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Številka: 286  

Datum: 21.06.2012 

  

      
Z A P I S N I K 

09. redne seje predsedstva KZS, ki je bila  v  sredo  20. 06. 2012 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,   Pihlar Bojan , Miloš Rusič,  Ema Zajc, Sonja 
Poljšak. 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 08. seje predsedstva KZS z dne 20.04.2012. 
2. Poročilo o svet. prvenstvo U-23 in  svet. pokal  U-18 in U-14 2012 v Bautzenu  s 

predlogom za izplačilo nagrad in honorarjev. 
3. Poročilo z zapisnikom 7. redne seje strokovne komisije in  predlog sklepov. 
4. Propozicije , sodniška pravila in  tekmovalni koledar  za sezono 2012/2013. 
5. Osnutek športnega pravilnika. 
6. Konferenca NBC koncem avgusta v Tivatu – Črna Gora. 
7. Razno. 

 
 

 
 
Ad1./  Potrditev zapisnika 08. seje predsedstva KZS z dne 12.03.2012. 
 
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 8.  seje predsedstva KZS z dne 12.03.2012  v predlagani 
vsebini in obliki. 
 
 
 

Ad2./  Poročilo o svet. prvenstvo U-23 in  svet. pokal  U-18 in U-14 2012 v Bautzenu  s 
predlogom za izplačilo nagrad in honorarjev. 
Člani predsedstva so dobili poročila selektorjev –trenerjev vseh nastopajočih selekcij na SP 
Bautzen 2012. 
Navedena poročila je obravnavala tudi strokovna komisija, katere ugotovitve in sklepi so 
navedeni v zapisniku 7. seje strokovne komisije, ki je bil dostavljen vsem članom 
predsedstva in NO.  
Predsednik strokovne komisije ocenjuje, da je bil nastop mladih v Bautzenu zelo uspešen z 
osvojitvijo 7 medalj od katerih sta dve ekipni. Poudarja, da je potrebno delati na 
pridobivanju strokovnih kadrov v klubih za vzgojo in delo z mladimi.  
Predsedstvo ponovno poziva klube, da pridobijo potrebne kadre (vaditelje in trenerje) tako 
za delo z mladimi kakor tudi za delo s članskimi selekcijami. 
Glede na dosežene rezultate je v skladu s pravilnikom o nagrajevanju strokovna komisija 
dostavila predsedstvu izračun nagrad za posamezne udeležence na SP, klubskih trenerjev in 
honorar za delo selektorjev-trenerjev državnih reprezentanc. 
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Predlagani izračun je temeljil na vrednosti točke 1,5€. Predsednik KZS je predlagal 
predsedstvu povečanje vrednosti točke iz 1,5 na 2,0 €. 
Sklep št. 2: 
Predsedstvo je sprejelo poročila selektorjev trenerjev SP Bautzen 2012 z ugotovitvami 
strokovne komisije in predlogi za nadalje delo z mladimi po klubih. 
Sklep št. 3: 
Po razpravi je sprejet sklep, da se nagrade za klubske trenerje izplačajo v skladu z veljavnim 
pravilnikom, to je trenerjem, ki so jih tekmovalci navedli v prijavnem listu. Za naslednje SP 
se pripravi predlog po katerem bi se sredstva za nagrade klubskih trenerjev nakazovala 
klubom tekmovalcev. 
Sklep št. 4: 
Predsedstvo je sprejelo izračun števila točk za nagrade za posamezne tekmovalce nosilce 
medalj iz SP Bautzen, klubske trenerje in trenerje-selektorje z vrednostjo točke 2,00€ bruto. 
Sklep št. 5: 
Predsedstvo je sprejelo predlog izračuna višine honorarjev trenerjev selektorjev SP Bautzen 
2012 v skupni višini 3.500,00€ bruto. 
 
 
Ad3./ Poročilo z zapisnikom 7. redne seje strokovne komisije in  predlog sklepov. 
V nadaljevanju je predsednik strokovne komisije podal naslednje informacije in predloge: 

- udeležbo na kampu mladih kegljačev na Slovaškem dve kadetinje in dva kadeta pod 
vodstvom trenerja Milorada Markoviča 

- tečaj za vaditelje kegljanje v terminu od 31.08. do 14.09.2012,  ki bo pogoj za udeležbo na 
tečaju in pridobitev licence za trenerje  

- tečaj za trenerje, ki bo predvidoma v maju in juniju 2013 
- o poteku priprave knjige sodobno kegljanje ter pridobitvi 2000,00€ s strani Fundacije za 

izdajo le te 
- nastopu na turnirju World tour, ki ga je razpisala WNBA  in katerega se udeležita Mitja 

