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4. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 16. 3. 2015, ob 17. uri, v sejni sobi 
Hale Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Samo Dremelj, Ladislav Gobec, Niko Goleš, Franc Gornik, 
Mitja Hudovernik, Ivan Kunčič, Milan Kurelič, Jože Pogačnik, Sonja Poljšak, Ladislav 
Rogelj, Ema Zajc. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Albin Juvančič, Harry Steržaj. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora. 
 
 
Dnevni red: 
1. zapisnik 3. seje Predsedstva KZS z dne 7. 1. 2015 in sklep korespondenčne seje z dne 9. 2. 

2015, 
2. Poročilo o poslovanju KZS v letu 2014, 
3. Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2014, 
4. poročilo o svetovnem članskem in U-23 posameznem pokalu v Hirschau-u in izračun 

nagrad ter honorarjev, 
5. predlog dopolnitev pravilnikov: 

5.1.1  Registracijski pravilnik, 
5.1.2  Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju, 
5.1.3 Pravilnik o obveznostih, pravicah in plačilu selektorjev – trenerjev slovenskih 
kegljaških reprezentanc, 
5.1.4  Disciplinski pravilnik – osnutek, 

6. dnevni red skupščine, ki bo 23. 3. 2015 ob 17. uri, 
7. potek priprav za SP maja 2015 v Speichersdorfu, 
8. informacija o razvrstitvi kegljanja v tretjo skupino in tretji razred športnih panog in 
9. razno. 
 
Ad1./ Zapisnik 3. seje Predsedstva KZS z dne 7. 1. 2015 in sklep korespondenčne seje z dne 9. 
2. 2015. 
 
Sklep 1 
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Potrdi se zapisnik 3. seje Predsedstva KZS z dne 7. 1. 2015 in sklep korespondenčne seje z 
dne 9. 2. 2015, v katerem se pritožba KK Konstruktor Maribor o nepravilno izvedeni 
registraciji igralcev KK Brest zavrne.  

    
 
 
Ad2./ Poročilo o poslovanju KZS v letu 2014. 
 
Sklep 2 
Potrdi se Poročilo o poslovanju KZS v letu 2014.  
 

    
Ad3./ Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2014. 
 
Sklep 3 
Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2014 se posreduje skupščini v obravnavo in 
sprejem.  
 

    
Ad4./ Poročilo o svetovnem članskem in U-23 posameznem pokalu v Hirschau-u in izračun 
nagrad ter honorarjev. 
 
Sklep 4 
Potrdijo se vsa poročila s svetovnega članskega in U-23 posameznega pokala v Hirschauu.  
 

    
Sklep 5 
Potrdi se predlog, da KZS predlaga konferenci NBC spremembo določila, da bi se morala vsa 
tekmovanja mednarodnega ranga obvezno igrati na ploščah. 
 

    
Sklep 6 
Za določitev vrednosti točke za nagrade in honorarje na svetovnem članskem in U-23 
posameznem pokalu v Hirschau-u se počaka toliko časa, da bomo ugotovili obseg prihodkov 
in odhodkov za leto 2015, iz katerega bomo lahko določili, ali bo vrednost točke 1 EUR, ali 
pa se bo lahko povečala ali pa celo zmanjšala. 
 

    
Ad5./ Predlog dopolnitev pravilnikov. 
 
5.1.1  Pravilnik o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev: 
 
Sklep 7 
Potrdi se predlog pod točko 2 z dopolnilom, da se za besedno zvezo »prestopnem roku« doda 
še »oz. po potrebi v času prestopnega roka«. 
 

    
 
5.1.2  Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju: 
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Sklep 8 
Potrdi se predlog sprememb Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju. 
 
5.1.3 Pravilnik o obveznostih, pravicah in plačilu selektorjev – trenerjev slovenskih kegljaških 
reprezentanc: 
 
Sklep 9 
Potrdi se predlog sprememb Pravilnika o obveznostih, pravicah in plačilu selektorjev – 
trenerjev slovenskih kegljaških reprezentanc. 
 

