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Zapisnik srečanja predstavnikov društev  

škuljašev Slovenije, 
Pr'Kopač, dne 18. januarja 2018 

 

 

Sestanka so se udeležili predstavniki vseh štirih društev v Sloveniji. Vogrsko so 

zastopali Jože Hvalica, Davorin Petrovčič in Drago Rodman, Bilje Darko Simčič, 

Primož Nemec in Marko Savnik, Lajše Darko Lihteneker, Ivan Kavnik, Marko Korado 

in Janko Lihteneker ter Škulja-Barje Robert Dominič, Miran Kumer in Tomaž 

Martinčič. Prisotna sta bila tudi sodnika Darko Nardin in Flavio Hersch. 

 

Ad.1 

Sestanek smo pričeli s pravili pri škuljanju. Prvo smo se uskladili, da je potrebno ločiti 

tradicionalno škuljanje in športno škuljanje. Pri tradicionalnem škuljanju organizator 

turnirja določi pravila igre. Pri športnem škuljanju pa se je potrebno držati skupnih 

pravil, ki veljajo za vsa društva enako.  

Predsednik Vogrskega nas je seznanil, da bo predvidoma 15. februarja 2018 

srečanje s predstavniki hrvaške, kjer se bodo določili predvideni datumi turnirjev, 

želja je pa tudi, da uskladimo čim več pravil. 

 

Ad.2 

Pobuda društvo Kagho je bila, da se za Pokal Slovenije ukine tekma v četvorkah. 

Sprejeli smo sklep, da imamo v letošnjem letu za Pokal Slovenije dve enojke, dva 

para in dve trojki. 

 

Ad.3 

Sprejeli smo sklep, da se za Pokal Slovenije 2018 šteje 5 najboljših uvrstitev od 

šestih. 

 

Ad.4 

Točkovanje na turnirjih ostane enako. Točkuje se do 10 mesta in sicer: 
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  1 mesto 15 točk 

  2 mesto 12 točk 

  3 mesto 10 točk 

  4 mesto   8 točk 

  5 mesto    6 točk 

  6 mesto   5 točk 

  7 mesto   4 točke 

  8 mesto   3 točke 

  9 mesto   2 točki 

10 mesto   1 točka 

 

Tudi za mesta od 5 do 10 se igra, ne pa določa točke po Bergerju. 

 

Velika sprememba v letošnjem letu je postavljanje predskupin na turnirjih. 

Organizator turnirja odda spisek prijavljenih vodji turnirja, ki izvede žreb. Ne 

postavljajo se več nosilci skupin. Če imamo npr. 4 skupine se prvo žrebajo igralci, ki 

se jih postavi na prvo mesto v skupini, nato se žrebajo igralci na drugem mestu itd. 

Želja je tudi, da se postavi skupine s 6 ali celo 7 igralci (pari), da bi se igralo čim več 

tekem in bi tako dvignili kvaliteto škuljanja. 

 

Ad.5 

Pristojbina za udeleženca turnirja ostane enaka, to je 7 €. 

 

Ad.6 

Na tekmah za Pokal Slovenije se pivo zaračunava 1 €. 

 

Ad.7 

Pokal Slovenije v lanskem letu je pokazal, da ima društvo Vogrsko 7 igralcev, društvo 

Kagho pa 5. Oba društva se strinjata, da bosta pustila tudi kakšno mesto za igralce 

društva Škulja-Barje in Lajš. Predlog je, da se pred reprezentančno tekmo izvede 

skupen trening (lahko tudi več), kjer predsedniki društev in selektor izberejo igralce 

za reprezentanco. 

 

Ad.8 

V želji, da bodo turnirji potekali po enakem sistemu smo določili glavnega sodnika 

oziroma vodjo tekmovanja. To je Darko Nardin, pomočnik pa Flavio Hersch. 

Organizator turnirja seveda določi svoje sodnike, ki bodo reševali sporne situacije na 

igriščih. 

Do začetka sezone se pripravijo nove tabele (Robert Dominič), ki bodo razširjene na 

6 ali 7 mest, Primož Nemec pa pripravi logo. 

Vsa društva se tudi strinjajo, da je glavnemu sodniku potrebno povrniti vsaj nekaj 

stroškov. Predlog je, da je kilometrina 0,1 €. Naknadno se bo izračunalo koliko 



kilometrov se naredi za vseh 6 pokalnih tekem. Stroški se delijo na 4 dele (vsako 

društvo). 

 

Ad.9 

Predlog o ustanovitvi Zveze Slovenije se zavrne z obrazložitvijo, da jo za štiri društva 

ne potrebujemo. 

 

Ad.10 

Društvo Kagho predlaga, da bi se izvedel tudi turnir, kjer bi vsako društvo prispevalo 

8 najboljših igralcev. Stroški se delijo na 4 dele (vsako društvo). Predlog je bil sprejet, 

datum se določi kasneje – po usklajevanju datumov s predstavniki hrvaške. 

 

Ad.11 

Organizator turnirja je dolžan pripraviti igrišča z napetimi vrvmi in pokositi travo, da se 

vidi škulin in škulje. 

 

Ad.12 

Poskusili smo določiti datume vseh tekem v letu 2018, vendar smo sprejeli sklep, da 

se dokončni termini določijo po sestanku s predstavniki hrvaške. 

 

Okvirni datumi so: 

Bilje    7.4.2018 ob 10 uri  enka 

Vogrsko  14.4.2018 ob 10 uri  trojke 

Lajše   19.5.2018 ob 10 uri  pari 

Škulja-Barje  2.6.2018 ob 10 uri  enka 

Vogrsko  1.9.2018 ob 10 uri  reprezentančna tekma 

Bilje   8.9.2018 ob 10 uri  svetovno prvenstvo v trojkah 

Škulja-Barje 

 

 

Zapisal 

Tomaž Martinčič 

 

 


