
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
SI-1000 LJUBLJANA 
 

 
 
Številka: 50 
Datum: 12.03.2018 

   
S K L E P I 

 
13. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 17. uri, v sejni sobi 
Hale Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Ladislav Gobec, Niko Goleš, Franc Gornik, Albin Juvančič, 
Ivan Kunčič, Milan Kurelič (predsednik KZS), Jože Pogačnik, Ladislav Rogelj, Samo 
Dremelj, Sonja Poljšak. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS:.  Mitja Hudovernik, Ema Zajc, Harry Steržaj. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora KZS. 
 
Dnevni red 

1. Zapisnik  12. seje predsedstva z dne 20.11.2017. 
2. Poročilo  predsednika o poslovanju KZS v letu 2017. 
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2017.  
4. Predlog za dopolnitve in spremembo Statuta KZS. 
5. Sklic in dnevni red skupščine - 26.03.2018. 
6. Izhodišča za priprave za Svetovno prvenstvo v Cluj-u v Romuniji in pokal U 18. 
7. Kamp mladih v Prerovu –Češka.  
8. Spremembe in dopolnitev Pravilnika o izboru kegljača leta. 
9. Prijava na razpis MIZŠ na program usposabljanja strokovnih delavce (preko 

fakultete za šport). 
10. Prijava na razpis MIZŠ za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018 na 

državni ravni RS z vključitvijo državnega prvenstva invalidov. 
11. Smernice za dopolnitev propozicij v tekmovalni sezoni 2018/2019. 
12. Predlog za dopolnitev registra članov KZS. 
13. Povečanje število ligaških ekip na 12. 
14. Razno. 

 
 
Sklep 1 
Potrdi se zapisnik 12. redne seje Predsedstva KZS z dne 20. 11. 2017. 
 

    
Sklep 2  
Potrdi se Poročilo predsednika KZS o poslovanju KZS v letu 2017. 
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Sklep 3  
Bilanca stanja za leto 2017 in Izkaz poslovnega izida za leto 2017 se v predlagani vsebini in 
obliki posreduje skupščini v sprejem. 
 

              Sklep 4  
Tako dopolnjen osnutek se kot predlog dostavi skupščini v obravnavo in sprejem. 

 

Sklep 5 
Sprejmejo se predlagana izhodišča, ki so v prilogi zapisnika. 
 
Sklep 6 
Kampa mladih v Prerovu na Češkem se bodo udeležili štirje mladi tekmovalci (starost 15-16 
let) in trener. 
 
Sklep 7 
Sprejme se Pravilnik o izboru najboljših posameznikov, ekip in klubov leta v predlagani 
obliki in z zgoraj navedeni dopolnjeni vsebini.  
 
Sklep 8  
Predsedstvo je sprejelo oba zgoraj navedena dokumenta. 
Program usposabljanja za vaditelja kegljanja (1. stopnja) bo vseboval 90 ur, program usposabljanja 
za trenerja kegljanja (2. stopnja) pa 155 ur. Pooblasti se predsednika strokovne komisije in dr. 
Čuka, da pripravita podrobna predloga programov usposabljanja, ki se posredujeta v skladu z 
novim Zakonom o športu v potrditev akreditacijski komisiji in pristojnemu ministru. 
 
Sklep 9 
Cena prve nove izkaznice je 5,00€ in cena nove izkaznice ob prestopu je 10,00€ 
 
Sklep 10 
Z navedenim se seznanijo člani skupščine. Tekmovalna komisija pa bo za naslednjo redno 
sejo predsedstva pripravila predlog napredovanja in izpadanja za vse lige. 
 
 
Seja je bila končana ob 20.30. uri. 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
- predsednik - 

 


