
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 

 
 
 
Številka: 304/2020 
Datum: 30.10.2020 

 
 

   

Z A P I S N I K 
 
7. redne seje predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 14.09.2020 ob 17. uri, v prostorih KK 
Triglav Kranj, Savska cesta 34, 4000 Kranj  
 
Prisotni člani predsedstva KZS:  Kurelič Milan, Vehovec Boris, Gornik Franc, Dremelj 
Samo, Grubar Franc, Kompari Bogdan, Miklavčič Miroslav, Steržaj Jani, Zajc Ema, Jeršin 
Branko 
 
Opravičeno odsotni: Vindiš Damir 
 
Ostali prisotni: Pihlar Bojan – predsednik Nadzornega odbora KZS 
    
Predsednik KZS je vse člane predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predlagal 
naslednji dnevni red:   
 

                       
1. Potrditev zapisnika 6. seje; 

 
2. Sklic zbora članov, ki bo 28.09.2020 v Ljubljani; 

 
3. Obravnava dnevnega reda in tematike zbora članov (gradivo vam je bilo dostavljeno 

in obravnavano na 6. seji predsedstva; 
 

4. Pokrivanje stroškov klubom za priprave kandidatov članske in mladinske državne 
reprezentance (predlog bo predstavljen na seji); 

 
5. Dopolnitve in spremembe Pravilnika o kategorizaciji kegljišč; 

 
6. Eventualne dopolnitve koledarja za tekmovalno sezono 2020/2021; 

 
7. Dopolnitev navodil za izvajanja tekem, povezanih s COVID-19; 

 
8. Razno  

 
8.1. Poročilo sodniške komisije 

 
 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
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Ad 1.  Potrditev zapisnika 6. seje predsedstva 
 
Sklep št. 1 
 
Potrdi se zapisnik 6. seje predsedstva s popravkom pod točko Ad 4: 
 
Prestopni rok se je izjemoma v letu 2020 prestavil na obdobje od 01.07.2020 do 15.07 2020. 
 
Lastne krogle, ki se uporabljajo na tekmi, morajo biti vpisane v register KZS pod 
komercialnim imenom. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 2.  Sklic zbora članov, ki bo 28.09.2020 v Ljubljani 
 
Sklep št. 2 
 
Zbor članov bo 28.09.2020 v Ljubljani. Dvorana se v skladu s priporočili za preprečevanje 
širjenja virusa COVID-19 predhodno ustrezno pripravi (sedeži z razmakom od 1,5 do 2 
metra, razkužilo za roke, obrazne maske). 
 
Franc Gornik vsem klubom posreduje izjavo za delegate, s katero le-ti zagotovijo, da niso bili 
v državah na rdečem seznamu, da niso bili v stiku z nikomer, ki je bil v zadnjih 14-dneh v 
zgoraj omenjenih državah ter da so zdravi. 
 
Pred vhodom v dvorano, v kateri bo zbor članov, je potrebno oddati posebno izjavo za 
delegate z namenom preprečevanja širitve okužbe z virusom COVID-19. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 3.  Obravnava dnevnega reda in tematike zbora članov 
 
Sklep št. 3 
 
Tekmovalna komisija za glasovanje na zboru članov pripravi 2 predloga glede izpadanja ekip 
v slovenskih ligah: 1. predlog, da ostane po sedanjem sistemu in 2. predlog, da zadnji 
obvezno izpade. 
 
Za imenovanje Braneta se predlog posreduje zboru članov. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 4. Pokrivanje stroškov klubom za priprave kandidatov članske in mladinske 
          državne reprezentance (predlog bo predstavljen na seji); 
 
Sklep št. 4 
 

1. Za kandidate članske državne reprezentance se financirajo priprave v višini od 
1.200,00 (42.000,00 EUR) do 1.500,00 (52.500,00 EUR) po kandidatu za obdobje 
januar-september 2020; 
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2. Za kandidate mlajših selekcij (U14, U18 in U23) pa v višini od 15,00 po nastopu 
(23.025,00 EIR) do 20,00 (30.700,00 EUR) za obdobje januar-september 2020. 

