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Številka: 292/14 
Datum: 5. 11. 2014 
  

      
SKLEPI 

1. seje Predsedstva KZS, ki je bila v sredo 5. 11. 2014, ob 17. uri, v sejni sobi v Hale Tivoli. 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS in Nadzornega odbora: Samo Dremelj, Ladislav Gobec,  
Niko Goleš, Franc Gornik, Mitja Hudovernik, Albin Juvančič, Ivan Kunčič, Milan Kurelič,  
Jože Pogačnik, Sonja Poljšak, Ladislav Rogelj, Harry Steržaj, Ema Zajc, Filip Praprotnik. 
 
 
Dnevni red: 
1. zapisnik 16. seje Predsedstva KZS z dne 3. 9. 2014, 
2. predlog imenovanja predsednikov in članov komisij KZS, 
3. program dela in finančni načrt za leto 2015 ter prijava na razpis Fundacije za šport, 
4. volilna skupščina OKS in predlog kandidatov za organe OKS, 
5. imenovanje trenerjev – selektorjev državnih selekcij, 
6. obravnava dopisa oziroma pripombe KK Siliko Kranj, 
7. razno. 
 
 
Predsednik KZS je vse člane Predsedstva KZS ter ostale prisotne lepo pozdravil, povedal, da 
bo na naslednji seji Skupščine v potrditev predlagal kandidata za podpredsednika KZS 
gospoda Albina Juvančiča. Predlagal je dopolnitev oziroma razširitev dnevnega reda in 
sicer: 
• točka 7: izbor Naj kegljač leta 2014, 
• točka 8: sofinanciranje klubov za delo z mladimi, 
• točka 9: razno. 
 
Sklep 1:  
potrdi se predlagana dopolnitev in razširitev dnevnega reda. 
 
 

Ad1/ Zapisnik 16. seje Predsedstva KZS z dne 3. 9. 2014. 
 
Sklep 2:  
potrdi se zapisnik 16. seje Predsedstva KZS z dne 3. 9. 2014 v obliki in vsebini, kot je bil 
posredovan članom Predsedstva KZS skupaj z gradivom. 
Sprejme se predlog glede objave zapisnikov sej Predsedstva KZS na internetu in sicer: 
zapisnik se najprej pošlje v pregled in potrditev članom Predsedstva KZS, ti morajo poslati 
pripombe in predloge oz. ga potrditi najkasneje v 10 dneh, nato se sklepe zapisnikov objavi 
na internetu. 
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Ad 2./ Predlog imenovanja predsednikov in članov komisij KZS. 
 
Strokovna komisija:  
Ladislav Gobec – predsednik, dr. Ivan Čuk – član, Mitja Hudovernik – član, Bojan Pihlar – 
član, Aleš Prosen – član. 
Sklep 3:  
imenuje se Strokovna komisija KZS v predlagani sestavi. 

    
Tekmovalna komisija:  
Franc Gornik – predsednik, Srečko Fras – član, Jože Pogačnik – član. 
Sklep 4:  
imenuje se Tekmovalna komisija KZS v predlagani sestavi. 

    
Sodniška komisija:  
Mitja Hudovernik – predsednik, Gordana Grubič – članica, Lucijan Čuk – član. 
Sklep 5: 
imenuje se Sodniška komisija KZS v predlagani sestavi. 
 
Registracijska komisija:  
Ladislav Rogelj – predsednik, Samo Dremelj – član, Aleksander Hor – član. 
Sklep 6: 
imenuje se Registracijska komisija KZS v predlagani sestavi. 

    
Statutarna komisija:  
Damir Vindiš – predsednik, Milan Mitrovič – član, Bojan Pihlar – član. 
Sklep 7: 
imenuje se Statutarna komisija KZS v predlagani sestavi. 
 
Finančno propagandna komisija:  
Zdenko Fajdiga – predsednik, Branko Fatur – član, Janez Martinčič – član. 
Sklep 8:  
imenuje se Finančno propagandna komisija KZS v predlagani sestavi. 
 
