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Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 
 

 
 
  
Datum: 14.07.2015 
  

   
     S K L E P I 
5. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 22. 6. 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, Albin Juvančič, Ivan Kunčič, Milan Kurelič, Jože Pogačnik, Ladislav 
Rogelj, Harry Steržaj. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Sonja Poljšak, Ema Zajc. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Gregor Skalicky – član Nadzornega odbora. 
 
 
Dnevni red: 
1. zapisnik 4. seje Predsedstva KZS z dne 16. 3. 2015 in korespondenčna seja z dne 6. 5. 

2015 (višina kotizacije za sodniški seminar), 
2. poročila s SP 2015 U-14, U-18 in članskega v Nemčiji, 
3. izračun točk za nagrade za dosežene rezultate na SP, 
4. propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za tekmovalno sezono 2015/2016, 
5. obravnava tematike v zvezi s razvrstitvijo kegljanja v 3. razred in 3. rang (tematika je 

nakazana v dopisu, katerega smo v maju dostavili vsem klubom), 
6. predlog za organizacijo medregijskega tekmovanja (OTS) za uvrstitev v 3. ligo, 
7. pristopna izjava za včlanitev v KZS Športno društvo Johanes klub Fala – Črešnjevec in 
8. razno. 
 
Predsednik KZS je vse člane Predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predstavil 
dnevni red. Predsednik KZS je predlagal, da se točka 7 dopolni še s KK Pesnica, saj je tudi ta 
klub poslal pristopno izjavo z vsemi potrebnimi dokumenti za včlanitev v KZS. Ladislav 
Rogelj je že v elektronskem sporočilu predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer s točko o 
članskih oz. tekmovalnih izkaznicah – o tem se bo razpravljalo in odločalo pod točko 8 
(Razno). Na seji pa je predlagal, da se na dnevni red uvrsti tudi razpis za selektorja – trenerja 
moške članske reprezentance. O tem pa se bo razpravljalo pod točko 2 (Poročila s SP 2015 
U-14, U-18 in članskega v Nemčiji). 
 
Sklep 1: 
potrdi se predlog dnevnega reda z vsemi tremi zgoraj navedenimi dopolnitvami.  
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Ad1./ Zapisnik 4. seje Predsedstva KZS z dne 16. 3. 2015 in korespondenčna seja z dne 6. 5. 
2015 (višina kotizacije za sodniški seminar). 
 
Sklep 2: 
potrdi se zapisnik 4. seje Predsedstva KZS z dne 16. 3. 2015 in korespondenčne seje 
6.052015.  
 
 
Ad2./ Poročila s SP 2015 U-14, U-18 in članskega v Nemčiji. 
 
Sklep 3: 
Predsedstvo KZS potrjuje oceno nastopov, ki jo je podala Strokovna komisija KZS. 
 
Sklep 4: 
Predsedstvo KZS razreši selektorja – trenerja moške kadetske reprezentance U18 Franca 
Belcijana. 
 
Sklep 5: 
razpis za selektorja – trenerja moške kadetske reprezentance U18 in selektorja – trenerja 
moške članske reprezentance je potrebno objaviti 15. 8. 2015, z rokom prijave do 15. 9. 2015. 
 
 
Ad3./ Izračun točk za nagrade za dosežene rezultate na SP. 
 
Sklep 6: 
potrdi se predlog, da se za osvojeno zlato medaljo v kategoriji U14 da klubu 50 % točk, ki so 
v pravilniku določene za zlato medaljo v kategoriji U18, kar znese 240 točk. 
 
Sklep 7: 
potrdi se predlog, da se vrednost točke dokončno določi, ko bo dokončno znana višina 
dobljenih sredstev za leto 2015, in v odvisnosti od finančnih zmožnosti, kar se bo potrdilo na 
korespondenčni seji. 
 
 
Ad4./ Propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za tekmovalno sezono 
2015/2016. 
 
Sklep 8: 
potrdi se sprememba 16. člena Propozicij za tekmovalno sezono 2015/2016, tako da se briše 
zadnji stavek »Tekme dvojnega kroga ni dovoljeno prestavljati brez soglasja predsedstva KZ 
Slovenije.«. 
 
Sklep 9: 
potrdi se sprememba 24. člena Propozicij za tekmovalno sezono 2015/2016, in sicer, da je 
višina pritožbene takse 100,00 EUR. 
 
Sklep 10: 
potrdi se sprememba 29. člena Propozicij za tekmovalno sezono 2015/2016, in sicer, da je 
višina kotizacije za tekmovalno sezono 2015/2016 300,00 EUR. 
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Sklep 11: 
potrdi se predlog Propozicij za tekmovalno sezono 2015/2016 s predlaganimi spremembami, 
ki so potrjene v sklepih 8, 9 in 10. 
 
Sklep 12:  
potrdi se predlog Tekmovalnega koledarja za tekmovalno sezono 2015/2016, z možnostjo 
sprememb datumov izvedbe posameznih krogov ekipnega državnega prvenstva v 2. ligi zahod 
in vzhod za ženske, kar bo vse je odvisno od števila ekip, ki bodo sodelovale. 
 
Sklep 13:  
potrdi se predlog Sodniških navodil za tekmovalno sezono 2015/2016 v obliki in vsebini, kot 
je predlagan, z eno spremembo, in sicer, da se odstavek, ki govori o letečih menjavah briše. 
Sodniška navodila za tekmovalno sezono veljajo za vse vrste tekmovanj v tekmovalni sezoni 
2015/2016. 
 
 
Ad6./ Predlog za organizacijo medregijskega tekmovanja (OTS) za uvrstitev v 3. ligo. 
 
Sklep 14:  
OTS-om se pošlje dopis, v katerem se bo nakazal sistem tekmovanja in v katerem se bo od njih 
zahtevalo soglasje glede napredovanja v 3. ligo ter izpolnjene in potrjene prijavnice za 
sodelovanje v medregijski ligi. OTS morajo svoja soglasja  poslati najkasneje do 15. 7. 2015. 
 
 
Ad7./ Pristopna izjava za včlanitev v KZS Športno društvo Johanes klub Fala – Črešnjevec 
in Kegljaški klub Pesnica. 
 
Sklep 15: 
v Kegljaško zvezo Slovenije se kot nova kluba včlanita Športno društvo Johanes klub Fala – 
Črešnjevec in Kegljaški klub Pesnica. 
 
 
Ad8./ Razno. 
Tekmovalne izkaznice: 
 
Sklep 16: 
potrdi se predlog, da je potrebno pristopiti k projektu nove izkaznice zaradi ureditve registra 
registriranih tekmovalcev. 
 
Sklep 17: 
Samo Dremelj pripravi oblike in vsebine nove tekmovalne izkaznice. 
 
Sklep 18: 
Predsedstvo KZS se je seznanilo in jo podpira, pobudo češke kegljaške zveze glede pravice 
glasovanja na konferencah NBC. To podporo se bo posredovala pristojnim službam NBC-ja. 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
 


