
 
KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25 
1000 LJUBLJANA 
 
Na podlagi 43. člena Statuta Kegljaške zveze Slovenije je Skupščina Kegljaške 
zveze Slovenije na seji dne 14.06.2020 sprejela naslednji dopolnjen pravilnik : 
 
 

P R A V I L N I K  O KATEGORIZACIJI KEGLJIŠČ 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Pravilnik o kategorizaciji kegljišč (v nadaljevanju PKK) določa kriterije za 
kategorizacijo kegljišč v Republiki Sloveniji ter pogoje za organizacijo tekmovanj v 
pristojnosti Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS). 
 

2. člen 
 

Za kategorizacijo kegljišč se upoštevajo določila Športnega pravilnika KZS, 
Tehničnega pravilnika WNBA NBC ter določila tega pravilnika. 
 

3. člen 
 

Kategorizirajo se samo štiri (4) in več stezna kegljišča. 
 

4. člen 
 

Kegljišča, ki ustrezajo predpisom in normativom za gradnjo športnih objektov v 
RS ter zahtevam KZS in WNBA NBC, dobijo status kegljišča z Mednarodno 
licenco. 
Sodobnost in funkcionalnost objekta, upoštevajoč zdravstvene, sanitarne, 
energetske in prostorske pogoje za aktivne in pasivne udeležence kegljaških 
aktivnosti ter kvaliteta in brezhibnost rekvizitov in opreme, pa določata status 
kegljišča A, B in C kategorije. 
 
Ostala kegljišča se razporedijo v II. KATEGORIJO. 
 

II. KATEGORIZACIJA IN UPORABA KEGLJIŠČ 
 

5. člen 
 
ZAHTEVANI POGOJI ZA REGISTRACIJO KEGLJIŠČ 
 
A. TEKMOVALIŠČE, NAPRAVE IN REKVIZITI 



– Tekmovalne površine morajo biti izdelane iz predpisanih materialov in v 
zahtevanih dimenzijah ter opremljene z rekviziti in napravami v skladu s 
Tehničnim pravilnikom WNBA NBC. 
 
– Pri pregledu kegljišča se v skladu z Zapisnikom o pregledu kegljišča natančno 
preverijo dimenzije, kvaliteta, stanje, ustreznost materialov in drugi elementi 
naslednjih naprav in opreme: 
 
1. steze 
2. tekmovalni prostori 
3. položnice 
4. prostori za keglje 
5. avtomati za postavljanje kegljev 
6. semaforji (trenutni rezultat, skupni rezultat in ekipni rezultat) 
7. kroglovodi 
8. fotocelice za prestop in odboj (če ni vgrajenih kanalov) 
9. avtomatski zapisovalci rezultatov 
10. krogle 
11. keglji 
 
B. PROSTOR ZA GLEDALCE IN TEKMOVALCE 
Prostor za gledalce (tribuna) je lahko fizično ločen od tekmovališča ali pa je z njim 
neposredno povezan. 
Tribuna za gledalce mora biti oddaljena najmanj 1,5 metra od tekmovalnega 
prostora. 
 
C. PROSTOR ZA OGREVANJE TEKMOVALCEV 
V okviru funkcionalnih prostorov kegljišča (izven tekmovalnega prostora) mora biti 
zagotovljen primeren prostor za ogrevanje tekmovalcev. 
Minimalna velikost prostora za ogrevanje je 2 m² za eno stezo. 
 
D. GARDEROBE 
Kegljišče mora imeti najmanj dve garderobi (domači, gosti).  
V kolikor tega v obstoječem objektu ni mogoče zagotoviti se izjemoma dovoli ena 
garderoba v velikosti najmanj 12 m². 
Minimalna velikost garderobe brez kopalnice je 6 m². 
 
E. KOPALNICE 
V vsaki garderobi mora biti najmanj en tuš s toplo in hladno vodo. 
Če ima kegljišče le eno garderobo, mora ta imeti najmanj 2 tuša. 
 
F. SANITARNI PROSTORI 
Kegljišče mora imeti ločene sanitarije za ženske in moške. 
 
G. ZRAČNOST 
Zagotovljeno mora biti dovajanje zunanjega svežega in čistega zraka. Pri nizkih 
zunanjih temperaturah mora biti doveden zrak ustrezno ogrevan. 
 



