
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 
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Številka: 392/14 
Datum: 10. 11. 2016 

   
S K L E P I        Z A P I S N I K A 

 
9. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v četrtek, 10. 11. 2016, ob 17. uri, v sejni sobi Hale 
Tivoli v Ljubljani. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS: Samo Dremelj, Niko Goleš, Franc Gornik, Mitja 
Hudovernik, Albin Juvančič, Ivan Kunčič, Milan Kurelič (predsednik KZS), Jože Pogačnik, 
Sonja Poljšak, Ladislav Rogelj, Harry Steržaj, Ema Zajc. 
 
Opravičeno odsotni člani Predsedstva KZS: Ladislav Gobec. 
 
Ostali odsotni člani Predsedstva KZS: / 
 
Ostali prisotni: Filip Praprotnik – predsednik Nadzornega odbora KZS. 
 
 
Dnevni red: 

1. zapisnik 8. seje Predsedstva KZS z dne 23. 6. 2016 in sklepi korespondenčnih sej, 
2. plan dela in finančni načrt za leto 2017, 
3. spremembe in dopolnitve Pravilnika o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v 

klub, 
4. potrditev izračuna točk »naj kegljač 2016« in organizacija podelitve priznanj, 
5. poročilo o izvedenih pripravah (julij – avgust) v Kranjski Gori in o kampu mladih Vrbas 

2016, 
6. selektor – trener U18 moške reprezentance in 
7. razno. 
 
 
Predsednik KZS je člane Predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predstavil 
dnevni red. Ladislav Rogelj je 4. 11. 2016 poslal elektronsko sporočilo, v katerem predlaga, 
da se pod točko 7 med drugim obravnavajo tudi: 
• register KZS in izkaznice, 
• Odprto pismo Tekmovalni komisiji KZS s strani KK Proteus. 
 

Sklep 1: potrdi se predlog dnevnega reda vključno z s strani člana Predsedstva KZS, 
Ladislava Roglja,  predlagano vsebinsko opredelitvijo točke 7. 
 
K točki 1 (zapisnik 8. seje Predsedstva KZS z dne 23. 6. 2016 in sklepi korespondenčnih 

sej): 

 
Sklep 2: potrdi se zapisnik 8. seje Predsedstva KZS z dne 23. 6. 2016. 
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Sklep 3: člani Predsedstva KZS se seznanijo s sprejetima sklepoma na dveh 

korespondenčnih sejah v času od 1. do 17. 8. 2016 in sicer:  
1./ Potrdi se odmerjena odškodnina v višini 1.000,00€ za prestop tekmovalca Dušana Pavloviča, ki jo 
je določila registracijska komisija KZS.  
 
2./ V  kegljaško zvezo Slovenije se sprejme Kegljaški klub Kugla s sedežem Redeči breg 23A ,Lovrenc 
na Pohorju.   
 
K točki 2 (plan dela in finančni načrt za leto 2017): 

 
Sklep 4: potrdi se Program dela Predsedstva in komisij KZS za leto 2017 ter Finančni načrt 
KZS v višini 328.830 € za leto 2017 s popravkoma (tiskovni napaki), ki sta podana pod zadnjo 
točko razprave. Oba dokumenta bosta predmet obravnave in potrditve na Skupščini KZS. 
 
K točki 3 (spremembe in dopolnitve Pravilnika o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz 

kluba v klub): 

 

Sklep 5: potrdi se predlog sprememb Pravilnika o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz 
kluba v klub, in sicer z dopolnili oz. spremembami iz 2. alineje (točka 1 in 2) in 3. alineje 
točke 3 dnevnega reda. Pravilnik velja od dneva sprejetja na Predsedstvu KZS, to je od 10. 
11. 2016 naprej. 
 
K točki 4 (potrditev izračuna točk »naj kegljač 2016« in organizacija podelitve priznanj): 

 
Sklep 6: potrdi se izračun za »Naj kegljača 2016« ter predlog izvedbe prireditve za podelitev. 
 
K točki 5 (poročilo o izvedenih pripravah (julij – avgust) v Kranjski Gori in o kampu mladih 

Vrbas 2016): 

 
Sklep 7: potrdita se poročili, in sicer poročilo o kampu mladih v Vrbasu v Srbiji in poročilo o 
izvedenih pripravah v Kranjski Gori, h kateremu pa se mora priložiti poimenski seznam 
udeležencev priprav. 
Seznam udeležencev je v prilogi k tem sklepom 
 
K točki 6 (selektor – trener U18 moške reprezentance): 

 

Sklep 8: Zdravko Štrukelj se imenuje za selektorja – trenerja moške U14 in U18 
reprezentance za obdobje do konca svetovnega prvenstva 2017 z možnostjo podaljšanja 
sodelovanja v primeru obojestranskega zadovoljstva. 
 
K točki 7 (razno): 

Sklep 9: klubi morajo podatke za ureditev registra dostaviti najkasneje do 31. 12. 2016. V 
kolikor tega do predvidenega datuma ne bodo storili, bodo suspendirani iz nadaljnjih 
tekmovanj za čas do izpolnitve svoje obveze. 
 
Seja je bila končana ob 19.15 uri. 
 
 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 
- predsednik - 

 


