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Številka:  445 
Datum: 14.11.2012 
  

      
Z A P I S N I K 

10. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  sredo  14. 11. 2012 ob 17.00 uri v sejni VIP sobi  
v Hali Tivoli. 
 

Prisotni člani predsedstva in NO: Bašek Marjan, Dremelj Bojan, Gobec Ladislav, Gornik Franc, 
Juvančič Albin, Kranjc Vida, Kurelič Milan, Markovič Milorad,  Milač Tomaž,  Pihlar Bojan , Poljšak 
Sonja, Rusič Miloš,  Ema Zajc. 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red :  

 
1. Potrditev zapisnika 09. seje predsedstva KZS z dne 20.06.2012. 
2. Sklep  korespondenčne seje z dne 20.08.2012 –financiranje udeležbe na pokalih in 

predlog ter zaključek v zvezi s stimuliranjem klubov za dosežke na tekmovanjih na 
SP. 

3. Poročilo s SP Leszno 2012 in predloga izračuna za nagrade, predlog 
sofinanciranja klubov za delo z mladimi. 

4. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalcev…… 
5. Program dela in finančni načrt KZS za leto 2013. 
6. Izračun doseženih točk  in program za  proglasitev Naj kegljač 2012. 
7. Ocena tekmovanj za Slovenski pokal. 
8. Predlog sprememb  pravil za izvajanje DP v disciplini tandem mix, predlog 

sprememb Pravilnika o izboru naj kegljača in Športni pravilnik. 
9. Predlog za uvedbo disciplinskega postopka zaradi nespoštovanja Propozicij 

tekmovanja za sezono 2012/2013. 
10. Poročilo iz NBC konference-Tivat 
11. Razno: 

- Milorad Markovič- sodniška oprema g. Ladislava Roglja 
- Lado Gobec informacija o seminarju za licence za trenerje in 

vaditelj 
 

 
Ad1./  Potrditev zapisnika 09. seje predsedstva KZS z dne 20.06.2012. 
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 9. seje predsedstva KZS z dne 20.06.2011 z opozorilom glede številčenja izrednih in 
rednih sej. V bodoče se bo pisala zaporedna št. seje ne glede na to ali je redna ali izredna s tem, da se 
pri izredni seji v oklepaju pripiše za zaporedno številko (izredna) seja. 
 
 
Ad 2./ Sklep  korespondenčne seje z dne 20.08.2012 –financiranje udeležbe na pokalih in 
predlog ter zaključek v zvezi s stimuliranjem klubov za dosežke na tekmovanjih na SP. 
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Na korespondenčni seji je bilo sprejeto, da KZS vsem sodelujočim klubom na SP prispeva za 
stroške udeležbe po 2.000,00€. Glede sofinanciranja udeležbe na podlagi doseženih uvrstitev 
pa je predmet obravnave in sprejetja na današnji seji predsedstva. Predsednik strokovne 
komisije je izdelal predlog in ga dostavil članom predsedstva. V razpravi  je bila poudarjena 
razlika v kakovosti med posameznimi vrstami pokalov (svetovni, evropski in NBC), dvig 
kvalitete klubov drugih držav v odnosu na slovenske ekipe razen KK Lanteks, kateri še vedno 
drži korak z vrhunskimi ekipami, potrebi po intenzivnejših pripravah in treningih ter 
kvalitetnejšemu delu po klubih. Po razpravi je sprejet sklep  sofinanciranja nastopov klubov 
na doseženo uvrstitev na ekipnih pokalih. 
 
Sklep št.2:  
Izhodišča za sofinanciranje nastopov klubov na ekipnih pokalih so sprejeta. Višina finančnih 
sredstev se določa vsako leto posebej glede na razpoložljiva finančna sredstva KZS. 
Sofinanciranje glede na doseženo uvrstitev in vrsto pokala se bo izvajala v razmerjih 
navedenih v točki B zgoraj navedenega predloga . V letošnjem letu se KK Lanteks, na podlagi 
navedenega  dodatno sofinancira glede na doseženo uvrstitev na svetovnem pokalu v višini 
2.400,00€. (1200x2,0€). 
 
 
Ad3./  Poročilo s SP Leszno 2012 in predlog izračuna za nagrade ter  predlog 

sofinanciranja klubov za delo z mladimi. 