    
 
5.1.3 Disciplinski pravilnik: 
člani predsedstva so skupaj z gradivom po elektronski pošti 5. 3. 2015 dobili osnutek 
Disciplinskega pravilnika. Ta pravilnik sprejme Skupščina KZS, predsednik KZS je pozval vse 
člane predsedstva, da pripravijo pripombe, predloge in dopolnitve ter le-te posredujejo 
statutarni komisiji, ki bo pripravila potem končni predlog pravilnika za obravnavo in 
potrditev na skupščini. Franc Gornik meni, da je star Disciplinski pravilnik dober ter da bi ga 
bilo potrebno le spremeniti in dopolniti. Mitja Hudovernik je povedal, da je po njegovem 
mnenju zasnova in vsebina dobra, da pa bi ga bilo seveda potrebno zelo dobro prilagoditi za 
našo panogo. Po mnenju Ladislava Roglja pa je ta osnutek zelo slab, kajti v njem je ogromno 
kategorij, ki jih mi ne moremo implementirati v naš pravilnik, ogromno je organov, ki jih po 
našem statutu ni, ogromno je kazni, ki jih mi ne moremo izvrševati, ker nimamo ljudi, ki bi 
dejanska stanja lahko ugotavljali itn. 
 
 
Ad6./ Dnevni red skupščine, ki bo 23. 3. 2015 ob 17. uri. 
Predsednik je predstavil dnevni red skupščine, ki bo v ponedeljek, 23. 3. 2015, ob 17. uri. 
Vabilo je bilo klubom že posredovano po elektronski pošti. Predlagan je naslednji dnevni red: 
1. izvolitev delovnega predsedstva, 
2. potrditev zapisnika volilne skupščine z dne 10. 10. 2014, 
3. Poročilo o poslovanju KZS v letu 2014,  
4. Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2014, 
5. izvolitev podpredsednika KZS in 
6. razno. 
 
Sklep 10 
Potrdi se naveden predlog dnevnega reda za skupščino, ki bo v ponedeljek, 23. 3. 2015, ob 
17. uri. 

    
Sklep 11 
Predlog dopolnitve dnevnega reda skupščine, ki bo v ponedeljek, 23. 3. 2015, ob 17. uri, s 
strani KK Jesenice s pobudo o ustanovitvi 4. kegljaške lige za moške se zavrne. KK Jesenice 
se pisno pozove, da svojo pobudo dopolni z natančno dodelanim sistemom tekmovanja, 
izpadanja, napredovanja ter s pisnimi zagotovili najmanj 6 ekip z vzhoda in 6 ekip z zahoda o 
nastopanju v 4. slovenski ligi. 
 

    
Ad7./ Potek priprav za SP maja 2015 v Speichersdorfu. 
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Predsednik strokovne komisije Ladislav Gobec je predstavil kako potekajo priprave na 
svetovno prvenstvo. Priprave so se začele v decembru 2014 in so potekale do februarja 2015. 
Od marca 2015 naprej pa potekajo intenzivne priprave v kategoriji člani/članice 12 
kandidatov, v kategoriji U18 (moški/ženske) 8 kandidatov in v kategoriji U14 (moški/ženske) 
2 kandidata. Programe priprav je potrdila strokovna komisija na svoji seji 2. 3. 2015. Čim 
prej bo potrebno določiti koliko jih bo dejansko šlo na svetovno prvenstvo, kar bomo lahko 
naredili, ko bo izdelan finančni načrt in ko bo znano, koliko sredstev lahko načrtujemo za 
svetovno prvenstvo. Strokovna komisija je predlagala število udeležencev: 10 člani/članice, 6 
U18 (moški/ženske) in 1 U14 (moški/ženske). V kolikor finančna sredstva ne bodo tega 
dopuščala, potem bi bilo število 8 člani/članice, 5 U18 (moški/ženske) in 1 U14 
(moški/ženske). 
 
