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STATUT KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

 

Kegljaški klubi in društva, združeni v Kegljaško zvezo Slovenije, so na seji zbora članov dne, 26. 3. 

2018 sprejeli nov statut Kegljaške zveze Slovenije.  

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Kegljaška zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) je prostovoljna zveza kegljaških klubov in društev (v 

nadaljevanju klubi), ki ureja in zastopa skupne interese kegljaškega športa na 9 kegljev v Republiki 

Sloveniji. 

 

KZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. 

 

2. člen 
 

IME IN SEDEŽ 

 

Ime zveze je KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE. Sedež KZS je v Ljubljani, Celovška 25. 

 

3. člen 
 

PRAVNI STATUS 

 

KZS je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj bančni račun. 

 

KZS odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo in z vsemi svojimi sredstvi. 

 

Odgovorna oseba KZS odgovarja za obveznosti KZS na način in v mejah določenih z Zakonom o 

društvih. 

 

4. člen 
 

ZNAK  

 

Znak KZS je okrogel. Na levi strani znaka je grafična upodobitev treh kegljačev v beli, modri 

(PANTON 2945) in rdeči barvi (PANTON 192). Na notranji desni strani znaka je kratica KZS, na 

zunanjem robu pa besedilo KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE (tip črk – LITOGRAF BOLD). 

 

ZASTAVA 

 

Zastava KZS je bele in modre barve (PANTON 2945) ter je pokončne pravokotne oblike. Razmerje 

med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Bela površina zastave ima obliko trikotnika, katerega širina je na 

vrhu zastave enaka širini zastave. Razmerje med širino in dolžino trikotnika (po sredini zastave) je 1 : 

1,28. V sredini gornje polovice zastave je v trikotniku znak KZS. Razmerje med širino zastave in 

velikostjo znaka je 1 : 0,44. 
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PEČAT 

 

Pečat KZS je okrogel in enobarven ter je enak znaku KZS.  

 

5. člen 
 

ZASTOPANJE KZS 

 

KZS predstavlja in zastopa predsednik KZS, ki je hkrati tudi predsednik predsedstva KZS. Če je 

odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik. 

 

V posameznih zadevah lahko predsednik za zastopanje KZS pooblasti tudi druge osebe.  

 

6. člen 

 

JAVNOST DELOVANJA IN OBVEŠČANJE 

 

Delo KZS in njenih organov je javno. 

 

Svoje člane KZS obvešča: 

 z gradivi za seje organov, 

 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov, stalnih komisij in delovnih teles KZS, 

 preko biltenov, glasil, publikacij, spletne strani in drugih oblik obvestil, ki jih izda KZS, 

 preko sredstev javnega obveščanja. 

 

Širšo javnost obvešča KZS o svojem delu tako, da so seje organov KZS javne, da organizira okrogle 

mize in tiskovne konference ter na svoje seje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja. 

 

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij sta odgovorna predsednik KZS in sekretar 

oziroma oseba, ki jo pooblasti predsednik. 

 

 

II. CILJI IN DEJAVNOST KZS 
 

7. člen 
 

CILJI KZS 

 

Osnovni cilji KZS so: 

 povečanje števila aktivnih udeležencev v vseh oblikah kegljaškega športa, 

 uvrščanje reprezentanc, posameznikov ter klubskih ekip na najvišja mesta na mednarodnih 

prvenstvih, 

 povečanje števila kegljaških stez v Republiki Sloveniji. 

  

8. člen 
 

DEJAVNOST KZS 

 

Osnovne dejavnosti KZS so: 

 povečanje števila aktivnih udeležencev v vseh oblikah kegljaškega športa, 

 spodbujanje kegljanja med mladimi ter skrb za izpopolnjevanje nadarjenih in perspektivnih 

tekmovalcev,  

 izbiranje in vodenje državnih reprezentanc, 
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 uvrščanje reprezentanc, posameznikov ter klubskih ekip na najvišja mesta na mednarodnih 

prvenstvih, 

 povečanje števila novih ter obnova obstoječih kegljaških stez v Republiki Slovenije, 

 dajanje navodil in smernic pri gradnji ter obnovi kegljišč, 

 določanje sistema državnih tekmovanj, predpisovanje pogojev za nastopanje v njih ter vodenje teh 

tekmovanj, 

 organiziranje državnih in mednarodnih tekmovanj, 

 kandidiranje za organizacijo mednarodnih tekmovanj, 

 skrb za strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih 

delavcev, 

 sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami ter z vsemi organi in organizacijami v Republiki 

Sloveniji, ki lahko prispevajo k razvoju kegljanja, 

 sodelovanje s kegljaškimi zvezami drugih držav, 

 vključevanje v slovenske in mednarodne športne oziroma kegljaške organizacije, 

 podeljevanje nagrad, daril in priznanj ter izrekanje pohval, 

 strokovne storitve na področju kegljanja, 

 strokovna pomoč pri gradnji ter obnovi kegljišč 

 kandidiranje na javne razpise za proračunska sredstva države, 

 izdajanje biltenov in drugih publikacij ter izvajanje propagandnih in informativnih dejavnosti, 

potrebnih za popularizacijo kegljaškega športa, 

 opravljanje drugih nalog v skladu s sprejetimi programi.  