 
Poročilo obeh selektorjev, tako moške kot ženske ekipe,izračun števila doseženih točk in 
višina nagrad ter višina honorarjev trenerjev državnih reprezentančnih ekip je bil dostavljen z 
vabilom vsem članom predsedstva.  
Predsednik strokovne komisije je poročal o doseženih rezultatih in kvaliteti naših tekmovalcev 
v odnosu do drugih držav. Trenutno so tekmovalke ženske selekcije v najvišjem kakovostnem 
razredu s tem, da se razlika v kvaliteti v odnosu na druge države zmanjšuje (dvig kvalitete 
Madžarska, Srbija , Avstrija….), medtem ko imamo v moški konkurenci trenutno le enega 
tekmovalca, ki sodi v sam svetovni vrh. Glede na to, da je to bilo svetovno prvenstvo 
posamezno, je tudi konkurenca izredno velika in kakovostna. 
V razpravi je ponovno poudarjena potreba po kakovostnejšem delu v klubih, delu z mlajšimi, 
povečanju števila treningov, dvigu fizične in psihične  kondicije v cilju dviga kakovosti naših 
tekmovalcev. Posebej je bil dan poudarek na pripravah pred svetovnim prvenstvom tako 
posamezno, kakor tudi ekipno, kakor tudi izvajanju doping kontrol in načinu dopolnjevanje 
prostih mest na SP posamezno. Po razpravi so sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep št. 3:  

Potrdijo se poročila reprezentančnih trenerje-selektorjev SP Leszno 2012 in izračun števila 
točk ter sredstev za nagrade za tekmovalce in reprezentančne trenerje v skupni višini 
9.792,00€, sredstev za nagrade za delo trenerjev v klubih, katera se nakažejo klubom v višini 
1.632,00€ in višina honorarjev reprezentančnih trenerjev v višini 2.800,00€. (vsi zneski so 
bruto vrednost) 
 
Sklep št.4: 
KZS posreduje WNBA predlog, da se doping kontrole ne izvajajo pred nastopi ter NBC glede 
dopolnjevanja prostih mest na svetovnem prvenstvu posamezno. 
 
Sklep št.5: 
V skladu s pravilnikom o nagrajevanju se klubom tekmovalcev, ki so osvojili medalje na SP 
U14 in U18 v Bautzen-u izplačajo stimulacije v višini 400,00 € za vsako osvojeno medaljo. 
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Sklep št.6: 
Sprejme se predlog sofinanciranja klubov za delo z mladimi v okvirni višini 36.618€ s tem, da 
predsednik strokovne komisije pred izplačilom popravi na predsedstvu ugotovljene napake. 
 
Sklep št.7: 
S pripravami za naslednje ekipno SP v maju 2013 se začne v decembru mesecu tega leta. 
 
 
Ad 4./ Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalcev…… 
Po obrazložitvi predloga s strani predsednika strokovne komisije so posamezniki v razpravi izrazili 
pomisleke glede nagrajevanja klubskih trenerjev, ki so istočasno reprezentančni trenerji. 
Pojasnjeno je, da se nagrada ne izplača trenerju temveč klubu.  Na podlagi tega je sprejet naslednji 
sklep: 
 
Sklep št.8: 
Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalcev in 
trenerjev za dosežene uvrstitve in svetovne rekorde na svetovnih prvenstvih ter svetovnih 
pokalih in sicer v točkah 1 in 2.2.2. v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 5./ Program dela in finančni načrt KZS za leto 2013. 
Po podani obrazložitvi programa dela in finančnega plana za leto 2013 s strani predsednika 
KZS je sprejet naslednji sklep 
 
Sklep št.9: 
Sprejme se program dela in finančni plan KZS za leto 2013 v okvirni višini 365.000€. 
Podrobnejšo razčlenitev po posameznih postavkah, katera bo tudi podlaga za prijavo na 
razpis fundacije, pripravijo predsedniki KZS, Strokovne in tekmovalne komisije. Prijavo na 
fundacijo je potrebno oddati v naslednjem tednu med 19. in 23.11.2012 
 
 
Ad6./  Izračun doseženih točk  in program za  proglasitev Naj kegljač 2012. 
Predlog izračuna doseženih točk, katerega je dostavil predsednik tekmovalne komisije se z 
popravkom pri kadetih ekipno (Proteus Postojna) sprejme. 
 