Komisija za mednarodno sodelovanje:  
Tomaž Milač – predsednik, Ladislav Gobec – član, Milan Mitrovič – član. 
Sklep 9: 
imenuje se Komisija za mednarodno sodelovanje v predlagani sestavi. 

    
Komisija za priznanja:  
Ema Zajc – predsednica, Vida Krajnc - članica, Sonja Poljšak – članica. 
Sklep 10: 
imenuje se Komisija za priznanja KZS v predlagani sestavi. 

    
Komisija za kategorizacijo kegljišč:  
Rudi Rovan – predsednik, Milorad Markovič – namestnik predsednika, Dušan Grujič – član, 
Peter Kukovec – član, Ema Zajc – članica. 
Sklep 11: 
imenuje se Komisija KZS za kategorizacijo kegljišč v predlagani sestavi. 

 
 

   

Ad3./ Program dela in finančni načrt za leto 2015 ter prijava na razpis Fundacije za šport. 
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Sklep 12:  
potrdi se program dela in finančni načrt KZS  za leto 2015.  

    
 
Ad4./ Volilna skupščina OKS in predlog kandidatov za organe OKS. 
 
Sklep 13:  
potrdi se predlog, da Kegljaška zveza Slovenije za člana Skupščine OKS predlaga svojega 
predsednika, Milana Kureliča, za članico Izvršilnega odbora Sonjo Poljšak, za člana 
odbora Šport za vse Franca Gornika, za člana Odbora za tekmovalni šport pa Ladislava 
Gobca. 
 
 
Ad.5/ Imenovanje trenerjev-selektorjev državnih selekcij. 
 
Sklep 14:  
Zvone Izgoršek se ne imenuje za selektorja v kategorijah U14/U18 in U23 za moške. 

    
Sklep 15:  
Iztok Kovač se imenuje za selektorja v kategorijah U14/U18 za ženske. 

    
Sklep 16:  
Brigita Strelec se imenuje za selektorico v kategoriji U23 za ženske. 

    
Sklep 17:  
Ladislav Gobec se imenuje za selektorja v kategoriji članice (ženske). 

    
Sklep 18:  
Franc Belcijan se imenuje za selektorja v kategorijah U14/U18 za moške. 

    
Sklep 19: 
 Albin Juvančič se imenuje za selektorja v kategoriji U23 za moške. 

    
Sklep 20: 
Bojan Pihlar se ne imenuje za selektorja v kategoriji člani (moški). 

    
sklep 21:  
v najkrajšem možnem času je potrebno ponoviti razpis za trenerja – selektorja moške 
članske reprezentance. 

    
sklep 22:  
trenerji – selektorji državnih reprezentanc v vseh kategorijah so izbrani  največ za 4 leta oz. 
do odpoklica s strani Predsedstva KZS. 

    
    

Ad6./ Obravnava dopisa oziroma pripombe KK Siliko Kranj. 
 
Sklep 23:  
dopis KK Siliko se ne obravnava kot pritožba, saj le-ta ni bila uradno vložena na način, kot 
ga določa pravilnik. Predsedstvo se je seznanilo z dopisom KK Siliko in potrjuje pravilnost 
odločitve Tekmovalne komisije. 
 



4 

 

 
Ad7./ Izbor Naj kegljač leta 2014. 
 
 
Sklep 24:  
potrdi se izračun za izbor »Naj kegljač leta 2014«. Komisija za priznanja pripravi protokol 
podelitve. 

    
Ad.8/ Sofinanciranje klubov za delo z mladimi. 
 
Sklep 25:  
potrdi se predlog izračuna točk sofinanciranja klubov za delo z mladimi. 

    
 
Ad 9./ Razno 
 
Člani predsedstva so bili informirani o potrebi in možnosti izdelave računalniške aplikacije s 
katero bi enotno in pregledno uredili  potrebne evidence, statistike in spremljali rezultate vseh 
slovenskih lig. 
Nakazana je potreba po ažuriranju in uskladitvi določenih pravilnikov in poslovnikov KZS. 
 

 
 
 

             Predsednik KZS: 
                                                                                    
   Milan Kurelič l. r. 