 

 

III. ČLANSTVO  
 

9. člen 
 

OSNOVE ZA ČLANSTVO 

 

Člani KZS so klubi, ki opravljajo dejavnost na področju kegljaškega športa na 9 kegljev in so 

registrirani v skladu z Zakonom o društvih na področju Republike Slovenije. 

 

V KZS se ne more včlaniti klub ali društvo, ki v okviru svojega namena, cilja oz. dejavnosti nima 

navedenega kegljanja. V kolikor gre za klub ali društvo, ustanovljeno za različne dejavnosti delovanja, 

mora imeti tak klub za veljavno članstvo v KZS ustanovljeno sekcijo kegljanja. 

 

Članstvo klubov v KZS in registracijo tekmovalcev ureja poseben pravilnik. 

 

V KZS so redni in častni člani. 

 

10.člen 
 

REDNI ČLANI 

 

Redni člani so klubi, ki se na podlagi sklepa svojega najvišjega organa včlanijo v KZS s pisno 

pristopno izjavo, s katero zagotavljajo, da sprejemajo pravice in obveznosti, ki jih določa statut in 

drugi akti KZS. 

 

Klub postane član KZS z dnem, ko KZS prejme njegovo pristopno izjavo in druge zahtevane 

dokumente ter ni zadržkov za sprejem v članstvo. 
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Klub, ki ni bil sprejet v članstvo KZS, ima v roku 30 dni po prejemu sklepa pravico do pritožbe na 

zbor članov KZS, ki o pritožbi odloča na svoji prvi naslednji seji. Sklep zbora članov KZS je 

dokončen. 

 

11. člen 
 

ČASTNI ČLANI 

 

Za izredne zasluge pri delu na področju kegljanja lahko KZS posamezniku podeli naslov častnega 

predsednika ali častnega člana KZS, o čemer odloča zbor članov KZS. 

 

Častni predsedniki in častni člani imajo lahko razne ugodnosti, ki jih določi zbor članov KZS 

 

12. člen 

 

PRENEHANJE ČLANSTVA V KZS 

 

Članstvo v KZS preneha: 

 z izstopom, 

 s prenehanjem dela kluba oz. društva v skladu z določili Zakona o društvih 

 z izključitvijo. 

 

Član lahko izstopi iz KZS v vsakem času brez obrazložitve. Njegove pravice in obveznosti prenehajo 

po koncu tekmovalne sezone, v kateri je KZS pisno sporočil svoj izstop. 

 

Član je lahko izključen iz KZS, če grobo krši statut ali druge akte KZS. O izključitvi dokončno odloča 

zbor članov po tem, ko je pred odločanjem članu dana možnost zagovora. Učinki izključitve nastopijo 

z dnem sprejetja sklepa. 

 

13. člen 
 

PRAVICE ČLANOV 

 

Člani KZS imajo zlasti naslednje pravice: 

– da samostojno urejajo vsa vprašanja iz svoje pristojnosti 

– da predlagajo in odločajo o programih KZS, 

– da volijo in so voljeni v organe KZS, skladno z določili in omejitvami po tem statutu, 

– da so informirani o delu in odločitvah KZS, 

– da predlagajo obravnavanje pomembnih vprašanj, 

– da postavljajo vprašanja glede dela in odgovornosti članov in organov KZS, 

– da seznanjajo KZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko 

pomoč, 

– sprejemajo priznanja in nagrade za delo ali tekmovalne dosežke. 

 

14. člen 

 

DOLŽNOSTI ČLANOV 

 

Člani KZS imajo zlasti naslednje dolžnosti: 

– da ravnajo in delujejo po statutu in drugih aktih KZS, 

– da prispevajo k uresničevanju skupnih ciljev in dogovorjenih nalog, 

– da sodelujejo v skupnih akcijah KZS, 

– da plačujejo članarino in druge denarne obveze do KZS, 

– da varujejo ugled KZS in kegljaškega športa. 
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15. člen 

 

ČLANSTVO KZS V MEDNARODNIH ZVEZAH 

 

KZS je član mednarodne kegljaške organizacije WNBA (World Ninepin Bowling Association), 

sekcije NBC (Ninepin Bowling Classic) in pridružen član FIQ (World Bowling Federation). 

 

KZS spoštuje vse akte in odločitve organizacij iz prejšnjega odstavka. 

 

16. člen 

 

NOTRANJE OBLIKE DELOVANJA ČLANSTVA 

 

Aktivnosti za izvajanje skupnih nalog, interesov in potreb opravlja KZS neposredno oziroma posredno 

preko Območnih tekmovalnih skupnostih (v nadaljevanju: OTS), ki so notranje organizacijske enote 

KZS in jih določi Predsedstvo KZS. 

 

V posebne oblike delovanja se lahko povezujejo tudi strokovni kadri kot so trenerji in sodniki. 

 

 

IV. ORGANI KZS 
 

17. člen 

 

Organi KZS so: 

 Zbor članov, 

 Predsedstvo, 

 Nadzorni odbor, 

 Disciplinsko razsodišče. 

 

Predsedstvo, Nadzorni odbor in Disciplinsko razsodišče odgovarjajo za svoje delo zboru članov KZS. 

 

ZBOR ČLANOV 

 

18. člen 

 

SESTAVA ZBORA ČLANOV 

 

Zbor članov je najvišji organ KZS. Sestavljajo jo pooblaščeni predstavniki (delegati) rednih članov 

KZS, in sicer ima vsak redni član KZS v zboru članov po 1 (enega) predstavnika. 

