
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 

 
 
 
Številka: 610/2019 
Datum: 16.10.2019 

   

Z A P I S N I K 
 
3. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v sredo, 25.09.2019 ob 17. uri, v prostorih PRIGO 
Istrabenzplini na Mladinski ulici 89 v Ljubljani (takoj za izvozom Brdo iz AC),  
 
 
Prisotni člani Predsedstva KZS:  Milan Kurelič, Vehovec Boris, Gornik Franc, Grubar 
Franc, Kompari Bogdan, Miklavčič Miroslav, Pogačnik Jože, Steržaj Jani, Vindiš Damir, 
Dremelj Samo, 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 2. seje predsedstva; 
 

2. Predlog za imenovanje trenerjev selektorjev ženske in moške selekcije in pomočnikov 
trenerjev ter predstavitev programov selektorjev; 

 
3. Zdravniški pregledi kategoriziranih športnikov in kandidatov za reprezentančne 

selekcije; 
 

4. Pritožba KK Triglav na sklep registracijske komisije – prestop Anje Forštnarič; 
 

5. Predlog pogodbe KZS – Bajec Bojan za opravljanje strokovnih del (kategorizacija 
ŠPAK, E šport……); 
 

6. Športni pravilnik; 
 

7. Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub; 
 

8. Razno. 
 
 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
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Ad 1. Potrditev zapisnika 2. seje predsedstva 
 
Spremembe in dopolnitve so bile v zapisnik 2. seje predsedstva vnesene in članom 
predsedstva in predsedniku NO posredovana poročila selektorjev s SP 2019. 
 
Propozicije ostanejo za letošnjo tekmovalno sezono nespremenjene, na podlagi sklepa 
korespondenčne seje, ki je potekala med 6. in 11. septembrom 2019. 
 
Eventuelne spremembe bo pripravila tekmovalna komisija in jih posredovala predsedstvu 
pred sprejemom propozicij za tekmovalno sezono 2020/2021. 
 
Tekmovalna komisija bo pripravila predlog dopolnitve 12. člena propozicij za sezono 
2020/2021. 
 
Sklep št. 1 
 
Potrdi se zapisnik 2. seje predsedstva in septembrske korespondenčne seje v zvezi z 
veljavnostjo 12. člena propozicij za sezono 2019/2020. 
 
 
ZA: 11 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0  

 
 
Ad 2. Predlog za imenovanje trenerjev selektorjev ženske in moške selekcije in  
          pomočnikov trenerjev ter predstavitev programov selektorjev 
 
Potekala je razprava o tem, zakaj po novem samo dva selektorja in ne za vsako kategorijo, 
kot je bilo sedaj. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj je iz selekcije izločen dosedanji 
selektor ženske U18 kategorije. 
 
Kandidat za selektorja moške reprezentance, Bojan Pihlar je obrazložil, da je potrebno 
zagotoviti bolj kontinuirano delo in biti prisoten pri napredovanju kadetov do mladincev in 
nato do članov. Tudi priprave bodo potekale istočasno in bodo skupne za vse kategorije. 
Vzpostaviti je potrebno enoten tim ter povezanost vseh kategorij in selekcij. 
 
Mandat za selektorje traja 4 leta, vendar se po posredovanem poročilu s SP, na podlagi 
katerega se oceni uspešnost dela selektorja, podaljšuje vsako leto ali pa se po oceni 
neuspešnega dela določi oziroma izbere drugega selektorja. 
 
Za selektorja moških reprezentančnih selekcij je s strani strokovne komisije predlagan Bojan 
Pihlar, za selektorja ženskih reprezentančnih selekcij pa Franc Grubar. 
 
Za pomočnika selektorja moških reprezentančnih selekcij je predlagan Denis Čenanovič, za 
pomočnici selektorja ženskih reprezentančnih selekcij pa sta predlagani Eva Sajko in 
Jasmina Erjavec. 
 
Priprave na SP 2020 naj se nadaljujejo po priloženem in sprejetem programu s strani 
strokovne komisije. 
 
Po razpravi je sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 2 
 
Za selektorja moških reprezentančnih selekcij se imenuje Bojan Pihlar, za selektorja 
ženskih reprezentančnih selekcij pa Franc Grubar. 



