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VABILO 
 

SESTANEK LIGAŠEV PRED SEZONO 2019-2020 
 

IN LICENČNI SEMINAR ZA SODNIKE 
 
 
 
Tekmovalna in Sodniška komisija Kegljaške zveze Slovenije organizirata 
sestanek klubov, kateri nastopajo v slovenskih ligah, ter licenčni seminar za 
sodnike za sezono 2019-2020. Seminarja se morajo udeležiti vsi sodniki 1 in 2 
kategorije, ker je licenca potekla 30.06.2019. 
Sestanka se lahko udeležijo tudi predstavniki ekip, kateri v naslednji sezoni ne 
nastopajo v slovenskih ligah, da bodo seznanjeni z novimi določili za 
tekmovanja. 
Sestanki bodo potekali po naslednjem razporedu : 
 
Ponedeljek 02.09.2019 ob 17.00 na kegljišču v Postojni za OTS Notranjska, 
Obala in Goriška (14 ekip) 
 
Torek 03.09.2019 ob 17 uri na kegljišču Triglav v Kranju za OTS Gorenjska 
(13 ekip) 
 
Sreda 04.09.2019 ob 17 uri v sejni sobi na kegljišču v Kamniku za OTS 
Ljubljana  (13 ekip) 
 
Četrtek 05.09.2019 ob 17 uri v sejni sobi Športne zveze Novo mesto, 
Zupančičevo sprehajališče 1,  za OTS Dolenjska in Zasavje (16 ekip) 
 
Sobota 07.09.2019 ob 10.30 uri  sejna soba Dvorana Tabor Maribor za OTS 
Maribor (17 ekip) 
Sobota 07.09.2019 ob 16.30 uri  kegljišče Slovenj Gradec za OTS Koroška in 
Celje (17 ekip) 
 
Za vse morebitne zamudnike bo organiziran sestanek še  
v sredo 11.09.2019 na kegljišču v Medvodah. 
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Na sestanku boste prejeli : 
• Bilten pred sezono 2019 – 2020 
• Kartone za najavo menjave igralcev (zeleni karton) 
• Obrazce za prijavo ekipe pred tekmo 
• Obrazce za najavo nastopa igralcev po posameznih blokih 

 
Glede na to, da izdelujemo tudi REGISTER KEGLJIŠČ, Vas naprošam, da s 
seboj prinesete naslednje podatke od Vašega kegljišča : 

• Naziv kegljišča 
• Naslov kegljišča 
• Število stez 
• Licenca (NBC ali KZS) 
• Veljavnost licence 
• Znamka avtomatov 
• Znamka kegljev 
• Znamka krogel 
• Lastnik kegljišča  
• Kontaktna oseba  
• Številka telefona 
• E-mail naslov na kegljišču 

 
Za register SODNIKOV pa potrebujemo naslednje podatke, katere boste 
izpolnili na licenčnem seminarju : 

• Ime in priimek 
• KZS ID (številka članske izkaznice KZ Slovenije) 
• Član kluba 
• Datum rojstva 
• Naslov 
• E-mail 
• Številka mob. Telefona 
• Datum prvega opravljenega izpita 
• Datum opravljenega prvega izpita za sodnika z licenco 
• Datum opravljenega izpita – sodnik instruktor 
• Datum opravljenega izpita – mednarodni sodnik  
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Vsa nova pravila in določila, katera bodo veljala v sezoni 2019-2020, si lahko 
ogledate na spletni strani Kegljaške zveze Slovenije in so označena z rdečo 
barvo. 
  
https://www.kegljaska-zveza.si/drzavna-liga/ 
 
Vsi sodniki, ki se bodo udeležili licenčnega seminarja naj svojo udeležbo 
potrdijo predsedniku sodniške komisije na e-mail naslov : 
 
jani.sterzaj@gmail.com 
 
 
 
 
Predsednik Sodniške komisije   Predsednik Tekmovalne komisije 
KZ Slovenije     KZ Slovenije 
 
Jani Steržaj      Franc Gornik 