H. OSVETLJENOST 
– Osvetljenost kegljaških stez in ostalih prostorov oz. površin mora ustrezati 
minimalni osvetlitvi, ki je predpisana tehničnim pravilnikom WNBA. 
Tekmovalne površine morajo biti osvetljene z dnevno ali umetno svetlobo 
enakomerno, brez temnih senc in svetlobnih odbojev (bleščanje). 
Osvetljenost tekmovalnega prostora in kegeljnega križa mora biti v skladu z 
tehničnim pravilnikom WNBA NBC. 
Pri direktni dnevni svetlobi sončni efekti ne smejo osvetliti tekmovalcev, 
tekmovalnega prostora, stez, semaforjev ali drugih elektronskih naprav in 
kegeljnega križa. 
 
I. OGREVANJE PROSTOROV 
Zagotovljeno mora biti ogrevanje vseh prostorov z naslednjo minimalno 
temperaturo: 
1. tekmovalni prostor 15°C 
2. prostor za gledalce (če je ločen od tekmovalnega prostora) 20°C 
3. garderobe 21°C 
Za merjenje temperature se uporablja termometer, ki je fiksno obešen na steni v 
sredini tekmovalnega prostora na višini 1,50m od tal; 
Preverjanje temperature tekmovalnega dela opravi tekmovalna komisija pred 
tekmo (glavni sodnik in vodje obeh ekip). 
 
J. OBVEZNA DODATNA OPREMA KEGLJIŠČA: 
 1. TERMOMETER 
 2. ŠABLONE ZA MERJENJE KROGEL IN KEGLJEV 
 3. TEHTNICA ZA TEHTANJE KROGEL IN KEGLJEV 
 4. OMARICA ZA PRVO POMOC  
 5. GASILNI APARAT – CO2 
 6. OZVOČENJE (fiksno ali prenosno) 
 7. ZAPISNIKARSKA MIZA (za vodenje tekme) 
 8. ODLOČBA O KATEGORIZACIJI KEGLJIŠČA (obešena na vidnem mestu) 
 9. USTREZNO ŠTEVILO STOLOV ZA SODNIKE IN SEKUNDANTE 
10. INTERNETNA POVEZAVA 
 
K. DRUGI PROSTORI 
Drugi prostori (nad standardni), ki niso pogoj za kategorizacijo kegljišča, so: 
1. Prostor za prvo pomoč in doping kontrolo 
2. Prostor za masažo 
3. Trim kabinet 
4. Prostor za vzdrževalca 
5. Pisarna (za državna prvenstva zaželena oprema: telefon, računalnik, internetna 
povezava) 
 

6. člen 
 
KATEGORIJE KEGLJIŠČ 
 

1 A    KATEGORIJA 



V celoti so izpolnjeni vsi pogoji Pravilnika o kategorizaciji kegljišč in 
Tehničnega pravilnika WNBA NBC. Na teh kegljiščih se lahko igrajo vsa 
tekmovanja v okviru KZS in imajo mednarodno licenco. 
 
1 B  KATEGORIJA 
Lahko le delno odstopa od pogojev Pravilnika o kategorizaciji kegljišč in 
Tehničnega pravilnika WNBA NBC. Na teh kegljiščih se lahko igrajo vsa 
tekmovanja v okviru KZS. 
 
1 C  KATEGORIJA 
Delna odstopanja so predpisana v tč. A 5. čl. (razen kegljev in krogel) 
Pravilnika o kategorizaciji kegljišč in Tehničnega pravilnika WNBA NBC. 
Možna so tudi delna odstopanja zaradi infrastrukturnih napak, kar oceni 
komisija za pregledovanja kegljišč. 

 
2.   KATEGORIJA 
Kegljišče mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 
Površina stez je lahko  iz plastične mase, ki ni starejša od 10 let in ima 
predpisano trdoto. 
Steze  nimajo večjih kanalov. 
Odstopanja od Tehničnega pravilnika oceni komisija za registracijo kegljišč 
in izda ustrezno mnenje o ustreznosti za tekmovanja (npr. za 3 slovensko 
ligo). 

 
 

KATEGORIZACIJA KEGLJIŠČA 
 

7. člen 
 
KOMISIJA ZA KATEGORIZACIJO KEGLJIŠČ 
Pregled in kategorizacijo kegljišča opravi Komisija za kategorizacijo kegljišč. 
Komisija ima pet članov: predsednika in štiri člane, ki jo imenuje predsedstvo 
KZS. 
Pregled opravijo trije člani komisije, ki jih določi predsednik komisije. Pri pregledu 
je obvezno prisoten vsaj eden predstavnik lastnika ali upravljavca kegljišča. 
 