 

Pred vsakim sklicem zbora članov mora predsedstvo KZS zagotoviti seznam vseh članov ter ugotoviti, 

če vsi izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na zboru članov (plačana članarina).  

 

Člani predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča lahko prisostvujejo zboru članov 

brez pravice odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki članic KZS. 
 

Seji zbora članov lahko prisostvujejo tudi drugi zainteresirani, vendar nimajo pravice glasovanja. 

Zboru članov lahko prisostvujejo tudi gosti. 
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19. člen 

 

VRSTE ZBORA ČLANOV 

 

Zbor članov je lahko reden ali izreden. 

 

20. člen 
 

REDNI ZBOR ČLANOV 

 

Redna seja zbora članov je najmanj enkrat letno. Skliče jo predsednik KZS.  

 

21. člen 
 

IZREDNI ZBOR ČLANOV 

 

Izredno sejo zbora članov skliče predsednik KZS na lastno pobudo, na predlog predsedstva ali pa na 

zahtevo nadzornega odbora oziroma najmanj ene petine članov.   

 

Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja o katerih naj bi sklepala izredna seja zbora 

članov. 

 

Predsednik oz. predsedstvo mora sklicati izredno sejo zbora članov v 30-ih dneh od prejema zahteve 

za sklic. V nasprotnem primeru lahko zbor članov skliče predlagatelj.  

 

Vabilu za sklic izredne seje zbora članov mora biti priložen dnevni red z ustreznim gradivom za 

obravnavo. Izredna seja zbora članov razpravlja in sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bila 

sklicana. 

 

22. člen 

 

SKLIC ZBORA ČLANOV 

 

Sklic redne ali izredne seje zbora članov mora biti objavljen z dnevnim redom in gradivom najmanj 15 

dni pred dnevom zasedanja zbora članov. Dnevni red zbora članov se lahko dopolni 7 dni pred sejo, če 

se s tem strinja večina članov predsedstva in je za dodatno točko članom KZS posredovano pisno 

gradivo. 

 

Izjemoma je možna razširitev dnevnega reda tudi na sami seji zbora članov, če to s sklepom potrdijo 

delegati. 

 

23. člen 
 

SKLEPČNOST 

 

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem času navzočih več kot polovica delegatov s pravico 

glasovanja.  

 

Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek seje preloži za trideset minut. Po tem 

času zbor članov veljavno sklepa, če je prisotna najmanj ena tretjina članic oziroma njihovih 

predstavnikov (delegatov). 
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24. člen 
 

SPREJEM SKLEPOV 

 

Sklep zbora članov je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica navzočih delegatov.  

 

Za sprejem, spremembo ali dopolnitev statuta KZS je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih 

delegatov.  

 

25. člen 
 

NAČIN GLASOVANJA 

 

Zbor članov glasuje javno, razen če sama s sklepom ne odloči drugače. 

 

Volitve organov KZS so načeloma tajne. Zbor članov pa lahko na samem zasedanju sklene, da so 

volitve javne. 

 

26. člen 
 

VODENJE SEJE ZBORA ČLANOV 

 

Sejo zbora članov prične predsednik KZS z ugotovitvijo sklepčnosti in izvolitvijo delovnega 

predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika ter po potrebi tudi 

komisije za sklepe.  

 

Na volilnem zboru članov se izvoli še volilno in po potrebi tudi kandidacijsko komisijo. 

 

Vsaka izmed komisij, navedenih v prejšnjih dveh odstavkih, ima dva člana in predsednika.  

 

Do izvolitve organov zbora članov vodi potek seje predsednik KZS. 

 

Po izvolitvi organov zbora članov vodi delo zbora članov delovno predsedstvo. 

 

27. člen 

 

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 

 

Po izvolitvi organov zbor članov določi dnevni red. Izhodišče za razpravo o dnevnem redu je predlog 

dnevnega reda naveden v vabilu za sklic seje zbora članov. 

 

V izjemnih primerih je lahko uvrščeno na dnevni red seje gradivo, ki ni bilo dostavljeno vabljenim na 

sejo, če je po mnenju predlagatelja nujno in bi odložitev obravnave utegnila imeti škodljive posledice 

za KZS ali njene članice. 

 

Zbora članov ni mogoče zaključiti, dokler niso izčrpane vse točke dnevnega reda. Izjemoma lahko 

delovni predsednik, da bi razrešil vprašanja, ki so bistvene za delo zbora članov, predlaga prekinitev 

seje s tem, da se mora seja nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi. 

 

Zbor članov obravnava dnevni red po vrstnem redu. Obravnava dnevnega reda traja dokler se javljajo 

razpravljavci. Vsak razpravljavec lahko razpravlja o posamezni točki praviloma 5 minut in ima 

pravico do ene replike v času dveh minut. Delovno predsedstvo lahko ta čas po lastni presoji podaljša. 
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Na seji zbora članov se razpravlja samo o vprašanjih, ki so v neposredni zvezi s sprejetim dnevnim 

redom. Če delovni predsednik ugotovi, da razpravljavec govori o vprašanjih, ki niso na dnevnem redu, 

ga na to opozori. Če se razpravljavec po opozorilu ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči vzame 

besedo. 

 

Ko delovni predsednik ugotovi, da je točka dnevnega reda dovolj izčrpno predstavljena in 

obravnavana, tako da je mogoče sklepati, razpravo zaključi in predlaga glasovanje. 

