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Številka: 258/14 
Datum: 03.09.2014 
  

      
Z A P I S N I K 

16. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  sredo 03.09.2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v Hale 
Tivoli. 
 
Prisotni člani predsedstva in NO: Tomaž Milač, Bašek Marjan, Dremelj Bojan, Gobec 
Ladislav, Gornik Franc, Albin Juvančič, Kranjc Vida, Kurelič Milan, , Pogačnik Jože, Pihlar 
Bojan, Poljšak Sonja, Gregor Skalicky. 
 
Opravičeno odsotni člani predsedstva: 
Markovič Milorad, Zajc Ema 
 
Sprejet je bil predlagan  dnevni red :  

 
1. Potrditev zapisnika 15. seje predsedstva KZS z dne 12.06.2014. 
2. Sprejem KK Vodnjak v KZS. 
3. Dopolnitev Pravilnika o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev. 
4. Nepravilnosti pri izdaji registracije (dopis Markovič). 
5. Sofinanciranje klubov,  ki  bodo sodelovali na pokalih. 
6. Informacija o pripravah v Kranjski Gori in kampu mladih – Vrbas. 
7. Priprave za volilno skupščino,  ki bo predvidoma v oktobru. 
8. Razno 

 
 

 
 

Ad1./  Potrditev zapisnika 15. seje predsedstva KZS z dne 12.06.2014. 
 
V razpravi o zapisniku 15. seje se je izpostavila zahteva, da se pri odsotnih članih napiše 
opravičeno oziroma neopravičeno odsotni.  Za 15 sejo sta se oba odsotna člana pravočasno 
opravičila in se doda beseda »opravičeno«.  
Sklep št. 3, pod točko2  se dopolni z   besedami »mladinske moške selekcije«, tako se 
dopolnjeni stavek navedenega sklepa glasi: 
»Po imenovanju novih trenerjev-selektorjev preneha funkcija dosedanjim trenerjem 
selektorjem, razen g. Bojanu Pihlarju, kateremu preneha funkcija mladinske moške 
selekcije z 12.06.2014«. 
 
Točka 7 se dopolni z ugotovitvami, da so volitve šele v oktobru mesecu, večini sodnikom pa 
bodo licence potekle pred pričetkom ligaških tekmovanj (13.09.2014). Za nemoteno 
tekmovanje v ligah se točka dopolni s sklepom št. 8a, ki se glasi: 
Vsem sodnikom se licence podaljšajo, do konca tekmovalne sezone 2014/2015. Novo 
predsedstvo bo zadolženo, da izvede licenčni seminar  za sodnike najkasneje do 30.06.2015. 
O navedenem takoj predsednik tekmovalne komisije obvesti vse klube. 
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Sklep št. 1:  
Z zgoraj navedenimi dopolnitvami in popravki se potrdi  zapisnik 14. seje predsedstva KZS z 
dne 10.03.2014.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2./ Sprejem KK Vodnjak v KZS. 
 
Kegljaško društvo Vodnjak iz Novega mesta je na KZS naslovil vlogo in potrebne dokumente 
za včlanitev v Kegljaško zvezo Slovenije.  Vloga je popolna, za to je predsedstvo sprejelo 
naslednji sklep: 
 
Sklep št. 2:  
Kegljaško društvo Vodnjak s sedežem na naslovu Krka 3, 8000 Novo mesto se sprejme kot 
člana Kegljaške zveze Slovenije. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad3./ Dopolnitev Pravilnika o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev. 
 
Člani predsedstva so obravnavali predlog registracijske komisije o  dopolnitvi Pravilnika o 
članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev. V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da je člen št. 
16 in člen št. 23 smiselno dopolniti, predlog dopolnitev člena št. 25 se  zavrne. Tako je 
predsedstvo sprejelo naslednji sklep: 
 
Sklep št.3:  
Pravilnika o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev se dopolni s stavkoma kot je 
navedeno v predlogu registracijske komisije. 
V členu št. 16 se doda besedilo : »Klub lahko tekmovalcu na njegovo zahtevo izda samo eno 
izpisnico.« in  
v člen št. 23  se doda:«Igralec ob prestopu v drugi klub v prestopnem roku lahko podpiše 
pristopno izjavo samo za en klub. Podpis dveh ali več pristopnih izjav, igralca vrne v 
matični klub. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4./ Nepravilnosti pri izdaji registracije (dopis Markov ič). 
  
