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Številka:  149 
Datum: 17.04.2012 
  
      

Z A P I S N I K 

 
8. izredne seje predsedstva KZS, ki je bila  v  ponedeljek  16. 04. 2012 ob 17.00 uri v VIP 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 , 
Ema Zajc, Sonja Poljšak, Bojan Dremelj. 
 
Član NO:  Miloš Rusič 
 
Ostali prisotni: Miškovič Stjepan, Mitja Hudovernik 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red:  

 
1. Potrditev zapisnika 07. seje predsedstva KZS z dne 12.03.2012. 
2. Sklep korespondenčne seje – disciplinski postopek in odstopne izjave povezane s 

tem. 
3. Dopolnitve disciplinskega pravilnika. 
4. Razno. 

 
 
Ad1./  Potrditev zapisnika 7. seje predsedstva KZS z dne 12.03.2012 
V povezavi s vprašanjem Bojana Pihlarja, ki se nanaša na ustreznost kegljišč in opreme na 
mednarodnih tekmah in delegiranju sodnikov je podpredsednik KZS g. Tomaž Milač po 
razgovoru s športnim direktorjem NBC g. Knut Wagner in generalnim sekretarjem g. Peter 
Rihter pripravil pisni odgovor, ki so ga vsi člani predsedstva prejeli na današnji seji  ter še 
dodatno obrazložil pogodbene obveznosti izvajalcev tekmovanj. Sto odstotnega zagotovila, 
spoštovanja pogodb pa ne more dati. 
 

Sklep št. 1: 
Z navedenimi odgovorom in popravljeno tiskovno napako številčenja točk (6,6 .- 6,7) 
dnevnega reda se  zapisnik 7. redne seje predsedstva KZS z dne 12.03. 2012   potrdi.  
 
 
Ad 2./  Sklepi korespondenčne seje – disciplinski postopek in odstopne izjave povezane s 
tem. 
 
Predsedstvo je bilo seznanjeno, da je na korespondenčni seji predsedstva, ki je potekala od 
19.03.2012 do 26.03.2012 v povezavi s pritožbo na odločbo disciplinskega razsodišča    z  
devetimi (9) glasovi za in štirimi (4) glasovi proti sprejet naslednji sklep: 
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Predsedstvo je z večino glasov potrdilo odločbo št. 1/2012 disciplinskega razsodišča z dne 
22.02.2012 zoper tekmovalca Darko Bizjaka. 
 
V razpravi so po kronološkem opisu vodenja postopka disciplinskega razsodišča s strani 
predsednika g. Miškoviča, člani predsedstva ugotovili, da v disciplinskem pravilniku ali 
drugih aktih KZS ni najti izrečenega ukrepa v zgoraj navedeni odločbi o prepovedi igranja, ki 
bi se nanašala samo na ligaške tekme. Kljub temu je prevladalo mnenje, da je ukrep ustrezen, 
izvršen  in ga ni potrebno dopolnjevati. 
Na elektronski naslov Kegljaške zveze Slovenije je prispelo: 

- 05.04.2012 pismo mednarodnega sodnika in člana sodniške komisije v katerem 
razpravlja o poteku disciplinskega postopka in delu organov KZS ter v nadaljevanju 
vsebuje izjavo: 
»Z DANAŠNJIM DNEM ODSTOPAM KOT ČLAN SODNIŠKE KOMISIJE IN KOT 
ČLAN KOMISIJE ZA MEDNARODNO SODELOVANJE. Prav tako sporočam, da ne 
nameravam več sodelovati pri kakršnihkoli aktivnostih Kegljaške zveze Slovenije.« 

 in 
- 06.04.2012 naslednji sklep sodniške komisije 

Sodniška komisija v sestavi Milorad Markovič - predsednik, Mitja Hudovernik - 
član in Milan Mitrovič - član odstopa od svoje funkcije,  