Predsednica komisije za priznanja je predsedstvo seznanila s programom proglasitve naj 
kegljača 2012, ki bo v petek 07.12.2012 v prostorih »G Najin center«, Tržaška 330  ob 18.00 
uri. 
 
 
Ad 7./  Ocena tekmovanj za Slovenski pokal. 
Po podani oceni in razpravi tekmovanj za Slovenski pokal je sprejet naslednji sklep. 
 
Sklep št.10: 
Tekmovanje za Slovenski pokal se v sezoni 2012/2013 ne bo izvedlo. Predlog na podlagi 
katerega bi morali sodelovati vsi klubi se pripravi in bo predmet obravnave na predsedstvu in 
skupščini marca 2013. 
 

 
Ad 8./ Predlog sprememb  pravil za izvajanje DP v disciplini tandem mix, predlog 
sprememb Pravilnika o izboru naj kegljača in  Športni pravilnik.  
Na podlagi podanega predloga članice predsedstva ga. Sonje Poljšak in razprave je sprejet 
naslednji sklep. 
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Sklep št.11: 
Pravilnik  o izboru naj kegljača se dopolni tako, da se veljavno  točkovanje za klub uporabi za 
izračun najboljšega moškega kluba in ženskega kluba, medtem ko je za točkovanje naj kluba 
potrebno upoštevati tudi množičnost (moška , ženska ekipa in starostne kategorije). Predlog 
sprememb pripravi strokovna komisija in bo začel veljavi v naslednjem letu.  
 
Predlog sprememb pravil za izvajanje DP v disciplini tandem mix ni bil sprejet. 
 
Po obrazložitvi, da je osnutek Športnega pravilnika že več kot pol leta v razpravi in, da niso 
bile podane nobene pripombe ali dopolnila je dogovorjeno, da do konca leta predsednik 
strokovne in tekmovalne komisije ter Hudovernik M. pripravijo predlog športnega 
pravilnika, kateri bo obravnavan na predsedstvu v začetku naslednjega leta. 
 

 
Ad 9./ Predlog za uvedbo disciplinskega postopka zaradi nespoštovanja Propozicij 
tekmovanja za sezono 2012/2013. 
Predlog sodniške komisije za uvedbo disciplinskega postopka zoper KK Pivka ni sprejet z 
obrazložitvijo, da je izrečene denarna kazen v višini 50,00€ zadostna. 
Glede predlagane kazni za sodnika inštruktorja g. Ladislava Roglja in z njegove strani 
podanega predloga za spremembo sodniških navodil je dogovorjeno, da bosta predsednik 
KZS in predsednik sodniške komisije z njim opravila razgovor in na podlagi tega, podala 
predlog predsedstvu KZS. 
 
 
Ad10./ Poročilo iz  Konferenca NBC – Tivat  
g. Tomaž Milač je podal pisno in ustno poročilo iz konference NBC septembra 2012 v Tivat-u 
v katerem so navedeni tudi povzetki sklepov in so v prilogi tega zapisnika. 
 
Ad11./ Razno: 

11.1 
Pod točko razno je bil obravnavan ugovor KK Konjice na izrečeno kazen za nepravočasno dostavo 
rezultatov 2. kroga slovenskih kegljaških lig. Po obrazložitvi je predsedstvo sprejelo sklep: 
 
Sklep št.12: 
Ugovor KK Konjice se zavrne, ker niso bila spoštovana pravila propozicij za tekmovalno 
sezono 2012/2013 (nekaj dnevna zamuda). 
 11.2 
Predsedstvo je bilo seznanjeno s strani g, Milorada Markoviča o poteku in kvaliteti kampa za 
mlade, ki je bil na Slovaškem v avgustu 2012 . Za naslednji kamp je potrebno udeležence 
opremiti z ustrezno razpoznavno opremo (majice…). 

11.3 
Predsedstvo je odobrilo licenčni seminar in izpit za oba  mednarodnega sodnika katerima v 
letošnjem letu poteče licenca. 
 11.4 
Predsednik strokovne komisije je prisotne seznanil, da bo licenčni seminar  za vaditelje in 
trenerje kegljanja 14.12.2012 na kegljišču in športni dvorani na Staničevi v Ljubljani. 
Obrazložil je tudi način prijave posameznika preko računalniške aplikacije. Predsednik 
tekmovalne in strokovne komisije o tem obvestita vse klube. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri                                                               Predsednik KZS: 
                                                                                                      Milan Kurelič, l.r. 


