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Številka:  249 
Datum: 17.0.62013 
  

      
Z A P I S N I K 

12. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  ponedeljek  17.06.2013 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, Pogačnik Jože, Poljšak Sonja, 
Dremelj Bojan. 
 
Odsotni člani predsedstva: 

Ema Zajc 
Sprejet je bil dopolnjen predlagan  dnevni red :  

 
1. Potrditev zapisnika 11. seje predsedstva KZS z dne 11.03.2013. 
2. Poročilo z zapisnikom  zadnje  seje strokovne komisije in  predlog sklepov. 
3. Poročila iz SP 2013  Madžarska kadetske in članske reprezentance in predlog  

izračuna števila točk za nagrade in honorarja za delo selektorjev. 
4. Udeležba na kampu mladih v avgustu 2013 v Vrbasu. 
5. Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika. 
6. Propozicije, sodniška pravila in  tekmovalni koledar  za sezono 2013/2014. 
7. Informacija predsednika za mednarodno sodelovanje. 
8. Razno. 

 
 

Ad1./  Potrditev zapisnika 11. seje predsedstva KZS z dne 11.03.2013. 

-Na vprašanje v povezavi z odstopom člana komisije za mednarodno sodelovanje je 
predsednik le te pojasnil, da še ni določeno in bo član izbran v jeseni, po ponovnem 
razgovoru predsednika KZS z Mitjo Hudovernikom. Hudovernik je naj bi bil povabljen s 
strani g. Baričeviča v njegovo sodniško komisijo z namenom, da  bi v bodoče deloval v okvirju 
mednarodne sodniške komisije. 
- Naslednje vprašanje je bilo: ali bomo sprejeli predlagani Športni pravilnik ali ne?  
Z ozirom na večje število pomislekov s strani članov predsedstva, je predsednik predlagal, da 
se Gornik in Gobec sestaneta in pripravita skupni predlog do jesenske seje predsedstva. 
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 11. seje predsedstva KZS z dne 11.03.2013 v predlagani obliki in vsebini. 
 

 

Ad 2./ Poročilo z zapisnikom  zadnje  seje strokovne komisije in  predlog sklepov. 

V okviru obravnave poročila predsednika strokovne komisije je med ostalim poudarjeno, da 
večjih uspehov na svetovnih prvenstvih ni moč pričakovati iz naslednji razlogov: 
- slabe kondicijske pripravljenosti naših tekmovalcev 
- nedosledno izvedenih priprav za SP zaradi odsotnosti (služba, šola,…..) 
- nezadostnega števila treningov, tekem, še posebej za mlajše selekcije  
- relativno slabih ekip, ki tekmujejo v prvi in drugi ligi in s tem slabši kakovosti in 

zahtevnosti ligaških tekem 
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- relativno slabi psihološki pripravljenosti tekmovalcev predvsem mlajših selekcij 
- potrebno je dati večji poudarek na kakovostnejšemu in intenzivnejšemu ogrevanju 

pred treningi in tekmami 
- poboljšati je kakovost in vsebine licenčnih seminarjev za trenerje 

 
Predsedstvo je na podlagi razprave potrdilo zgoraj navedene ugotovitve in sprejelo še sklep v 
povezavi z določanjem kegljišč za tekme državnih prvenstev. 
 

Sklep št. 2:  
Tekmovalna in strokovna komisija skupaj določita kegljišča in steze na katerih se bodo 
izvajale tekme državnega prvenstva. 
 

Ad3./ Poročila iz SP 2013  Madžarska kadetske in članske reprezentance ter predlog  

izračuna števila točk za nagrade in honorarja za delo selektorjev. 