 
Predsednik KZS bo na podlagi razpoložljivih sredstev do konca leta 2020 (prilivi, odlivi) člane 
predsedstva obvestil o višini financiranja po kandidatu in nastopih. 

 
Navedena sredstva bi se izplačala klubom na podlagi računov, kateri jih posredujejo na KZS.  

KZS bo na podlagi evidence in podatkov selektorjev posameznih reprezentanc in tekmovalne 
komisije posredovala klubom podatke in navodila za izstavitev računa (vsebina in višina). 

ZA: 8    PROTI: 2   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 5. Dopolnitve in spremembe Pravilnika o kategorizaciji kegljišč 
 
Sklep št. 5 
 
Sprejmejo se spremembe in popravki Pravilnika o kategorizaciji kegljišč in sicer: 
 

1. briše se tretja alineja 7. člena pravilnika pri 1. A KATEGORIJI; 
2. briše se tretja alineja 7. člena pravilnika pri 1. B KATEGORIJI; 
3. spremeni se končni datum pregleda in kategorizacije kegljišč iz 15.06. na 30.06. v 

sezoni (8. člen pravilnika); 
4. briše se 15. člen pravilnika.  

 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 6.  Eventualne dopolnitve koledarja za tekmovalno sezono 2020/2021; 
 
Sklep št. 6 
 
Franc Gornik ponovno pregleda in popravi koledar za tekmovalno sezono 2020/2021 ter ga 
posreduje članom predsedstva. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
Ad 7.  Dopolnitev navodil za izvajanja tekem, povezanih s COVID-19 
 
Sklep št. 7 
 
Tekme, ki zaradi COVID-19 ne bodo odigrane, se lahko preložijo le v primeru, v kolikor ima 
ekipa najmanj 2 tekmovalca okužena ali sta napotena na testiranje ter sta ali so uvrščeni 
med najboljših 8 po povprečju v pretekli sezoni (velja do 4. kroga).  
 
Glede na to velja določilo, da je klub upravičen do preložitve tekme, če je tekmovalec odigral 
¼ ali več tekem v tekoči sezoni. 
 
Klub, ki zahteva preložitev tekme, mora pred predvideno tekmo Tekmovalni komisiji po 
elektronski pošti posredovati tehtne razloge za preložitev tekme zaradi okužbe ali suma 
okužbe s korona virusom. 
 
V kolikor tekmovalec še ni prejel izvida testa, ga klub dostavi kasneje oziroma takoj po 
prejemu. 
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V primeru, da ni argumentiranih dokazil o okužbi ali testiranju in zato tekma ni bila odigrana, 
se le-ta registrira z rezultatom z 0:8. 
 
Preložena tekma mora biti odigrana najkasneje v 20-ih dneh od preložene tekme (če je 
preloženih več zaporednih tekem, se šteje 20 dni od zadnje preložene tekme). 
 
Izolacija oz. karantena (odločba) zaradi prestopa meje se ne upošteva. 
 
Klub, ki je zahteval preložitev tekme, se mora za neodigrano tekmo prilagoditi terminu (za 
dan in uro) nasprotne ekipe. 
 
Tekme 1. kroga, ki niso bile odigrane, se morajo odigrati po zgoraj navedenih navodilih, brez 
dokazil o okuženosti ali izolaciji oz. karanteni. 
 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
Ad 8.  Razno 
 
Sklep št. 8 
 
Sodniška komisija oceni, koliko nadzorov sojenja je potrebno izvesti v posamezni tekmovalni 
sezoni in to uskladi s predsednikom KZS. 
 
 
Seja je bila končana ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
         Kegljaška zveza Slovenije 
         Milan Kurelič, l.r. 
          - predsednik - 