 

Odločitve zbora članov morajo biti jasne. Kadar se v razpravi izoblikuje več predlogov se glasuje o 

vsakem od njih posebej, po vrstnem redu, kakor so bili predlagani. 

 

V primerih, ko zbor članov sprejme preoblikovan sklep, glede na predlog sklepa v gradivu, mora 

delovni predsednik oblikovati besedilo sklepa, ki ga da na glasovanje in sprejeti sklep posredovati 

zapisnikarju. 

 

28. člen 

 

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV 

 

O poteku zbora članov se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti: 

 zaporedno številko seje zbora članov 

 kraj in čas seje 

 sestavo delovnega predsedstva in ev. drugih organov zbora članov 

 udeležbo predstavnikov in gostov 

 dnevni red seje 

 imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter kratek povzetek poteka seje pri vsaki točki 

dnevnega reda 

 sklepe, stališča in priporočila 

 nosilce nalog, roke za izvršitev nalog in morebitnega druga navodila izvajalcem nalog 

 ločeno mnenje. Če tako zahteva razpravljavec-predstavnik.  

 

Zapisnik podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja zapisnika. Zapisnik 

se overi z žigom KZS in trajno hrani z vsemi prilogami na sedežu KZS. 

 

29. člen  

 

VOLITVE IN RAZREŠITVE 

 

 

Volitve v organe KZS in za predsednike delovnih teles predsedstva se izvajajo v treh delih. 

a) V prvem delu volitev se volijo : 

 predsednik KZS  

 nadzorni odbor KZS 

 

b) V drugem delu volitev se volijo: 

 člani predsedstva 

 disciplinsko razsodišče 

 

c) V tretjem delu volitev se voli podpredsednik. 
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30. člen 

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
 

Upoštevajoč določbe prejšnjega člena, pripravi kandidacijska komisija predlog kandidatne liste 

(glasovnico) za prvi del volitev. Predlog kandidatne liste zajema vse predloge članic KZS, poslanih na 

KZS v roku, ki ga je določilo predsedstvo. 

 

Kandidati so lahko le člani kegljaških klubov, ki so hkrati člani KZS. V dvomu, ali je kandidat član 

kegljaškega kluba, mora klub predložiti pristopno izjavo. 

 

Kandidatno listo lahko dopolnijo predstavniki na seji zbora članov, če tako odloči zbor članov ob 

sprejemu dnevnega reda. 

 

Končno kandidatno listo (glasovnico) sestavi kandidacijska komisija po abecednem vrstnem redu in 

zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata ter jo preda delovnemu predsedstvu v 

nadaljnji postopek. 

 

31. člen 

 

Po objavi končnih rezultatov prvega dela volitev kandidacijska komisija pripravi predlog kandidatne 

liste za drugi del volitev. 

 

Predlog kandidatne liste zajema vse predloge članic KZS, razen kandidatov, ki so bili izvoljeni v 

prvem delu volitev, bodisi za predsednika ali v nadzorni odbor. 
 
Klubi znotraj posamezne OTS lahko predlagajo svojo kandidatno listo za člane predsedstva, pri čemer 

je njihovo število omejeno glede na število članov KZS znotraj posamezne OTS, in sicer: 

 2 - 3 člani   1 kandidat 

 4 - 6 članov   2 kandidata 

 7 - 10 članov  3 kandidati 

 11 in več članov  4 kandidati. 

 

Kandidatno listo lahko dopolnijo predstavniki na seji zbora članov, če tako odloči zbor članov ob 

sprejemu dnevnega reda. 

 

Končno kandidatno listo (glasovnico) sestavi kandidacijska komisija po abecednem vrstnem redu in 

zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata ter jo preda delovnemu predsedstvu v 

nadaljnji postopek. 

 

Po objavi končnih rezultatov drugega dela volitev kandidacijska komisija pripravi predlog kandidatne 

liste za tretji del volitev, ki zajema kandidata, ki ga predlaga predsednik. 

 

VOLITVE 

 

32. člen 

 

Volitve so lahko javne ali tajne. O načinu volitev sklepa zbor članov ob sprejemu dnevnega reda. 

 

Javne volitve vodi delovno predsedstvo. Tajne volitve vodi volilna komisija. 

 

33. člen 

 

Glasuje se tako, da predstavnik (volivec) obkroži številko pred priimkom in imenom kandidata. 
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34. člen 

 

Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih predstavnikov (delegatov). 

 

Za člane predsedstva je izvoljenih tistih 10 kandidatov, ki prejmejo največje število oddanih glasov. 

 

35. člen 

 

Če kandidatna lista oziroma kandidat pri glasovanju ne dobi potrebne večine glasov se glasovanje 

ponovi. 

 

Pred ponovnim glasovanjem lahko predlagatelji umaknejo svoje predloge za enega ali več kandidatov, 

lahko pa predlagajo tudi nove. 

 

Pri ponovnem glasovanju se glasuje o vseh prej predlaganih kandidatih iz liste, ki niso prejeli potrebne 

večine glasov, če predlog kandidatov ni umaknjen, kot tudi o novih kandidatih, če so bili predlagani 

pozneje. 

 

Glasovanje se ponavlja dokler niso izvoljeni vsi organi KZS. 

 

Po opravljenem glasovanju objavi delovni predsednik končni izid glasovanja. 