 
Oba elektronska sporočila sta bila posredovana vsem članom predsedstva. 
V razpravi članov predsedstva ni bilo posebnih pripomb na delo sodniške komisije in 
mednarodnega sodnika, ki je dal upravičeno zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka. 
Člani predsedstva so bili s strani g. Hudovernika podrobneje obveščeni o dogodkih na tekmi 
Interokno-Proteus 14.01.2012, ob tem je zanikal določene izjave g. Bizjaka, ki so navedene v 
zapisniku o postopku ustne obravnave. V nadaljevanju je poudaril, da pravila veljajo enako 
za vse tekmovalce, ne glede na njihov rang, kategorizacijo in pretekle dosežke. 
V nadaljevanju je bilo v razpravi poudarjeno naslednje: 

- da ni razlogov za odstop članov sodniške komisije, ker ima popolno podporo 
predsedstva KZS in bi z odstopom  v bodoče samo spodbudili podobna obnašanja 
na tekmah 

- da je nekdanje članstvo v državni reprezentanci prej obremenilna kot olajševalna 
okoliščina 

- dvom o ustreznosti izreka  navedenega v odločbi (ligaška tekmovanja) 
-  to je  v zadnjih letih edini  disciplinski postopek, bil je  izveden sorazmerno hitro 

in dobro  
- kljub temu, da KZS deluje na osnovi prostovoljstva z veliko amaterskega dela, je 

kot športna organizacija cenjena tako doma kot v tujini, zato ne gre podcenjevati 
delo in trud posameznikov in skupin tako na klubski kot državni ravni 
 

Po razpravi je predsedstvo sprejelo: 
Sklep št. 2: 

Disciplinski postopek je z v odločbi št.1/2012 z dne 22.02.2012 izrečenim in izvršenim 
ukrepom disciplinskega razsodišča zaključen. 
 
Sklep št. 2 je bil sprejet  z 9 glasovi za, 3 proti in 1 vzdržanim glasom. 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Sklep št. 3: 
Predsedstvo ni sprejelo odstop sodniške komisije. 

 
Sklep št. 3 je bil sprejet  z 10 glasovi za, 2 proti in 1 vzdržanim glasom. 
 

 
Ad 3./ Dopolnitve disciplinskega pravilnika. 
V skladu s sklepom št. 2,    7. seje predsedstva z dne 12.03.2012, (Pravilnik o disciplinskem 
postopku je potrebno uskladiti s statutom -drugo stopenjski organ), je predsednik KZS širše 
predstavil potrebo po uskladitvi pravilnika s statutom in predlagal, da se na prvi skupščini 
uskladi 35. in 40. člen disciplinskega pravilnika. Članom predsedstva je bil s strani ga. Sonje 
Poljšak dostavljen osnutek novega pravilnika s prošnjo, da ga člani predsedstva pregledajo 
podajo svoje pripombe na podlagi katerih bo izdelan predlog za obravnavo in sprejem na eni 
od naslednjih skupščin. 
 
Po razpravi je predsedstvo sprejelo: 
 

sklep št. 4: 
Zadnji odstavek 35. člena se dopolni in pravilno glasi: 
Zoper sklep o suspenzu je dopustna pritožba na predsedstvo kegljaške zveze Slovenije v 
roku 15 dni po prejemu suspenza. 
Enako je potrebno v 40. in 41. členu nadomestiti »skupščino KZS« s »predsedstvom KZS«. 
 
 
Ad 4./Razno 
 
Predsednik tekmovalne komisije je postavil članom predsedstva vprašanje glede podelitve 
medalj-pokalov po izvedbi Pokala Slovenije. V razpravi se je izoblikovalo mnenje in stališče, 
da se na pokalnih tekmovanjih večinoma podeli pokal  finalnemuzamgovalcu 
 
 Predsedstvo je sprejelo naslednji:  
 

Sklep št. 5: 
 

Ob končanem slovenskem pokalnem tekmovanju v kegljanju se klubu, ki osvoji prvo mesto 
podeli pokal. 

 
Sklep št. 5 je bil sprejet  z 11 glasovi za, 1 proti in 1 vzdržanim glasom. 
 

 
 

Seja je bila zaključena 19.15      
Predsednik KZS 
MILAN KURELIČ , l.r. 

 
 


