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Številka:   
Datum: 11.03.2013 
  

      
Z A P I S N I K 

11. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  sredo  11.03.2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v Hali Tivoli. 
 
Prisotni člani predsedstva in NO: Bašek Marjan,  Gobec Ladislav, Gornik Franc, Juvančič Albin, 
Kranjc Vida, Kurelič Milan, Markovič Milorad,  Milač Tomaž,  Pihlar Bojan,Pogačnik Jože, Poljšak 
Sonja, Rusič Miloš,  Ema Zajc. 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red :  

 
1. Potrditev zapisnika 10. seje predsedstva KZS z dne 14.11.2012 in sklep  

korespondenčne seje z dne 09.01.2013 – razrešitev g. Mitja Hudovernika. 
2. Poročilo iz SP 2013  Madžarska posamezno in predlog  izračuna števila točk za 

nagrade. 
3. Informacija o poteku priprav za SP 2013 Zalaegerszeg. 
4. Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika. 
5. Poročilo o delu in poslovanju KZS za leto 2012. 
6. Bilanca stanja in poslovni izid za leto 2012. 
7. Sklic in dnevni red skupščine KZS, ki bo 25.03.2013. 
8. Razno: 

8.1 Predlog sprememb in dopolnitev registracijske komisije-g.Rogelj 
8.2 Informacija iz sestanka na MIKŠ - Direktorat za šport 

 
 

Ad1./  Potrditev zapisnika 10. seje predsedstva KZS z dne 14.11.2012 in sklep  
korespondenčne seje z dne 09.01.2013 – razrešitev g. Mitja Hudovernika. 
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 10. seje predsedstva KZS z dne 14.11.2012 z ugotovitvijo, da sklep št. 11 ni bil 
realiziran. V zvezi s tem je predsedstvo zadolžilo predsednika strokovne  komisije, da  v sodelovanju s 
predsednikom tekmovalne komisije pripravita predlog Športnega pravilnika, ki bo predmet obravnave 
na junijski seji predsedstva. 
 
Sklep korespondenčne seje je priloga zapisniku. 
 

Sklep št.2: 

Na podlagi sprejetega sklepa je g. Mitja Hudovernik razrešen kot član sodniške komisije in 
kot član komisije za  mednarodno sodelovanje.  
V zvezi s tem je dogovorjeno, da bo podpredsednik g. Milač še enkrat opravil razgovor z    
g.Hudovernikom glede možnosti za eventualno sodelovanje v mednarodni komisiji. 
Na predlog predsednika sodniške komisije g. Markoviča je za člana sodniške komisije KZS 
imenovan gospod David Markovič. 
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Ad 2./ Poročilo iz SP 2013  Madžarska posamezno in predlog  izračuna števila točk za 
nagrade. 
Poročila o izboru in nastopu  na svetovnem posameznem pokalu na Madžarskem 2013 za 
člane, članice in U-23 sta podala selektorja Bojan Pihlar in Lado Gobec. Poročili sta bili 
dostavljeni v tudi v pisni obliki vsem članom predsedstva. Na podlagi navedenih poročil in 
doseženih rezultatov je predsedstvo potrdilo končno oceno nastopov. Na podlagi  doseženih 
rezultatov ter uvrstitev z osvojitvijo dveh bronastih, eno srebrno in eno zlato medaljo so naši 
tekmovalci dosegli izjemne rezultate. 
Strokovna komisija KZS je na podlagi Pravilnika o nagrajevanju pripravila predlog izračuna 
nagrad in honorarjev in sicer 3220 točk za nagrade in 500 točk za honorarje. Na podlagi tega 
je predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
Sklep št.3: 

Odobri se izplačilo nagrad na podlagi navedenega izračuna z akontativno  vrednostjo točke 
1,5 €.  Vrednost točke za honorarje reprezentančnih trenerjev je 1,0 €. 
 

Ad3./ Informacija o poteku priprav za SP 2013 Zalaegerszeg. 
Predsednik strokovne komisije je podal informacijo o poteku priprav za člansko svetovno 
prvenstvo, ki bo v maju mesecu na Madžarskem. Priprave potekajo v skladu s programom 
strokovne komisije. V nadaljevanju je predsednik strokovne komisije pojasnil predlog izhodišč 
za izračun stroškov  v okvirju skupnih in klubskih priprav.  
Po razpravi v zvezi z pripravami in udeležbi na SP so sprejeti naslednji sklepi: 
 

Sklep št.4: 

Sprejme se predlog izhodišč za izračun stroškov priprav za SP 2013. 
 