 

RAZREŠITVE 
 

36. člen 

 

Člani organov KZS in predsedniki stalnih delovnih teles predsedstva so lahko razrešeni: 

– na lastno zahtevo 

– na predlog predsedstva 

– na predlog nadzornega odbora 

– na predlog ene tretjine članic KZS 

 

O razrešitvi odloča zbor članov z večino glasov prisotnih predstavnikov. 
 

37. člen 

 

PRISTOJNOSTI ZBORA ČLANOV 

 

Pristojnosti zbora članov so: 

 sprejema naslednje akte KZS, 

 Statut 

 Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti 

 Pravilnik o priznanjih  

 druge akte na podlagi odločitve zbora članov 

 določa smernice za razvoj kegljanja v RS, 

 sprejema poročila o dejavnosti KZS oz. o delu njenih organov,  

 potrjuje finančni načrt in program dela, 

 potrjuje zaključni račun, 

 določa višino letne članarine za članstvo v KZS, 

 določa število in teritorialno delitev državnih lig, število ekip v ligah ter način prehajanja ekip 

iz nižjega v višji rang ter obratno, 

 odloča o članstvu KZS v slovenskih in mednarodnih kegljaških in drugih športnih zvezah, 

 odloča o prenehanju delovanja KZS in o njenem premoženju, 
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 imenuje častne člane in častne predsednike 

 odloča o pritožbah zoper sklepe in odločitve predsedstva, razen zoper sklep in odločitve, ki jih 

je predsedstvo sprejelo kot pritožbeni organ 

 sklepa tudi o drugih zadevah v skladu s statutom in drugimi akti KZS 

 voli in razrešuje, 

 predsednika 

 podpredsednika 

 člane predsedstva. 

 
PREDSEDSTVO 

 

38. člen 

 

Predsedstvo je operativni izvršilni organ zbora članov KZS, kateri tudi odgovarja za svoje delo. 

Opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi poslovanje KZS med 

dvema zboroma članov v skladu s sklepi, sprejetimi na zboru članov ter s svojimi pooblastili, ki jih 

ima po tem statutu. 

 

39. člen 

 

SESTAVA PREDSEDSTVA 

 

Predsedstvo sestavlja 11 članov in sicer: predsednik, podpredsednik in devet članov.  

 

Izmed desetih izvoljenih članov predsedstva, izvoli zbor članov podpredsednika na predlog 

predsednika.  

 

Volitve podpredsednika se izvedejo takoj po tem, ko so izvoljeni predsednik in člani predsedstva. 

Predsednik za podpredsednika predlaga kandidata izmed izvoljenih članov predsedstva. V kolikor 

predlagani podpredsednik ni potrjen, lahko predsednik predlaga drugega kandidata. 

 

40. člen 

 

SKLIC IN VODENJE SEJE PREDSEDSTVA 

 

Predsedstvo se sestaja po potrebi. 

 

Seje predsedstva KZS sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo najmanj treh članov 

predsedstva ali na zahtevo nadzornega odbora.  

 

V odsotnosti predsednika skliče sejo predsedstva podpredsednik ali eden od drugih članov 

predsedstva, ki ga za to pooblasti predsednik.  

 

Predsedstvo lahko odloča tudi na korespondenčni seji.  

 

41. člen 

 

 

SPREJEM SKLEPOV 

 

Predsedstvo veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.  

 

Sklep predsedstva  je sprejet,  če je  zanj glasovala večina prisotnih članov predsedstva. 
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42. člen 

 

PRISTOJNOSTI PREDSEDSTVA 

 

Pristojnosti predsedstvo so: 

 izvršuje sklepe zbora članov, 

 pripravlja in predlaga sklic seje zbora članov,  

 poroča zboru članov o svojem delu, 

 opravlja organizacijske, upravne, strokovno-tehnične, finančne in administrativne naloge KZS, 

 skrbi za finančno in materialno poslovanje KZS, 

 pripravi in predlaga program dela in finančnega načrta KZS, ki ga sprejema zbor članov in 

skrbi za njuno realizacijo 

 pripravi in predlaga v sprejem zaključni račun, 

 pripravlja predloge statuta in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema zbor članov, 

 odloča o pritožbah zoper sklepe delovnih teles in komisij, ki jih imenuje predsedstvo in 

disciplinskega razsodišča, 

 sprejema naslednje akte: 

 Poslovnik o delu predsedstva in njegovih stalnih komisij in delovnih teles 

 Pravilnik o kategorizaciji kegljišč 

 Pravilnik o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev 

 Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub 

 Športni pravilnik 

 Sodniški pravilnik 

 Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju 

 Pravilnik o nagrajevanju tekmovalcev in trenerjev za dosežene uvrstitve in svetovne 

rekorde na svetovnih prvenstvih ter pokalih   

 Pravilnik o izboru najboljših posameznikov, ekip in klubov leta 

 Sprejme program za izobraževanje strokovnih delavcev za področje kegljanja 

 Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju 

 Pravilnik o licenciranju kegljaških sodnikov 

 Pravilnik o licencah za predavatelje na področju izobraževanja kegljaških sodnikov 

 Pravilnik o nastopanju v reprezentanci Slovenije 

 Sprejema pravila o izboru reprezentance, oziroma lahko podeli mandat za sestavo 

selektorjem 

 Pravilnik o organiziranosti OTS 

 določa število in območja tekmovalnih skupnostih ter odloča o njihovem prenehanju oz. 

