
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 

 
 
 
Številka: 483/2019 
Datum: 28.06.2019 

   

Z A P I S N I K 
 
2. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v četrtek, 27.06.2019, ob 17.30 uri, v sejni sobi 
Hale Tivoli v Ljubljani 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS:  Milan Kurelič, Vehovec Boris, Gornik Franc, Grubar 
Franc, Kompari Bogdan, Miklavčič Miroslav, Pogačnik Jože, Steržaj Jani, Vindiš Damir, 
Dremelj Samo. 
 
Odsotni člani Predsedstva KZS:  Zajc Ema 
 
Ostali prisotni: Pihlar Bojan – predsednik Nadzornega odbora KZS 
    
Predsednik KZS je vse člane Predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predstavil 
dnevni red.   
 
Dnevni red: 
  

1. Potrditev zapisnika 1. seje  
 

2. Poročila svetovnega pokala U14, svetovnega prvenstva U18 in svetovnega prvenstva 
člani in članice na Češkem  

 
3. Stimulacija za dosežene uspehe, določitev vrednosti točke in plačilo dela trenerjev - 

selektorjev 
 

4. Propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za tekmovalno sezono 
2019/2020 

 
5. Spremembe in dopolnitve sodniškega in športnega pravilnika 

 
6. Kondicijske priprave v avgustu v Kranjski Gori 

 
7. Razlaga 34. člena ZŠPO v zvezi s prestopi športnikov  

 
8. Razno 

 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
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Ad 1. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva 
 
Sklep št. 1 
 
Sklep št. 10 se besedilo črta in nadomesti z naslednjim: 
 
Predsedstvo na iniciativo predsednika NO podpira pobudo, da v zvezi z odprtim pismom 
Roberta Blahe preveri navedbe v okviru svojih pristojnosti. 
 
V točki Ad 2 dnevnega reda 1. seje predsedstva je pravilni datum 20.04.2019 in ne 
20.04.2018. 
 
    

 
Ad 2. Poročila svetovnega pokala U14, svetovnega prvenstva U18 in svetovnega 
         prvenstva člani in članice na Češkem  
 
 
Sklep št. 2 
 
V prihodnje je za vsa prvenstva potrebno upoštevati že sprejeta navodila in pravila za 
določanje delegacije in naloge vodstva delegacije, kakor tudi predhodne naloge v zvezi z 
namestitvijo in ostalo, povezano z logistiko. 
 
Članom predsedstva bodo posredovana poročila selektorjev s SP 2019. 
 
    

Ad 3.  Stimulacija za dosežene uspehe, določitev vrednosti točke in plačilo dela  
           trenerjev – selektorjev 
 
 
Sklep št. 3 
 
Odobri se izplačilo nagrad in stimulacije za delo z mladimi (U14 in U18) in za delo selektorjev 
– trenerjev U14 in U18, članskem SP Češka in delo članskih trenerjev in selektorjev v skupni 
višini do 35.000,00 EUR.  
 
Za U14 so določene točke v višini 50% točk U18 iz pravilnika za nagrajevanje tekmovalcev. 
 
Klubom se za pokrivanje stroškov priprav reprezentantov izplača 150,00 EUR po 
reprezentantu. 
 
Seznam tekmovalcev, klubov in trenerjev, z izračunom števila točk in zneskov za izplačilo, je 
v prilogi tega zapisnika. 
 
    

Ad 4. Propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za tekmovalno sezono 
          2019/2020 
 
 
Sklep št. 4 
 
Sprejmejo se propozicije, tekmovalni koledar in sodniška navodila za tekmovalno sezono 
2019-2020 z naslednjimi spremembami in dopolnitvami: 
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- do sprejetja Športnega pravilnika bo v propozicijah dovoljena uporaba lastnih krogel, 
pod pogoji, katere bo predpisala Strokovna in Tekmovalna komisija in so v prilogi 
tega zapisnika; 

- kazen za nastop brez članskih izkaznic je 10,00 EUR po izkaznici; 
- za tekmovalno sezono 2020-2021 bo predpisan tudi najzgodnejši čas začetka tekme 

in najpoznejši čas začetka zadnje tekme v dnevu; 
- v 11. členu sodniških navodil se doda stavek, v katerem bo predpisana hramba 

originalnega sodniškega zapisnika do konca tekmovalne sezone; 
- podelitev pokalov in medalj se izvede po končani ligi na način in lokacijah, katere bo 

določilo Predsedstvo v začetku leta 2020; 
- tretja liga vzhod in zahod se bo izvajala tudi, če ni polno zasedena (manj kot 10 ekip); 
- preimenovanje obstoječih lig ni bilo sprejeto; 
- v vseh slovenskih ligah se bo mednarodni športni pravilnik uporabljal enako glede 

prijave tekmovalcev za tekmo. 
 

    
Ad 5. Spremembe in dopolnitve sodniškega in športnega pravilnika 
 
Sklep št. 5 
 
V Sodniškem pravilniku v 13. členu je veljavnost mednarodne sodniške licence 4 leta (v 
osnutku je bilo navedeno 3 leta). 
 
V 25. členu se črta določilo praktičnega dela preverjanja znanja sodnikov. 
 
Z navedenimi dopolnitvami se sprejme Sodniški pravilnik. 
 
Sklep št. 6 
 
Glede na to, da je potrebno še dodatno usklajevanje določil Športnega pravilnika, je sprejet 
sklep, da bo to predmet obravnave in sprejetja v mesecu septembru 2019, pred pričetkom 
tekmovalne sezone. 
 
Glede uporabe lastnih krogel bo le-ta predpisana v propozicijah, kot je to navedeno v prvi 
alineji sklepa št. 4. 
 
 
Ad 6. Kondicijske priprave v avgustu v Kranjski Gori 
 
Sklep št. 7 
 
Potrdi se predlog programa izvedbe kondicijskih priprav v Kranjski Gori. 
 
KZS bo plačala stroške nastanitve in strokovnega kadra za izvedbo teh priprav. 
 
 
Ad 7. Razlaga 34. člena ZŠPO v zvezi s prestopi športnikov  
 
Sklep št. 8 
 
Do nadaljnjega se pri prestopu tekmovalcev iz kluba v klub ne obračunajo – zaračunavajo 
odškodnine.  
 
Predsednik bo uradno zahteval tolmačenje v zvezi s tem od Ministrstva za šolstvo in šport, 
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o implementaciji tolmačenja 34. člena zakona, kakor tudi o skladnosti našega pravilnika z 
ZŠPO. 
 
Po sprejetju tega mnenja in stališča s strani MZŠŠ bodo tudi izvedene eventualne korekcije 
in dopolnila Pravilnika o odškodnini o prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub. 

Ad 8. Razno 

Pod točko razno je predsednik NO, Bojan Pihlar seznanil Predsedstvo o pregledu 
dokumentacije, ki se je nanašala na navedbe v pismu s strani Roberta Blahe, na sedežu 
KZS. 

Glede porabe sredstev, katera so bila nakazana na ŽR Franca Gornika. 

NO je ugotovil, da je bila poraba tovrstnih sredstev dokumentirana in namensko uporabljena. 

NO pa priporoča predsedniku, da se za tovrstna izplačevanja, razen izjem (dnevnice, plačila 
nastopov na mednarodnih tekmah, plačilo sodnikov….), odpre tekoči račun in da se večino 
plačil izvaja s kartico. 

 
Seja je bila končana ob 22. uri. 
 
 
 
         Kegljaška zveza Slovenije 
         Milan Kurelič, l.r. 
          - predsednik - 
 
 
 