8. člen 
 
ZAHTEVEK ZA IZREDNI PREGLED KEGLJIŠČA 
Pregled kegljišča se opravi na osnovi sklepa predsedstva KZS, na zahtevo 
tekmovalne komisije KZS, po preteku veljavne licence ali na pisno zahtevo 
lastnika, upravljavca oz. kluba uporabnika kegljišča. 
 

9. člen 
 
STROŠKI PREGLEDA KEGLJIŠČA 



Stroške vsakokratnega pregleda kegljišča krije na osnovi računa KZS predlagatelj 
(lastnik, upravljavec oz. klub uporabnik), ki potrebuje licenco za tekmovanja v 
okviru KZS. 
V določenih izjemnih primerih lahko tekmovalna komisija na osnovi tehtnih 
pripomb oz. pritožb odredi ponovni pregled posameznega kegljišča pred potekom 
veljavnosti odločbe. Stroške takšnega pregleda krije v primeru upravičenih 
pripomb lastnik, upravljavec oz. klub uporabnik, v nasprotnem primeru pa klub, ki 
je vložil pritožbo na Tekmovalno komisijo KZS. 
Predsedstvo KZS mora pripraviti in objaviti cenik za pregled kegljišča. 
 

10. člen 
 
POTEK PREGLEDA KEGLJIŠČA 
Pregled kegljišč opravi komisija na osnovi tega pravilnika in Zapisnika o pregledu 
kegljišča, v katerem se na podlagi pregleda in meritev ugotovi dejansko stanje 
prostorov, naprav ter rekvizitov kegljišča in oceni izpolnitev zahtevanih pogojev za 
pridobitev ustrezne kategorizacije. 
Lastnik oz. upravljavec kegljišča mora komisiji na podlagi predhodnega pisnega 
obvestila (datum in čas pregleda) zagotoviti nemoteno delo ter ji predložiti vso 
razpoložljivo dokumentacijo za objekt ter kegljaške strojne in elektronske naprave 
ter rekvizite. 
 

11. člen 
 
ODLOČBA O KATEGORIZACIJI KEGLJIŠČA 
Komisija izda odločbo o kategorizaciji kegljišča v roku 15 dni po opravljenem 
pregledu. 
Odločba mora biti obešena ali postavljena na vidno mesto v kegljišču. 
Uvrstitev v višjo kategorijo je možna po odpravi ugotovljenih nepravilnosti oziroma 
spremembi stanja na ocenjenem kegljišču. 
 
 

12. člen 
 
PRITOŽBA NA KATEGORIZACIJO 
Predlagatelj pregleda kegljišča, ki ni zadovoljen z izdano odločbo o kategorizaciji, 
lahko vloži v roku 8 dni po prejemu te odločbe pritožbo na predsedstvo KZS. 
Predsedstvo je dolžno obravnavati pritožbo v roku 30 dni od prejema. 
Odločitev predsedstva KZS je dokončna (II. stopnja). 
 

13. člen 
 
ROK VELJAVNOST ODLOČBE 
Odločba o kategorizaciji kegljišča velja za vse kategorije 3 leta. 

 
III. KONČNE DOLOČBE 

 
 



14. člen 
 
Določila tega pravilnika so obvezna pri gradnji novih kegljišč ter njihovih 
spremljajočih prostorov in pri večjih adaptacijah tistih kegljišč, kjer so zagotovljeni 
ustrezni prostorski pogoji za realizacijo predpisanih zahtev. 
Pri starejših kegljiščih, kjer obstoječi prostorski pogoji ne omogočajo izpolnjevanja 
določil tega pravilnika, se upoštevajo odstopanja od zahtevanih kriterijev. 
 

15. člen 
 
Za razlago tega pravilnika je pristojno predsedstvo KZS. 
 

16. člen 
 
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za kategorizacijo kegljišč v 
KZS, ki je bil sprejet 20.06.2005. 
 

17. člen 
 
Pravilnik o kategorizaciji kegljišč stopi v veljavo z dnem sprejema. 
 
Ljubljana 14.09.2020 
 
Milan Kurelič 
Predsednik 
 
 