združevanju, 

 druge pravilnike in splošne akte iz svoje pristojnosti 

 določa sistem državnih prvenstev in ostalih tekmovanje v pristojnosti KZS, razen sistema 

ligaških tekmovanj 

 sprejema tekmovalni koledar za tekočo sezono  

 sprejema propozicije za ligaška tekmovanja 

 sprejema sodniška navodila  

 odloča o sprejemu ali zavrnitvi klubov v članstvo ter njihovi izključitvi iz KZS 

 določa prijavnino za lige in državna prvenstva, takse za registracijo tekmovalcev ter zunanjih 

sodelavcev KZS 

 ustanavlja občasna delovna telesa, določa njihovo sestavo, obseg nalog in mandat, 

 imenuje  

 predsednike in člane stalnih delovnih teles oz. komisij 

 sekretarja KZS 

 direktorja in trenerje državnih reprezentanc 

 vlaga kandidature za organizacijo velikih mednarodnih prireditev po koledarju NBC WNBA, 
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 odloča o izboru izvajalca mednarodne prireditve, 

 daje predloge in pripombe za zasedanje mednarodnih kegljaških organizacij,  

 določa delegate za zasedanje mednarodne kegljaške zveze, 

 razglaša najboljše športnike in klube (vsako leto ob koncu leta ali ob jubilejih) ter podeljuje 

priznanja, 

 podeljuje priznanja zaslužnim športnikom in športnim delavcem ter drugim posameznikom in 

organizacijam, 

 skrbi za izobraževanje sodnikov in trenerjev 

 izdaja biltene ter druge publikacije, 

 opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov KZS ali izhajajo iz narave dela po 

statutu in drugih splošnih aktih KZS, 

 

Član predsedstva, ki je v okviru delovnega telesa oz. komisije odločal pri sprejemu sklepa oz. 

odločitve, zoper katero je vložena pritožba, o pritožbi ne more odločati in se mora pri takem odločanju 

izločiti. 

 

43. člen 

 

STALNE KOMISIJE PREDSEDSTVA KZS 

 

V okviru predsedstva delujejo naslednje stalne komisije: 

 strokovna komisija,    5 članov 

 tekmovalna komisija, 3 člani 

 sodniška komisija, 3 člani 

 registracijska komisija, 3 člani 

 statutarna komisija, 3 člani 

 propagandno – finančna komisija, 3 člani 

 komisija za kategorizacijo kegljišč    5 članov 

 komisija za mednarodno sodelovanje 3 člani 

 komisija za priznanja 3 člani 

 
Komisije delajo po poslovniku, ki ga sprejme predsedstvo in v skladu s pravilniki sprejetimi za 

posamezna področja dela. 

 

Predsedstvo lahko ustanovi tudi druga delovna telesa, določi njihovo sestavo, obseg nalog in mandat. 

 

Komisije in druga delovna telesa predsedstva KZS so odgovorne za svoje delo predsedstvu KZS. 

 

 

44. člen 

 

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK 

 

Predsednik KZS: 

– zastopa in predstavlja KZS, 

– skrbi za zakonito delovanje KZS 

– sklicuje seje zbora članov, 

– sklicuje in vodi seje predsedstva in kolegija predsednika, 

– skrbi za izvrševanje sklepov zbora članov in predsedstva,  

– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz Zakona o društvih, tega statuta in drugih aktov ter sklepov 

zbora članov in predsedstva. 

 

Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik.  
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45. člen 

 

KOLEGIJ PREDSEDNIKA PREDSEDSTVA  

  

Kolegij predsednika sestavljajo predsednik, podpredsednik ter po potrebi predsedniki stalnih komisij 

predsedstva, glede na obravnavano tematiko kolegija. 

 

Kolegij je posvetovalno telo predsednika predsedstva ter pomaga predsedniku pri organizaciji dela 

predsedstva, pri usklajevanju dela delovnih teles predsedstva in  pri pripravah na sejo zbora članov. 

 

 

NADZORNI ODBOR 

 

46. člen 
 

Nadzorni odbor ima poleg predsednika še dva člana. Vse tri izvoli zbor članov KZS. 

Člani nadzornega odbora ne morejo istočasno biti tudi člani drugih organov KZS ali stalnih delovnih 

teles predsedstva.  

 

Pristojnosti nadzornega odbora so: 

– nadzira izvrševanje sklepov organov KZS, 

– nadzira zakonitost dela  v KZS, 

– nadzira razpolaganje s premoženjem, 

– nadzira finančno poslovanje KZS, 

– o svojem delu poroča zboru članov in obvešča predsedstvo. 

 

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, obvezno pa pred sejo zbora članov oziroma najmanj enkrat 

letno. Sklicuje ga predsednik odbora po lastni presoji, na predlog predsedstva ali na zahtevo najmanj 

ene tretjine članov KZS. 

 

Nadzorni odbor svoja poročila in druge ukrepe obravnava in sprejema na sejah, ki jih sklicuje in vodi 

predsednik. 

 

Seja je sklepčna, če sta prisotna dva člana. Sklep nadzornega odbora je sprejet, če je zanj glasovala 

večina vseh članov odbora. 

 

Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo sejam predsedstva s posvetovalnim glasom. 

 

Člani nadzornega odbora imajo na sejah zbora članov enake pravice in dolžnosti kot ostali delegati, 

razen pravice do glasovanja. 

