu juliju izstavila račune za članarino 2011 in 
potem za kotizacijo za leto 2011. 
 
7.6. Obvestilo o rezultatih na velikem turnirju WR.Neustadt v Avstriji 
Bojan Pihlar je povedal, da se je mlada selekcija SLO 12. juniju udeležila nastopa na velikem 
turnirju v Austriji-WR.Neustadt. Na tem turnirju so tekmovali mladinci iz več držav: Čehi, 
Slovaki, Avstrici, Madžari in Slovenci. Mladinca sta izpadla v drugem kolu, mladinki pa sta bile 
zelo dobri: Tara Hočevar je zmagala, Sara Gorjanc pa je bila četrta. 
 
7.7. Obvestilo o seji kriznega foruma NBC v Sarajevu 
Tomaž Milač je prisotne seznanil s težavami, analizami in predlogi kriznega foruma NBC, ki je 
bil sklican v Sarajevu, zaradi težav ki se pojavljajo na nivoju tekmovalnega športa. 
Skupščina NBC bo 20. avg., do 20. jul.  pa je potrebno da SLO posreduje svoje predloge. 
Albin Juvančič je predlagal, da bi Milač lahko po e-pošti obveščal člane Predsedstva o naših 
predlogih, kakor tudi o predlogih drugih držav, da bi se lažje opredelili do njih. Milač je 
obljubil, da bo vsem po e-pošti posredoval predloge drugih držav, če jih bo seveda dobil. 

 
 

 
Seja je bila zaključena 19.30      

Predsednik KZS 
MILAN KURELIČ  
 
 
 


