
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
SI-1000 LJUBLJANA 
 

 
 
Številka: 124/2020 
Datum: 09.03.2020 

   
DNEVNI RED IN SKLEPI 

 
5. redne seje predsedstva KZS, ki je bila v sredo, 04.03.2020 ob 17. uri, v prostorih KK 
Triglav Kranj, Savska cesta 34, 4000 Kranj  
 
Prisotni člani predsedstva KZS:  Milan Kurelič, Vehovec Boris, Gornik Franc, Grubar 
Franc, Kompari Bogdan, Miklavčič Miroslav, Pogačnik Jože, Steržaj Jani, Vindiš Damir, Zajc 
Ema 
 
Ostali prisotni: Pihlar Bojan – predsednik Nadzornega odbora KZS, Branko Jeršin – 
predsednik strokovne komisije 
 
Odsotni: Samo Dremelj 
    
Predsednik KZS je vse člane predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predlagal 
naslednji dnevni red:   
 

                       
1. Potrditev zapisnika 4. seje predsedstva in informacija o poteku korespondenčne seje 

in izredne seje predsedstva; 
 

2. Sklic skupščine in dnevni red; 
 

2.1 Pregled in potrditev zapisnika skupščine 25.03.2019; 
2.2 Poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2019; 
2.3 Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida; 
2.4 Program dela in finančni načrt za leto 2020; 

 
3. Informacija in predlogi 3. seje strokovne komisije KZS (program usposabljanja 

strokovnih delavcev, informacija o poteku priprav za SP, pravilnik o licenciranju); 
 

4. Priprave na SP 2020 Poljska in sestav delegacije; 
 

5. Dopolnitev sodniškega pravilnika; 
 

6. 70 let Kegljaške zveze Slovenije; 
 

7. Popolnitev lig in igranje tekem ob petkih; 
 

8. Razno. 
 
 
Dopolnjen dnevni red s točko 7. je bil soglasno sprejet.  
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Ad 1.  Potrditev zapisnika 4. seje predsedstva in informacija o poteku 
korespondenčne seje in izredne seje predsedstva; 

 
 
Sklep št. 1 
 
Pravila za izvedbo tekmovanj v disciplinah SPRINT, TANDEM MIX in TANDEM DVOJICE 
bodo objavljena v propozicijah za tekmovalno sezono 2020/2021. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 2 
 
Upošteva se naslednje glasovanje glede določil 12. člena propozicij, ki naj se upoštevajo za 
sezono 2019/2020. 
 
ZA: 1  PROTI: 7 VZDRŽANI: 3 
 
Sklep št. 3 
    

Predsednik NO je soglašal, da se pritožba KK Kamnik glede pravilnosti postopka v zvezi s 
sporom med KK Ograjca in KK Kamnik uvrsti na dnevi red NO. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 2.  Sklic skupščine in dnevni red 
 
Sklep št. 4 
 
Predloženo gradivo, ki se nanaša na poročilo o poslovanju KZS, bilanco stanja in poslovnega 
izida ter finančni načrti in program dela za 2020 se posreduje zboru članov v obravnavo in 
sprejem. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 5 
 
Predsednik tekmovalne komisije pripravi predloge dopolnitev in sprememb, ki so glede 
tekmovalnega sistema v pristojnosti zbora članov. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 6 
 
Odobri se najem premostitvenega kredita v višini 30.000,00 EUR pri OKS. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
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Ad 3.  Informacija in predlogi 3. seje strokovne komisije KZS (program usposabljanja 

strokovnih delavcev, informacija o poteku priprav za SP, pravilnik o  
licenciranju) 

 
Sklep št. 7 
 
Strokovna komisije KZS bo  na  vse  klube  poslala dopis oziroma poziv, da prijavijo  
strokovni kader katerim po Zakonu o športu s 23.6.2020 preneha veljavnost prejšnjih  dokazil 
za usposabljanje, ki bi ga na podlagi interesa klubov izvedli v mesecu maju v skladu z novim 
programom  »strokovni delavec v kegljanju 1«.    
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 8 
 
Strokovna komisija pripravi predlog sprememb Pravilnika o licenciranju in druge dopolnitve, s 
katerimi bo ta akt usklajen z Zakonom o športu. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 4.  Priprave na SP 2020 Poljska in sestav delegacije 
 
 
Sklep št. 9 
 
Sprejme se sklep o sestavi delegacije, okvirnih stroških in programu priprav za SP 2020 na 
Poljskem. Vodja delegacije, trenerji vseh kategorij, tekmovalci, ki so prijavljeni v NBC, 
fizioterapevt, novinar in kondicijski trener. Čas prisotnosti na SP bo v skladu v časom in 
razporedom, ki ga bo objavila NBC. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI:  
 
 
Ad 5.  Dopolnitev sodniškega pravilnika 
 
Sklep št. 10 
 
Sprejmejo se dopolnitve sodniškega pravilnika in sicer 10. člena glede izkaznic iz plastike in 
da mora biti sodnik član enega kegljaškega kluba. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 6.  70 let Kegljaške zveze Slovenije 
 
Sklep št. 11 
 
Komisija za priznanja bo podala predsedstvu predlog za sestavo organizacijskega odbora z 
nalogo, da pripravil predlog programa obeležja 70. letnice KZS v najmanj dveh variantah, 
upoštevajoč razpoložljiva sredstva. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 



 4

 
Ad 7. Popolnitev lig in igranje tekem ob petkih 

Sklep št. 12 

Tekmovalna komisija pripravi predlog za popolnitev in izpadanje iz lig. 

V propozicije za sezono 2020/2021 se doda najzgodnejši čas začetka tekem in najpoznejši 
čas začetka zadnje tekme v dnevu, prav tako priporočilo, da se petkove tekme prestavijo na 
soboto, kar Franc Gornik upošteva v anketnih listah pred tekmovalno sezono. 

 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 8. Razno 
 
Sklep št. 13 
 
Komisija za kategorizacijo kegljišč pregleda, ažurira in posreduje dopolnitve in spremembe 
Pravilnika o kategorizaciji kegljišč v obravnavo in sprejem predsedstvu. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 14 
 
Tekmovalna komisija za naslednjo tekmovalno sezono v propozicijah pripravi predlog 
igralcev in igralk, ki lahko igrajo samo za svoje prve (druge) ekipe v tekmovalni sezoni 
2020/2021. 
 
ZA: 9    PROTI: 1   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 15 
 
Skupna podelitev priznanj se izvede 02.04.2020 ob 18. uri v Avtohiši Vrtač v Kranju. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 16 
 
Na podlagi odstopne izjave Jožeta Pogačnika, bo na zboru članov izveden volilni postopek in 
imenovan novi član predsedstva. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Seja je bila končana ob 19.40 uri. 
 
 
         Kegljaška zveza Slovenije 
         Milan Kurelič, l.r. 
          - predsednik - 