 

Nadzorni odbor dela po sprejetem poslovniku. 

 

 

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE 

 

47. člen 

 

Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik ter dva člana ter njihovi namestniki, ki jih izvoli zbor 

članov KZS. Naloga disciplinskega razsodišča je odločanje o disciplinski odgovornosti na I. Stopnji. 

 

Disciplinski postopek se vodi v skladu s Pravilnikom o disciplinski in materialni odgovornosti KZS. 

 



 

15/19 

Disciplinski ukrepi, ki jih izreče disciplinsko razsodišče KZS po izvedenem disciplinskem postopku v 

skladu z določbami Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti KZS so: 

– opomin, 

– javni opomin, 

– prepoved tekmovanja od 1 do 6 mesecev, 

– prepoved opravljanja funkcij v organih kegljaške organizacije od 1 do 6 mesecev, 

– prepoved opravljanja strokovnih nalog v kegljaški organizaciji (vodja ekipe, trener, sodnik) od 1 

do 6 mesecev. 

 

Za težji disciplinski prekršek: 

– javni opomin, 
– prepoved tekmovanja od 6 mesecev do 2 let, 

– prepoved opravljanja funkcij v organih kegljaške organizacije od 6 mesecev do 2 let, 

– prepoved opravljanja strokovnih nalog v kegljaški organizaciji (vodja ekipe, trener, sodnik) od 6 

mesecev do 2 let, 

– trajna prepoved nastopanja na vseh tekmovanjih, ki jih organizira kegljaška organizacija, 

opravljanja funkcij ali strokovnih nalog v kegljaški organizaciji, 

– izključitev iz članstva kegljaške organizacije. 

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinsko razsodišče, ima prizadeti član KZS ali posameznik pravico do 

pritožbe na predsedstvo KZS, ki kot organ II. stopnje odloča o pritožbi dokončno. 

 

48.  člen 
 

TRAJANJE MANDATOV 

 

Mandat organov zbora članov KZS ter stalnih komisij predsedstva traja 4 leta. Iste osebe so lahko 

ponovno izvoljene. 

 

Izjemoma lahko zbor članov vsem organom podaljša mandat, vendar največ za 6 mesecev. 

 

 

V. SEKRETAR KZS 

 

49. člen 

 

Sekretarja KZS lahko imenuje predsedstvo KZS za 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Sekretar je odgovoren za organizacijo izvajanja strokovnih, administrativnih, organizacijskih, pravnih 

in tehničnih opravil v KZS v skladu z Zakonom o društvih, s splošnimi akti, sklepi zbora članov in 

predsedstva, nadzornega odbora ter drugih organov. 

 

V kolikor je imenovan, opravlja sekretar KZS naloge po pogodbi ali v rednem delovnem razmerju pri 

KZS v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

 

Predsedstvo lahko razreši sekretarja pred potekom 4 letnega obdobja, če le-ta dobi negativno oceno 

svojega dela ali če so izpolnjeni pogoji za upokojitev. 

 

Sekretar KZS mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ob tem pa mora izpolnjevati še druge 

pogoje, ki jih za opravljanje nalog sekretarja določi predsedstvo KZS. 

 

Sekretar KZS opravlja zlasti naslednje delovne naloge: 

– operativno uresničuje sklepe zbora članov in predsedstva, 

– skrbi za zakonitost delovanja KZS, 

– skrbi za pripravo gradiv za seje zbora članov in predsedstva ter drugih organov KZS, 
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– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov, njeno predsedstvo ali predsednik KZS. 

 

Predsedstvo lahko na lastno pobudo ali na predlog sekretarja odloči, da se za opravljanje nekaterih 

nalog za določen ali nedoločen čas zaposli v KZS delavec z ustrezno izobrazbo ali se sklene pogodba 

za izvajanje nalog z zunanjimi sodelavci oz. izvajalci. 

 

Sekretar KZS ne more biti član organov zbora članov KZS ali stalnih delovnih teles predsedstva. 

 

 

VI. OBMOČNE TEKMOVALNE SKUPNOSTI 
 

50. člen 
 

Za izvajanje nalog na območnem nivoju določi KZS območne tekmovalne skupnosti (v nadaljevanju: 

''OTS''). Število in območja OTS določi predsedstvo KZS, vendar morata za ustanovitev OTS-a  na 

določenem območju delovati vsaj dva redna člana KZS, ki morata biti aktivna. Klub je aktiven, če 

redno plačuje članarino KZS. 

 

V kolikor se število članov zniža na 1, se taka OTS združi z drugo OTS, o čemer odloča predsedstvo 

na naslednji seji. 

 

OTS imajo pristojnosti in izvajajo naloge KZS, določene v posebnem pravilniku, ki ga sprejme 

predsedstvo OTS, kot tudi naloge, za katere jih pooblasti zbor članov KZS, lahko pa na svojem 

območju izvajajo tudi naloge za katere se dogovorijo klubi na območju OTS (lokalna liga ali druga 

tekmovanja).  

 

 

VII. REPREZENTANCA SLOVENIJE 

 

51.člen 
 

Člane slovenske reprezentance se izbira na osnovi posebnih pravil, ki jih sprejme predsedstvo KZS, ki 

lahko mandat za izbor reprezentance podeli tudi izbranim selektorjem.  

 

Nastop za reprezentanco je pravica in čast vsakega izbranega tekmovalca. 

