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Datum: 20. 11. 2017 

   
S K L E P I    

 
12. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 17. uri, v sejni sobi 
Hale Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Milan Kurelić, Albin Juvančič, Samo Dremelj, Ladislav 
Gobec, Niko Goleš, Franc Gornik,  Ivan Kunčič, Jože Pogačnik, Ladislav Rogelj, Ema Zajc. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Sonja Poljšak, Harry Steržaj,  
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS:  Mitja Hudovernik 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora KZS. 
 
 
Dnevni red: 

1. Informacija o potrditvi zapisnika 11.seje predsedstva z dne 28.06.2017 in 

 korespondenčne seje z dne 18.09.2017 (pritožba KK Fužinar). 
2. Predlog za imenovanje sodniške komisije.   
3. Plan dela in finančni načrt za leto 2018.  
4. Podelitev priznanj »Naj kegljač 2017«, ki bo 01.12.2017 v sejni dvorani 

 Območne obrtne zbornice na Viču, Tržaška 207 Ljubljana ob 18.00 uri. 
5. Sprememba tekmovalnega koledarja 2017/2018.  
6. Promocija in predstavitev kegljanja v osnovnih šolah po Sloveniji.  
7. Razno. 

 

Predsednik KZS je člane Predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predstavil 
dnevni red. 
Franc Gornik je  predlagal, da se dopolni dnevni red in se  obravnavajo tudi: 
 postopek sodnice Jane Obleščak na tekmi KK Pivka : KK Kočevje 
 novosti v Zakonu o športu 
 register KZS in izkaznice  

ter na predlog Ladislava Roglja še 
 z informacijo o posvetu o odškodninah pri prestopih tekmovalcev in kluba v klub 
 

Sklep 1: Sprejme se predlog dnevnega reda vključno  s predlaganimi dopolnitvami. 

 
Sklep 2   

Informacija    o potrditvi zapisnika 11. seje predsedstva z dne 28.06.2017 in 

korespondenčne seje z dne 18.09.2017 je bila sprejeta. 

 

Sklep 3 

 Imenujejo   se člani sodniške komisije. 
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• Fras Srečko - član 

• Pirman Gašper - član 

• Planinšek Milan - član 

Imenovani člani na svoji prvi seji  predlagajo predsednika sodniške komisije in ga 

posredujejo predsedstvu KZS za imenovanje. 

 
Sklep 4   

Potrdi se Program dela Predsedstva in komisij KZS za leto 2018 ter Finančni načrt KZS za 

leto 2018. Oba dokumenta bosta predmet obravnave in sprejema na Skupščini KZS. 

 

Sklep 5 

Predsednik tekmovalne komisije, strokovne komisije in podpredsednik KZS do 20. februarja 

2018 pripravijo osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o izboru kegljača leta. 

 
Sklep 6 

Potrdi se izračun za »Naj kegljača 2017« ter protokol izvedbe prireditve za podelitev 

 

Sklep 7 

Sprejmejo se predlagane spremembe tekmovalnega  koledarja za tekmovalno 

sezono 2017/2018 . 

 
Sklep 8    
Strokovna in tekmovalna komisija pripravita izhodišča za izdelavo predstavitvenega 

materiala za osnovne šole. Ljubljanskim, gorenjskim in zasavskim klubom se posreduje po 

elektronski pošti gradivo NVO. 
 

Sklep 9 

Predsedstvo je na podlagi zgoraj navedenega zadolžilo tekmovalno komisijo, da v skladu s 

svojimi pristojnostmi dodeljeni rdeči karton potrdi. Glede postopka sodnice pa se posreduje 

navedeno poročilo v obravnavo sodniški komisiji. 

Glede nadaljnjega usklajevanja registra v skladu z zahtevami OKS sodelujeta  z 

registracijsko komisijo še predsednik tekmovalne in strokovne komisije. 

 

Sklep 10 

Statutarna komisija bo preučila status športnih društev in njihovo včlanjevanje v krovne 

organizacije – zveze, kakor tudi  usklajenost statuta KZS z Zakonom o športu. 

 

Sklep 11 

Predsedniki strokovne komisije, tekmovalne in statutarne pripravijo predlog za spremembo 

organiziranosti OTS v okviru KZS 

 
 
 
 
Seja je bila končana ob 20.15 uri. 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
       predsednik KZS 

 


