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SKLEPI      Z A P I S N I K A 

 
10. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 6. 3. 2017, ob 17. uri, v sejni sobi 
Hale Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Ladislav Gobec, Niko Goleš, Franc Gornik, Mitja 
Hudovernik, Albin Juvančič, Ivan Kunčič, Milan Kurelič (predsednik KZS), Jože Pogačnik, 
Ladislav Rogelj, Ema Zajc. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Samo Dremelj, Sonja Poljšak, Harry Steržaj. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora KZS. 
 
 
Dnevni red: 

1. zapisnik 9. redne seje Predsedstva KZS z dne 14. 11. 2016, 
2. Poročilo predsednika o poslovanju KZS v letu 2016, 
3. Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2016, 
4. sklic in dnevni red skupščine KZS – 20. 3. 2017, 
5. poročilo – Svetovni pokal 2017 v Straubingu, 
6. informacija o pripravah za člansko in U18 svetovno prvenstvo ter svetovni pokal U14 v 

Dettenheimu v Nemčiji, 
7. sofinanciranje premij kategoriziranih športnikov za nadstandardno zavarovanje, 
8. predlog sprememb Sodniškega pravilnika KZS in 
9. razno. 
 
Sklep 1: potrdi se zapisnik 9. redne seje Predsedstva KZS z dne 14. 11. 2016. 

    

Sklep 2: potrdi se Poročilo predsednika KZS o poslovanju KZS v letu 2016. 

 
    

Sklep 3: potrdita se Bilanca stanja za leto 2016 in Izkaz poslovnega izida za leto 2016. 

 
    

Sklep 4: za pomočnika trenerja – selektorja članske moške in članske ženske reprezentance 

se za obdobje do konca svetovnega prvenstva v Dettenheimu v mesecu maju 2017 imenuje 

Bojana Pihlarja. 
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Sklep 5: nagrade in honorarje za dosežene rezultate na svetovnem posameznem pokalu za 

člane/članice in U23 v Straubingu 2017 se izplača v vrednosti 1,00 EUR za 1 točko. 

Izplačilo se izvede takoj po prilivu sredstev. 

 
    

Sklep 6: Kegljaška zveza Slovenije bo sofinancirala zavarovanje za paket Modri paket in 

sicer v višini, ki jo mora participirati športnik sam (57,22 EUR), in sicer za tekmovalce 

svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. 

 
    

 
Sklep 7: 18. člen Sodniškega pravilnika KZS se spremeni tako, da se briše drugi odstavek 

»V KZS lahko sodniki aktivno sodijo do 70. leta starosti. Po dopolnjenem 70. letu starosti 

lahko v sodniških komisijah opravljajo druga dela in naloge«. 

 
 
Sklep 8: 18. člen Sodniškega pravilnika KZS se spremeni tako, da se v drugem odstavku 

spremeni starostna meja za aktivno sojenje. Spremenjen drugi odstavek se glasi »V KZS 

lahko sodniki aktivno sodijo do 75. leta starosti. Po dopolnjenem 75. letu starosti lahko v 

sodniških komisijah opravljajo druga dela in naloge«. 

 
 
 
K točki 9 (razno): 

• Ponovno se je razvila razprava glede registra tekmovalcev, sodnikov, trenerjev, 
aplikacije, tekmovalnih izkaznic … Prevladovalo je mnenje, da je k temu potrebno resno 
pristopiti tudi v praksi. Registrirani tekmovalci morajo imeti tekmovalne izkaznice, člani 
klubov pa članske izkaznice. Potrebno bo tudi urediti kdo so člani zveze – ali klubi ali 
športna društva (v primerih, ko gre za športno društvo, kegljaški klub pa je le ena izmed 
sekcij športnega društva). Do 15. 4. 2017 je potrebno pripraviti vse potrebno za ureditev 
tega področja – predlog tekmovalnih in članskih izkaznic, predlog aplikacije, stroškovnik, 
predlog od kdaj naprej bi to veljalo … Franc Gornik bo vsem klubom poslal dopis, v 
katerem jih bo pozval, da pošljejo fotografije čim prej oz. še v času trajanja lige v tej 
sezoni, kajti, ko je konec lige, je potem zelo težko urejati te stvari, saj tekmovalci niso več 
toliko skupaj. 

 
Seja je bila končana ob 20. uri. 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
- predsednik - 

 