Pritožbo KK Interokno Dravograd v zvezi z nepravilnostmi registracije tekmovalca so člani 
predsedstva obravnavali in ugotovili, da registracijska komisija ni povsem ravnala v skladu s 
pravilnikom kakor tudi, da pritožba ni bila vložena v predpisanem roku. Predstavnik KK Sinet 
Hrastnika je prebral stališče in mnenje  njegovega kluba povezano z registracijo Marka 
Mojmira Borteka (priloga zapisniku). Po njihovem mnenju je registracija bila pravilna in s 
tem izpodbijajo navedbe KK Interokno Dravograd. Po razpravi je predsedstvo sprejelo 
naslednji sklep: 
 
Sklep št.4: 
Pritožba KK Interokno Dravograd se zavrne zaradi nepravočasne vložitve pritožbe. 
Registracijska komisija ni povsem  ravnala v skladu s pravilnikom in bi v navedenem 
primeru morala zahtevati tolmačenje pravilnika od predsedstva KZS. V primeru nejasnosti 
ali dilem pri izvajanju posameznih določil pravilnika, mora registracijska komisija pred 
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registracijo posameznega tekmovalca, zahtevati tolmačenje organa, ki je pravilnik sprejel, v 
konkretnem primeru predsedstvo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 5./ Sofinanciranje klubov,  ki  bodo sodelovali na pokalih. 
 
V začetku oktobra meseca se posamezne ekipe udeležijo svetovnega, evropskega in NBC 
pokala. V razpravi so člani predlagali sofinanciranje udeležbe s strani KZS. Sprejet je bil 
naslednji sklep: 
 
Sklep št.5: 
Klubom ženskih članskih ekip KK Celja, Proteusa, Triglava in Bresta ter moških članskih 
ekip KK Kamnika, Triglava, Ljubelja in Konstruktorja se sofinancira udeležba na pokalih 
in sicer v višini 1.500,00€ po ekipi v skupni višini 12.000,00€. Še 6.000,00€  se lahko razdeli 
klubom na podlagi uvrstitev in dosežkov na pokalnih tekmovanjih v skladu z že sprejetimi 
merili.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 6./ Informacija o pripravah v Kranjski Gori in k ampu mladih – Vrbas. 
 
Predsednik strokovne komisije je članom predsedstva  podal informacijo o udeležbi in poteku  
skupnih priprav tekmovalcev kandidatov za reprezentantke selekcije, ki so potekale v  dveh 
terminih in skupinah v Kranjski Gori. Predsednik tekmovalne komisije pa o kampu mladih v 
Vrbasu. Ob tem so bili člani obveščeni tudi o meritvah in testiranjih tekmovalcev na fakulteti 
za šport. 
 
V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje o tečaju vaditeljev kegljanja in pokritju stroškov 
v zvezi s tem.  
 
Sklep št.6: 
Sprejmejo so poročila o izvedenih skupnih pripravah v Kranjski Gori in kampu mladih v 
Vrbasu.  
Stroške tečaja za vaditelja kegljanja bo pokrila Kegljaška zveza Slovenije. Potne stroške v 
zvezi s tem pa pokrijejo klubi oziroma posamezni udeleženci tečaja. 
 
Ad 7./ Priprave za volilno skupščino,  ki bo predvidoma v oktobru. 
 
Po obravnavi je predsedstvo sklenil, da bo volilna skupščina 10. oktobra ob 17. uri v 
prostorih Območno obrtne podjetniške zbornice Vič na Tržaški207 v Ljubljani. S priloženim 
predlaganim dopisom in prilogami se pozove klube, da dostavijo svoje kandidate na naslov 
KZS Celovška 25 v Ljubljani do 25.09.2014. Predsedstvo je za kandidacijski postopek 
imenovalo komisijo in sicer:  
  
Sklep št.7: 
Za pripravo kandidacijske liste za volitve v organe KZS se v kandidacijsko komisijo 
imenujejo Bojan Dremelj, Pogačnik Jože in Dolenec Zvezdana. 
 
 
Ad 8/ Razno: 

 Strokovna komisija je pripravila predlog razpisa za  trenerje kegljaških reprezentanc 
Slovenije. 
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Po razpravi je predsedstvo sprejelo naslednji sklep: 
 
Sklep št.7: 
Objavi se razpis s pogoji in vsebino, po predlogu strokovne komisije, za trenerje kegljaških 
reprezentanc Slovenije.  
 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri                                     

                Predsednik KZS:
                                                                                     
   Milan Kureli č l.r. 