Predsednik tekmovalne komisije je podal ugotovitve strokovne komisije na podlagi poročil 
selektorjev kadetske in članske reprezentance na SP na Madžarskem. Na kadetskem SP niso 
doseženi zastavljeni cilji, vendar z osvojenimi medaljami (posamezno in v dvojicah) smo kljub 
temu lahko zadovoljni. 
Na članskem SP je bilo realno pričakovanje osvojitev vsaj eno od medalj ženske 
reprezentance, vendar kljub kakovosti te ekipe se pričakovanja niso uresničila. Moški del 
reprezentance je osvojil mesto, ki mu po trenutni kakovosti tudi pripada. Podrobnosti v zvezi s 
tem  so razvidne iz  poročilih selektorjev, katera so bila dostavljena članom predsedstva. 
V razpravi je član predsedstva  Bojana Dremelj v svoji oceni in izjavi navedel, da bi bilo 
glede na dosežene rezultate realno pričakovati odstop selektorjev in strokovne komisije. 
Markovič je poudaril, da bi se s kadetsko reprezentanco dalo doseči  več, vendar je potrebno 
z njo tudi več delati. 
Predlog Juvančiča je bil, da je potrebno še enkrat razmisliti o pozivu starejših, že uspešnih 
tekmovalcev  (vsaj 3-4) v moško člansko reprezentančno ekipo, kajti kombinacija starejših 
psihično močnih in mladih skupaj da boljši rezultat in hitrejše napredovanje ekipe. 
Predsednik KZS je v razpravi poudaril, da je ženska članska ekipa še vedno v vrhu svetovnih 
ekip, da so bili starejši tekmovalci povabljeni k sodelovanju v reprezentanci, vendar so iz 
različnih razlogov, ne da bi jih odkrito povedali, odklonili sodelovanje. 
Gornik je pripomnil, da ni problem odstop strokovne komisije in njenega dela, temveč sestava 
(selektorji) le te.  Omenil je, da bi  se selektorjem določil mandat in da selektorji naj ne bi bili 
člani strokovne komisije. 
Predsednik je razpravo zaključil z ugotovitvami, da se brez dela z mladimi, ne bo moglo doseči 
vidnejših rezultatov. Predlagal naj se ugotovitve in  priporočila strokovne komisije potrdijo. 
Ob predloženem izračunu točk na osnovi doseženih rezultatov na SP in finančnega stanja KZS je 
predsednik predlagal vrednost točke za nagrade 2,00€. Vrednost točke velja tudi za že izplačane 
nagrade za dosežke na pokalih v letu 2013, zato se izplača razlika med vrednostjo 1,5€ do 2,00€. 
 
Predsedstvo je sprejelo naslednji sklep 

 

Sklep št.3:  
Potrdijo se poročila reprezentančnih trenerjev-selektorjev iz svetovnega prvenstva  2013 
Zalaegerszeg in ugotovitve ter predlogi strokovne komisije v povezavi z uvrstitvami  na SP. 
Potrdi se  izračun števila točk z vrednostjo točke v višini 2,00€ za nagrade doseženih na 
osnovi osvojenih medalj.  
Razlika že izplačanih nagrad za osvojene medalje na svetovnem pokalu v letu 2013 v višini 
0,5€ po točki se izplača. 
 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi za in eni proti. 
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Proti je glasoval g. Bojan Dremelj,ki je  po končanem glasovanju izjavil, da zapušča 
predsedstvo, ker v taki sestavi in v takih pogojih ni več pripravljen delati oziroma sodelovati. 
Pojasnjeno mu je bilo, da ga je imenovala v predsedstvo skupščina KZS in da ga le ta na 
njegovo zahtevo lahko razreši funkcije. Potem je g. Dremelj zapustil sejo predsedstva. 
 
 

Ad 4./ Udeležba na kampu mladih v avgustu 2013 v Vrbasu. 

Strokovna komisija je predlagala in predsedstvo  na podlagi tega sprejelo naslednji sklep 
 

Sklep št.4: 

Na kamp mladih avgusta 2013 v Vrbasu se napotijo tri mlade tekmovalke in trije mladi 
tekmovalci v spremstvu dveh trenerjev za kadete. V primeru, da organizator ne bi sprejel 
osemčlansko ekipo, bo strokovna komisija predlagala dve tekmovalki, dva tekmovalci in 
enega trenerja, ki se bodo udeležil kampa. 
 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi za in enim  vzdržanim. 
 

Ad 5./Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika. 

Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika, ki ga je pripravil predsednik 
sodniške komisije  se dopolnijo z naslednjim:  
- besedi »sodniška organizacija« se zamenjata s »sodniška komisija« 
- ker gre za isto vsebino se 5. in 8. člen združita  
- v 7. členu v drugem odstavku se peta alineja črta 

- v  14. členu se spremeni določba o številu let za pridobitev naziva sodnik inštruktor iz 
20 na 10 let 

- 30. člen se spremeni in sicer: »Klub organizator tekme državnega prvenstva delegira 
sodnika z veljavno licenco, najmanj 5 dni pred tekmovanjem.« 

- 44. člen se dopolni tako, da sodniška komisija lahko izreče kazen do največ treh 
mesece prepovedi sojenja v času trajanja tekmovanja in z navedbo prekrškov za 
posamezno kazen 

 

Predsedstvo je sprejelo naslednji sklep. 
 