 

Pravice in dolžnosti članov slovenske reprezentance so določene v posebnem Pravilniku o nastopanju 

v reprezentanci Slovenije. 

 

 

VIII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 

52. člen 

 

PRIHODKI 

 

Prihodki KZS so: 

 članarina 

 proračunske dotacije 

 sponzorski in donatorski prispevki 

 prihodki iz materialnih pravic KZS 

 drugi viri. 
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Finančna sredstva, s katerimi razpolaga KZS, se lahko uporabijo le za namene, za katere so bila 

pridobljena. 

 

53. člen 
 

FINANČNO POSLOVANJE 

 

KZS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s sprejetim programom in letnim finančnim planom. 

Osnova za pripravo finančnega plana so realizirani prihodki.  

 

Če KZS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora presežek 

sredstev porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. 

 

Finančno-materialne listine podpisuje predsednik, lahko pa tudi druge osebe, ki jih za to pooblasti 

predsedstvo ali predsednik KZS. 

 

KZS ima pri banki, ki jo izbere predsedstvo KZS, transakcijski račun. 

 

Finančno in materialno poslovanje KZS se vodi po pravilniku o finančno materialnem poslovanju, ki 

mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. 

 

54. člen 
 

PREMOŽENJE KZS 

 

Če ima KZS premično ali nepremično premoženje, mora biti to premoženje vpisano v inventarno 

knjigo. 

 

Premično premoženje se nabavi ali odtuji na podlagi sklepa predsedstva KZS. 

 

Nepremično premoženje KZS se lahko nabavi, odtuji, zamenja ali obremeni le s sklepom zbora članov 

KZS. 

 

 

55. člen 
 

PRIDOBITNA DEJAVNOST 

 

Za uresničevanje nalog, določenih s statutom, lahko KZS organizira oziroma opravlja pridobitno 

dejavnosti, in sicer: 

- K/74.40 OGLAŠEVANJE. 

 

To dejavnost lahko opravljajo strokovna služba, ustrezne komisije ali pa za to ustanovljena 

gospodarska družba pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in drugi predpisi. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki se tudi v tem primeru sme uporabiti le za doseganje namenov in 

ciljev KZS.  

 

 

 



 

18/19 

IX. NAGRADE IN PRIZNANJA 
 

56. člen 
 

Imenovanje častnih predsednikov in častnih članov KZS, podelitev priznaj članicam KZS ali njenim 

posameznikom ter drugim organizacijam in posameznikom za posebne zasluge pri razvoju in izvajanju 

kegljaškega športa oziroma pri delovanju KZS se izvaja na podlagi Pravilnika o priznanjih, ki ga 

sprejme zbor članov KZS. 

 

Športnikom ali ekipam se za dosežene športne uspehe na državnih tekmovanjih podelijo priznanja 

oziroma nagrade (denarne in materialne nagrade, plakete, pokali, diplome, itd.) določene z razpisom 

za posamezno tekmovanje. 

 

Za dosežene uvrstitve na mednarodnih prvenstvih se športnikom in trenerjem lahko podelijo denarne 

nagrade na podlagi Pravilnika o nagrajevanju tekmovalcev in trenerjev za dosežene uvrstitve in 

svetovne rekorde na svetovnih prvenstvih ter svetovnih pokalih.  

 

Delo kegljaških delavcev je prostovoljno. Predsedstvo KZS pa lahko sklene, da se posamezne člane 

organov in komisij KZS oziroma strokovne delavce finančno ali materialno nagradi za opravljeno 

delo.  

 

 

X. PRENEHANJE DELOVANJA KZS 
 

57. člen 
 

KZS preneha obstajati: 

 s sklepom zbora članov 

 če se število rednih članov zmanjša samo na enega člana 

 po določilih Zakon o društvih. 

 

Za sklep o prenehanju delovanja zveze sta potrebni najmanj dve tretjini glasov vseh članov KZS. 

 

58. člen 
 

DELITEV PREMOŽENJA 

 

V primeru, da KZS preneha z delovanjem s sklepom zbora članov, se vse njeno premično in 

nepremično premoženje, razen neporabljenih proračunskih sredstev, razdeli med člane KZS, kar mora 

biti določno razvidno iz sprejetega sklepa. 

 

Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 

 

 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

59. člen 
 

Člani KZS so dolžni uskladiti svoje statute s tem statutom. 
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60. člen 
 

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut. Vsi predlogi za 

spremembo statuta morajo biti predloženi v pisni obliki na predsedstvo KZS najmanj en mesec pred 

sejo zbora članov. Razlago tega statuta in sklepov zbora članov dajeta predsedstvo oziroma statutarna 

komisija KZS. 

 

61. člen 

 

Vsi Pravilniki in drugi akti, sprejeti pred sprejetjem tega statuta, ostanejo v veljavi do sprejetja novih 

oziroma njihovih sprememb. 

 

62. člen 

 

Moška spolna slovnična oblika, uporabljena za osebe v tem statutu, je  uporabljena kot nevtralna za 

ženske in moške. 

 

63. člen 
 

S sprejemom tega statuta preneha veljati statut KZS, sprejet 18.12.2009. 

 

64. člen 

 

Statut KZS stopi v veljavo z dnem sprejema.  

 

  

Ljubljana, 26. 3. 2018 

 

 

 

   

Kegljaška zveza Slovenije 

                    Milan Kurelič 

             Predsednik 