Organizirali bomo dve meddržavni tekmi, in sicer 25. in 26. 4. 2015 v Celju s Hrvaško 
(člani/članice in U18) ter 2. 5. 2015 v Kranju z Italijo (člani/članice). S hrvaško zvezo se 
bomo poskušali dogovoriti še za kakšen skupen trening kategorije U18. 
 
Delegacijo, udeležence in vodjo delegacije se bo določilo na sestanku v Celju. Na istem 
sestanku se bo na podlagi razpoložljivih sredstev prilagodile tudi ostali stroški povezani s 
pripravami in nastopom na SP. 
 
Ad8./ Informacija o razvrstitvi kegljanja v tretjo skupino in tretji razred športnih panog. 
Naša panoga je bila razvrščena v 3. razred za kategorizacijo športnikov. 10. 9. 2014 smo 
podali pritožbo oz. prošnjo ter utemeljitev za razvrstitev nazaj v 2. razred. Pogovori z OKS 
oz. z Odborom za vrhunski šport že potekajo, pri čemer upamo, da nam bo uspelo in da se bo 
kegljanje znova uvrstilo v 2. razred. Ključ do tega pa so seveda uspehi na mednarodnih 
tekmovanjih. Poleg nas je tudi Balinarska zveza Slovenije dala pobudo, da se njihova panoga 
vrne nazaj v 2. razred. Sedaj čakamo odločitev Strokovnega sveta RS za šport, da odloči o teh 
dveh pobudah (naše zveze in balinarske zveze). Ladislav Gobec je apeliral, da je to potrebno 
narediti čim prej in da je na tem potrebno delati zelo intenzivno.  
 
Sonja Poljšak je povedala, da bo sedež organizacije za svetovne igre v Mariboru in da bi bilo 
dobro, če bi vzpostavili sodelovanje tudi na tem področju. 
 
Ad9./ Razno. 
1. Franc Gornik – člane predsedstva je vprašal kdo ima čas in je pripravljen v soboto, 21. 3. 

2015, podeliti pokale in medalje za konec prvenstva (v vseh ligah). Do srede, 18. 3. 2015, 
bosta s predsednikom pripravila predlog, kateri član bi lahko komu podelil pokale in 
medalje in se potem z njimi tudi dogovorila. 

2. Ladislav Rogelj – v registru je veliko ljudi, ki sploh niso člani KZS, kajti klubi, katerih 
člani so, sploh niso včlanjeni v KZS. Predlaga, da se jih pozove, da se ti klubi včlanijo v 
KZS, v kolikor to po določenem času ne bi storili, bi se jih izbrisalo iz registra. Prav tako 
je spomnil, da smo se pred časom na seji predsedstva dogovorili, da se bo pristopilo k 
projektu izdelave novih tekmovalnih izkaznic. Do sedaj se po tistem na tem ni več ničesar 
naredilo. Meni, da bi to bilo potrebno izvesti, saj bi to potem rešilo problem oseb v 
registru, ki niso več aktivni, ali mogoče celo niso več živi, ali pa so člani klubov, ki niso 
člani KZS. 

3. Jože Pogačnik – povedal je, da je registracijska komisija to že naredila približno 1 leto 
pred iztekom njegovega mandata. Klube se je pozvalo, da uredijo status članstva v KZS in 
da imajo za to čas pol leta, predsedstvo pa je takrat sprejelo sklep, da se jih v nasprotnem 
primeru briše iz registra. 
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4. Predsednik KZS in predsednik tekmovalne komisije se v sredo 18.03.2015 dogovorijo in 
določijo člane predsedstva ali NO, ki bodo prisostvovali  tekmam zadnjega kroga  na 
katerih se bodo podelile medalje in pokali za osvojena prva tri mesta v državnih ligah. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
- predsednik - 

 


