
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 
 

 
 
Številka: 59/2016 
Datum: 7. 3. 2016 
  

   
SKLEPI - Z A P I S N I K 

 
7. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 7. 3. 2016, 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 (predsednik KZS), Jože 
Pogačnik, Sonja Poljšak, Ladislav Rogelj, Ema Zajc. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Harry Steržaj. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora KZS. 
 
 
Dnevni red: 
1. Informacija o ugotovitvah in sklepih korespondenčnih sej: 

1.1 14. 12. 2015 – Izbor selektorja – trenerja Roberta Blahe 
1.2 17. 12. 2015 – Prestop Anje Dobravec 
1.3 6. 1. 2016 – Pritožba KK Taborska jama glede prestopa Mihe Jenka. 

2. Poročilo predsednika o poslovanju KZS v letu 2015. 
3. Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2015. 
4. Predlog sprememb in dopolnitve Pravilnika o nagrajevanju tekmovalcev in trenerjev za 

dosežene uvrstitve in svetovne rekorde na svetovnih prvenstvih ter svetovnih pokalih. 
5. Ocena pričakovanih prihodkov s strani Fundacije za šport in MIZŠ za leto 2016 in s tem v 

zvezi izvajanje plana dela in finančnega načrta. 
6. Informacija o poteku priprav za SP 2016. 
7. Članske izkaznice.  
8. Razno. 
 
 
Sklep 1: 
potrdi se predlog dnevnega reda vključno z s strani predsednika KZS predlagano vsebinsko 
opredelitvijo točke 8. 
 
 
Ad1./ Informacija o ugotovitvah in sklepih korespondenčnih sej: 14. 12. 2015 – Izbor 
selektorja – trenerja Roberta Blahe, 17. 12. 2015 – Prestop Anje Dobravec, 6. 1. 2016 – 
Pritožba KK Taborska jama glede prestopa Mihe Jenka. 
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Sklep 2: 
člani Predsedstva KZS se seznanijo z zgoraj navedenimi sklepi korespondenčnih sej. 
 
 
Ad2./ Poročilo predsednika o poslovanju KZS v letu 2015. 
 
 
Ad3./ Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2015. 
 
Sklep 3: 
potrdi se Poročilo o delu in poslovanju Kegljaške zveze Slovenije za leto 2015, Bilanca stanja 
za leto 2015 in Izkaz poslovnega izida za leto 2015; vsi trije dokumenti se predlagajo 
Skupščini KZS v potrditev. 
 
 
Ad4./ Predlog sprememb in dopolnitve Pravilnika o nagrajevanju tekmovalcev in trenerjev za 
dosežene uvrstitve in svetovne rekorde na svetovnih prvenstvih ter svetovnih pokalih. 
 
Sklep 4: 
Na podlagi podanih dopolnil in sprememb se sprejme Pravilnik o nagrajevanju tekmovalcev 
in trenerjev za dosežene uvrstitve na svetovnih prvenstvih ter svetovnih pokalih, s tem, da se 
doda za svetovni ekipni pokal (klubski) za  osvojeno 1. mesto 750 točk. 
 
 
Ad5./ Ocena pričakovanih prihodkov s strani Fundacije za šport in MIZŠ za leto 2016 in s 
tem v zvezi izvajanje plana dela in finančnega načrta. 
 
Sklep 5: 
člani Predsedstva KZS se seznanijo z oceno prihodkov in odhodkov za leto 2016. Po 
svetovnem prvenstvu v juniju bo izdelan točen pregled prilivov (po podpisu pogodbe z MIZŠ)  
in znanih odlivov ter na podlagi tega predlog porabe do konca leta 2016. 
 
 
Ad6./ Informacija o poteku priprav za SP 2016. 
 
Sklep 6: 
člani Predsedstva KZS se seznanijo s potekom priprav za SP 2016 na Hrvaškem. 
 
Sklep 7: 
Uroša Stoklasa se sprejme v članstvo KZS in se ga potrdi kot kandidata za slovensko moško 
člansko reprezentanco. 
 
 
Ad7./ Članske izkaznice. 
 
Sklep 8: 
Ladislav Rogelj in Franc Gornik pripravita predlog ureditve registra in uvedbe novih članskih 
izkaznic skupaj s programom ter projekt uvedbe finančno ovrednotita, nato pa se bo to 
obravnavalo na seji Predsedstva KZS v mesecu juniju 2016. 
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Ad8./ Razno. 
 
Sklep 9: 
potrdi se predlog, da za startnine za državna prvenstva klubi organizatorji po končanem 
prvenstvu pošljejo račune klubom z rokom plačila 8 dni; v kolikor klubi svojih obveznosti do 
kluba organizatorja ne poravnajo v roku, se te klube suspendira z vseh nadaljnjih tekmovanj 
do plačila računa. 
 
Sklep 10: 
Predsedstvo KZS predlaga Disciplinskemu razsodišču KZS uvedbo disciplinskega postopka 
zoper Silvano Belcijan v obliki in vsebini, kot je to predlagala Sodniška komisija KZS. 
 
Sklep 11: 
Tekmovalna komisija KZS bo skupaj s predlagatelji sprememb tekmovalnega sistema (KK 
Ograjca) preverila možnosti sprememb in oblikovala morebiten predlog ter ga posredovala 
Predsedstvu KZS oz. Skupščini KZS v potrditev. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič 
- predsednik - 

 