Gornik in Sandi Sajko s tem, da stroške kotizacije prevoza in bivanja pokrije KZS 
- nastopu ženske in moške reprezentančne ekipe na turnirju ob obletnici Koroške kegljaške 

zveze s predlogom, da KZS krije stroške prevoza. 
V razpravi je bilo predlagano, da se  kampa mladih na Slovaškem udeleži tudi še en mladi 
trener, da se za tečaje vaditeljev in trenerjev poskušajo pridobiti sredstva OKS iz evropskih 
skladov. 
Predsedstvo je po razpravi v zvezi s tem sprejelo 
 Sklep št. 6: 
Potrdi se udeležba na kampu mladih kegljačev na Slovaškem, nastopu na turnirju World tour 
in turnirju Koroške kegljaške zveze in v zvezi s tem pokrivanje stroškov po predlogu 
strokovne komisije s tem, da se za eventualno udeležbo še enega mlajšega trenerja na kampu 
dogovorita Milorad Markovič, Pihlar  in Gobec. 

 
Ad4./ Propozicije , sodniška navodila in  tekmovalni koledar  za sezono 2012/2013. 
 
Po obrazložitvi in razpravi je predsedstvo sprejelo naslednje sklepe. 
 
Sklep št. 7: 
dopolni se 12 člen propozicij za tekmovalno sezono 2012/2013 
  
Tekmovalci, ki so mlajši od 15 let, lahko nastopajo s kroglo premera 150  mm, vendar po 
pravilih za kroglo premera 160  mm. Na vseh tekmovanjih v okviru Kegljaške zveze 
Slovenije (ligaška tekmovanja, ekipna in posamezna prvenstva v vseh kategorijah) lahko 
nastopijo tekmovalci in tekmovalke, ki so na dan nastopa dopolnili 12 let starosti. 
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Sklep št. 8: 
Tekmovalni koledar in Sodniška navodila se sprejmejo v predlagani obliki. 
  
 
Ad5./ Osnutek športnega pravilnika. 
Članom predsedstva je bil prestavljen osnutek  športnega pravilnika s prošnjo, da istega 
preučijo in predlagajo eventualne dopolnitve do 15.08.2012. 
 
Ad6./Konferenca NBC koncem avgusta v Tivatu – Črna Gora. 
 
Predlogi za mednarodno federacijo : 
  
1. za WNBA    dopolnitev pravilnika o materialih (črta naj se barva vrvic in ploščic pod 
keglji) 
  
2. za sodniško komisijo - denarne kazni za sodnike naj se znižajo ali ukinejo (sedaj je do 
3000,00 € najvišja kazen) 
                                          -  nadomestilo za sojenje naj se poveča (danes je 1,5 € na uro) v 
času Svetovnega prvenstva 
  
3. za športno komisijo  -    spremembe ali dopolnitve obstoječih pravil : 
                                        -    izključitev igralca med tekmo 
                                        -    poškodba v času uigravanja  
                                        -    način popolnitve posameznikov za Svetovno prvenstvo 
                                           -    Sudden Victorry ekipno (določiti časovni rok za izvedbo lučaja) 
                                        -    nešportno obnašanje igralca če ne nadaljuje z igro 
                                        -    izključitev sekundanta  
                                        -    kdaj se zaključi 120 lučaj za tehnični in kdaj za disciplinski 
prekršek 
  
4. za konferenco NBC - pismeni predlog poslati na NBC do 30.06.2012 
                                         -    predloge, ki so za sodniško komisijo v kolikor jih ta na  

     svojem sestanku v petek 22.06.2012 ne sprejme ali ni v njeni  
     pristojnosti 

                                    -    določila o nenastopanju igralcev kateri igrajo v nemški ligi  
         200 lučajev 
                                               -    glasovalna pravica članov predsedstva NBC naj se ukine in 
se predlaga : 
                                        1.      Skupščina NBC je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica   
delegatov 
                                         2.     Prenos glasov na drugo članico ni mogoč (to določilo že velja) 
                                         3.    Na skupščini NBC ima vsaka prisotna država članica po 1 glas, 
ne glede na število svojih članov, ki imajo na skupščini glasovalno   pravico 
                                         

 
Ad 7./Razno 
 
g Pihlar  je postavil vprašanji  
št.1 »Kako bo s financiranjem klubov za udeležbo na pokalih v jeseni 2012?« 
V zvezi s tem, je dogovorjeno, da strokovna komisija pripravi predlog, ki bo za razliko od         
sedanjega  načina financiranja upošteval tudi uvrstitve posameznih klubov (uspeh) na 
tovrstnih tekmovanjih. 
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Št. 2 »Ali je stojalo za osvežitev in držalo za brisačo priporočljiva ali obvezna oprema 
kegljišča?«  
V zvezi s tem je potrebno uskladiti pravilnik o kategorizaciji kegljišč z NBC pravilnikom in 
vse dodatne zadeve, katere niso obvezne po NBC pravilniku mora obravnavati in sprejeti 
predsedstvo KZS. 

 
 
 

Seja je bila zaključena 20.30      
Predsednik KZS 
MILAN KURELIČ , l.r. 

 
 