Sklep št.5: 

SP  U-18 se udeleži 6 tekmovalcev in 6 tekmovalk, dva selektorja-trenerja, fizioterapevt, 
koordinator in vodja delegacije, skupno 17 udeležencev. 
SP člansko se udeleži  10 tekmovalcev in 10 tekmovalk,dva selektorja-trenerja, fizioterapevt, 
novinar, koordinator in vodja delegacije, skupno 26 udeležencev. 
V začetku aprila se sestanejo predsednik KZS, podpredsednik, sektorji ekip in koordinator z 
namenom dogovora povezanim z organizacijo udeležbe na SP. 
 

 

Ad 4./ Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika. 
 

Predlog sprememb in dopolnitev navedenega pravilnika je podal predsednik sodniške 
komisije. Na podlagi dostavljenega predloga  je v razpravi ugotovljeno naslednje.  
-   da je trenutno veljavni pravilnik bil sprejet 12.12.2008 
- da je predlog disciplinskih ukrepov v pristojnosti sodniške komisije prestrog in da se 
predlagani ukrepi še enkrat preučijo 
-  v pravilniku je potrebno navesti vrste prekrškov za le-te  določene sankcije  
 Na podlagi tega je predsedstvo sprejelo naslednji sklep 
Sklep št.  6 : 

Predsednik sodniške komisije g. Markovič pripravi  upoštevajoč v razpravi navedeno novi 
predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika do junijske seje predsedstva, ki ga je 
pred tem potrebno uskladiti z Statutarno komisijo.  
 
Ad 5./ Poročilo o delu in poslovanju KZS za leto 2012. 
Poročilo je bilo članom predsedstva dostavljen v pisni obliki s tem, da je predsednik KZS 
obrazložil še posamezne vrste dejavnosti in stroške povezane s tem. V letu 2012 je bilo 
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skupnih stroškov in odhodkov v višini 334.168€. Podrobnosti so razvidne tudi iz bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida, katere so predmet obravnave v naslednji  točki. 
 

Ad6./  Bilanca stanja in poslovni izid za leto 2012. 
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja s sredstvi v višini 59.131€ po posameznih postavkah, 
kakor tudi obveznosti do virov sredstev v enaki višini je podal predsednik KZS. 
V nadaljevanju je so obrazloženi tudi podatki iz izkaza poslovnega izida tako na prihodkovni 
kakor tudi odhodkovni strani. Na podlagi podane obrazložitve in v naprej dostavljenega 
gradiva bilance stanja in izkaza poslovnega izida in sklepa NO   se navedena dokumenta 
posredujeta skupščini KZS v obravnavo in sprejem. 
 
  

Ad 7./  Sklic in dnevni red skupščine KZS, ki bo 25.03.2013. 
 
Na podlagi podanega predloga je predsedstvo  sprejelo sklep, da se skupščina skliče 
25.03.2013 z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva. (predsednika, dva člana del. predsedstva, zapisnikarja in 

dva overovatelja zapisnika) in ugotavljanje sklepčnosti skupščine KZS. 
2. Pregled in potrditev zapisnika skupščine z dne 20.04.2012. 
3. Poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2012 in poročilo predsednika NO. 
4. Bilanca stanja in izkaz poslovni izid za leto 2012 . 
5. Program dela in finančni načrt za leto 2013. 
6. Razno. 
 

 
Ad 8./ Razno: 
Ad 8.1/ Predlog ureditev evidence in registracije tekmovalcev 
Predsedstvo je na podlagi predloga za dopolnitev registracij tekmovalcev, ki ga je podal 
predsednik registracijske komisije g. Rogelj, načelno podprlo nakazane rešitve za ureditev 
evidence in registracij. Predsednik registracijske in tekmovalne komisije pripravita dokončni 
predlog za obravnavo na junijski seji predsedstva KZS. 
 

 
Ad 8.2/ Informacija iz sestanka na MIKŠ - Direktoratu za šport 
Predsednik KZS, ki se je udeležil sestanka na MIKŠ-Direktoratu za šport je podal informacijo 
o obravnavani vsebini na sestanka. Poudarjeno, da bodo skupna  sredstva za športno dejavnost 
RS v 2013 enaka višini iz leta 2012.  Kriterij za delitev sredstev po posameznih panogah so 
isti. Do konca meseca marca bodo izdane odločbe  in sklepi o delitvi sredstev po posameznih 
panogah s tem, da se bodo izplačila izvajala na podlagi dejansko porabljenih sredstev z 
dokazili in zahtevki.  
Poudarjene so bile tudi pristojnosti OKS pri pripravah in sprejemu letnega programa na 
področju športa.  
Javni zavod za šport Planica so bo poimenoval v javni zavod za Šport RS Kodeljevo. 
Zakon o podpori športu bo izdelan oziroma noveliran šele po sprejemu nacionalnega 
programa športa. Tudi na tem področju bo predlog zakona usklajevan z OKS. 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri                                                               Predsednik KZS 
                                                                                                      Milan Kurelič, l.r. 