Sklep št.5: 

Pravilnik se dopolni z zgoraj navedenimi dopolnili in spremembami s tem, da mora 
predsednik sodniške komisije v 44. členu navesti vsaj nekaj prekrškov za katere se predlaga 
navedena kazen. Predsednik sodniške komisije pripravi čistopis predlaganega pravilnika z 
navedenimi spremembami in dopolnili ter ga posreduje vsem članom predsedstva. 
Predsedstvo bo na naslednji redni seji ali pa na korespondenčni seji pravilnik sprejelo. 
 

Ad 6./ Propozicije, sodniška pravila in  tekmovalni koledar  za sezono 2013/2014. 

 

V razpravi o sodniških navodilih je bil  podan predlog, da se iz teksta v sedmem odstavku 
briše posebno opozorilo. Predlog je potrdilo devet članov predsedstva, dva sta bila proti. 
Naslednji predlog, ki ga je predsedstvo potrdilo je, da se v končni zapisnik tekme doda imena 
in priimke rezervnih tekmovalcev. 
 
Sklep št.6: 

Predsedstvo je sprejelo Propozicije, sodniška pravila in  tekmovalni koledar  za sezono 
2013/2014 z zgoraj  sprejetimi dopolnili. 
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Ad 7./ Informacija predsednika za mednarodno sodelovanje. 

Predsednik komisije za mednarodno sodelovanje je poročal in predlagal naslednje: 
- Mednarodna konferenca WNBA bo 07.09.2013 v Nemčiji, za eventualno uvrstitev 

predlogov na dnevni red je potrebno dostaviti predloge najmanj dva meseca pred 
sklicem konference, to je do 07.07.2013. V razpravi je bilo nakazano nekaj nalog, ki 
naj bi jih WNBA in NBC realizirale v tem mandatu. Med ostalim je predlagana širitev 
članstva z novimi državami po možnosti  tudi  iz drugih kontinentov (Afrika, Azija…), 
poskus uvrstitve kegljanja na svetovne  in evropske športne igre,….V zvezi z dnevnim 
redom in gradivom, ki bo predmet obravnave na konferenci septembra v Nemčiji, 
kakor tudi priprave predloga glede širitve članstva in uvrščanja kegljanja na svetovne 
in evropske igre je dogovorjeno, da se v torek 25.06.2013 ob 8.30 uri v Celju 
sestanejo predsednik KZS, tekmovalne komisije, strokovne komisije in komisije za 
mednarodno sodelovanje. 

- v  nadaljevanju je seznanil člane predsedstva z nepravilnostmi v pripravljalnih tekmah 
s Hrvaško in izrečeni kazni s strani NBC. Predsednik komisije bo poskusil to zadevo 
ponovno pojasniti mednarodni zvezi. 

 

Ad 8/ Razno: 

8.1 Postavljeno je bilo vprašanje glede sofinanciranja klubov, ki nastopajo na 
mednarodnih pokali. Konkretnega sklepa v zvez s tem predsedstvo ni sprejelo.  

8.2 Postavljeno je vprašanje povezano z evidenco in registracijo tekmovalcev 
povezano z zapisnikom predsedstva KZS 11.03.2013 točka razno. V zvezi s tem 
je pojasnjeno, da sta predsednik registracije in tekmovalne komisije že 
pripravila in dostavila klubom potrebne obrazce, kater je potrebno izpolniti in 
vrniti registracijski komisiji. Predsedstvo poziva vse klube, da te obrazce 
izpolnijo in jih dostavijo registracijski komisiji. 

8.3 Predsednik strokovne komisije je člane pozval, da je potrebno izpolniti 
prijavnice za mednarodne pokale, prijava A do 15.07.2013 in prijava B do 
20.08.2013.  Seznanil in pozval je člane predsedstva, da pomagajo zagotovitvi  
udeležbe kandidatov  na pripravah v Kranjski Gori. 

8.4 Predsednik tekmovalne komisije je seznanil prisotne glede pridobitve novih 
antidoping izjav za tekmovalce v letu 2014. 

8.5 Albin Juvančič je opozoril, da ni dobil še odgovora na zahtevo KK Triglav glede 
določitve stez na kegljišču KK Triglav za izvedbo državnega prvenstva. 

  
 

 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri                                                        Predsednik KZS: 
                                                                                                   Milan Kurelič l.r. 


