
Priloga 1 
 

NALOGE DELOVNIH TELES PREDSEDSTVA KZS: 
 
 
STROKOVNA KOMISIJA: 
 

- Pripravi predlog pravilnika za izbiro državnih reprezentantov 
- Pripravlja razpisne pogoje za trenerje državnih reprezentanc, 
- Skupaj s tekmovalno komisijo pripravi tekmovalni koledar, 
- Skupaj s tekmovalno komisijo pripravi predlog sprememb in dopolnitev tekmovalnih 

Sistemov, 
- Pripravlja programe za vadbo reprezentantov za SP, 
- Izvaja strokovno izpopolnjevanje trenerjev, 
- Spremlja delo direktorja športne komisije NBC WNBA, 
- Pripravlja predloge sprememb in dopolnitev športnega pravilnika NBC WNBA. 

 
TEKMOVALNA KOMISIJA: 
 

- Skupaj s Strokovno komisijo pripravlja predlog tekmovalnega koledarja, 
- Organizira in vodi vsa tekmovanja po sprejetem tekmovalnem koledarju, 
- Pripravlja propozicije, razpored in urnike za vsa tekmovanja, 
- Obvešča klube in sodniške organizacije o propozicijah in razporedu ter urnikih 

tekmovanj, 
- Določa pogoje za kandidiranje za organizacijo državnih prvenstev, 
- Skupaj s Strokovno komisijo pripravi predlog sprememb in dopolnitev tekmovalnih 

sistemov, 
- Registrira in verificira rezultate vseh tekmovanj in skrbi za objavo v medijih, 
- Določa vrstni red ob koncu tekmovanja v skladu s propozicijami za posamezna 

tekmovanja, 
- Rešuje pritožbe na 1. stopnji, 
- Rešuje probleme o prestavitvah in odpovedi tekem v skladu s propozicijami 

p0osameznega tekmovanja, 
- Delegira delegata za posamezno tekmo ali tekmovanja, 
- Podeljuje priznanja/pokali, medalje, diplome/. 

 
SODNIŠKA KOMISIJA:  
 

- Skrbi za kvaliteten razvoj sodniških organizacij, 
- Organizira strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje sodniškega kadra in s tečaji in 

seminarji, 
- Vodi evidenco vseh sodnikov ter potrjuje in predlaga njihovo napredovanje v višje 

kategorije, 
- Izdaja sodniške legitimacije in značke, 
- Izvaja kategorizacijo sodnikov na podlagi preverjanja znanja /izpit/, 
- Delegira sodnike na tekmovanja, 
- Skrbi za pravilen potek kegljaških tekmovanj, 
- Vsako leto organizira republiški posvet za vse aktivne sodnike, 
- Skrbi za strokovno literaturo, 
- Predlaga predsedstvu sprejem sodniških tarif, 



- Pripravi učni seznam tečajev za sodnike kegljanja, 
- Pripravlja program preizkusa strokovne usposobljenosti sodnika za podelitev licence 

(vsaki dve leti), 
- Podeljuje licence sodnikom za vodenje sodniških služb na vseh tekmovanjih, ki jih 

organizirajo kegljaške organizacije, 
- Določa pogoje za uspešno opravljen izpit za sodnika in pogoje za preizkus znanja za 

pridobitev licence, 
- Rešuje pritožbe na 1. stopnji. 

 
REGISTRACIJSKA KOMISIJA: 
 

- Opravlja registracijo tekmovalcev in tekmovalk ter drugih članov kegljaških 
organizacij, 

- Vodi centralni register tekmovalcev, 
- Objavlja listo prestopov, 
- Rešuje pritožbe na registracijo tekmovalcev na 1. stopnji. 

 
STATUTARNA KOMISIJA: 
 

- Spremlja izvajanje normativne ureditve KZS, 
- Pripravlja predloge sprememb in dopolnitev temeljnega akta, predloge in spremembe 

Poslovnika in predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov in drugih splošnih aktov 
KZS, 

- Skrbi za skladnost statuta KZS s pravnim redom Republike Slovenije, 
- Skrbi za skladnost statuta, poslovnika predsedstva in pravilnikov ter drugih splošnih 

aktov KZS ter sklepov in navodil za njihovo izvajanje, 
- Daje tolmačenje normativnih aktov v okviru pooblastil, 
- Opravlja druge naloge na področju normativne urejenosti KZS in sklepov predsedstva 

KZS. 
 
KOMISIJA ZA MEDNARODNE STIKE: 
 

- Korespondira z nacionalnimi zvezami in NBC WNBA FIQ, 
- Skupaj s tekmovalno in strokovno komisijo pripravlja predloge za mednarodne tekme 

reprezentanc Slovenije. 
 
PROPAGANDNO-FINANČNA KOMISIJA: 
 

- Skrbi za popularicijo kegljaškega športa 
- Sodeluje s strokovno in tekmovalno komisijo pri pripravi marketinškega pristopa in 

sodelovanja  in sodelovanja s podjetji glede sponzoriranja in donatorstva reprezentanc 
ali posameznih reprezentantov, 

- Sodeluje s športnimi redakcijami, izdaja strokovni časopis 
- Skrbi za pridobivanje finančnih sredstev za nemoteno delo KZS, 
- Skrbi za pravilno trošenje finančnih sredstev v okviru programa dela in sprejetega 

finančnega načrta, 
- Skrbi za premoženje KZS, 
- Izvaja druge naloge po sklepu predsedstva KZS. 

 
 