 3

 
Za pomočnika selektorja moških reprezentančnih selekcij se imenuje Denis Čenanovič, za 
pomočnici selektorja ženskih reprezentančnih selekcij pa se imenujeta Eva Sajko in 
Jasmina Erjavec. 
 
ZA: 8 PROTI: 1 VZDRŽANI: 2  

 
 
Ad 3.  Zdravniški pregledi kategoriziranih športnikov in kandidatov za reprezentančne 
           selekcije; 
 
Kategorizirani športniki zdravniške preglede opravljajo v Celju in v Ljubljani. 
 
Bojan Bajec pripravlja seznam kategoriziranih športnikov z namenom, da se ti pregledi 
opravijo.  
 
Predsednik KZS Milan Kurelič predlaga in priporoča, da tudi kandidati in kandidatke za 
državne reprezentančne selekcije, ki bodo nastopali na SP in še niso kategorizirani, opravijo 
preventivni zdravniški pregled. Cene za takšen pregled se gibljejo od 40,00 do 90,00 EUR, 
za kategorizirane športnike pa nad 200,00 EUR, kateri so delno kriti s strani države oz. OKS. 
 
Preventivne zdravniške preglede za kandidate in kandidatke za državne reprezentančne 
selekcije, ki bodo nastopali na SP in še niso kategorizirani, financira KZS, posredno preko 
Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
Kategorizirane športnike na zdravniški pregled napotijo klubi tako kot do sedaj. 
 
Priporoča se enak obseg pregleda kot za kategorizirane športnike, le-ti pa bi se opravili v 
izbranem Zdravstvenem domu. 
 
Sklep št. 3 
 
Potrdi se opravljanje preventivnega zdravniškega pregleda za kandidate in kandidatke za 
državne reprezentančne selekcije, ki bodo nastopali na SP in še niso kategorizirani in sicer 
praviloma vsi v enem izbranem Zdravstvenem domu. 
 
Bojan Bajec bo spremljal izvajanje zdravniških pregledov za kategorizirane športnike in po 
potrebi to usklajeval s klubi. 
 
ZA: 11 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0  

 
 
Ad 4.  Pritožba KK Triglav na sklep registracijske komisije – prestop Anje Forštnarič 
 
Boris Vehovec pripomni, da pisnega mnenja v zvezi z odškodninami pri prehajanju igralcev iz 
kluba v klub ni prejel. 
 
Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub, je po njegovem mnenju še 
vedno v veljavi in ga je v skladu z Zakonom o športu potrebno ali spremeniti ali razveljaviti 
oziroma ukiniti. 
 
Igralca se pri registraciji in nastopu ne sme omejevati in odškodnina ne sme biti ovira, saj je 
to v nasprotju z Zakonom o športu, zakon pa je nad pravilnikom. 
 



 4

Predsednik RK je poudaril, da smo na prejšnji seji predsedstva sprejeli sklep, da se do 
nadaljnjega pri prestopu tekmovalcev iz kluba v klub ne zaračunavajo odškodnine. 
 
Glede na zgoraj navedeno, pritožba KK Triglav ni utemeljena. 
  
 
Sklep št. 4 
 
Pritožba KK Triglav se zavrne, ne glede na to, da obstoječi pravilnik pogojuje nastop 
tekmovalki do plačila odškodnine ob prehodu iz kluba v klub. 
 
Zakonska določila so v tem pogledu nad pravilniki nacionalnih panožnih zvez. 

 
ZA: 10 PROTI: 1 VZDRŽANI: 0  

 
 
 
 
 
 

Ad 5.  Predlog pogodbe KZS – Bajec Bojan za opravljanje strokovnih del  
           (kategorizacija ŠPAK, E šport……); 
 
Predlog pogodbe med KZS in Bojanom Bajcem o dolgoročnem poslovnem sodelovanju je bil 
posredovan članom predsedstva skupaj z vabilom. 
 
Po razpravi se je izoblikoval predlog, da se predlagana pogodba sklene za obdobje enega 
leta, s plačilom 800,00 EUR neto mesečno + DDV, z veljavnostjo od 01.09.2019. 
 
Sklep št. 5 
 
Pogodba o dolgoročnem poslovnem sodelovanju se sklene za obdobje enega leta, z 
veljavnostjo od 01.09.2019 s tem, da je pri izstavitvi mesečnih računov potrebno priložiti tudi 
poročilo o opravljenem delu. 
 
ZA: 11 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 
 
Ad 6.  Športni pravilnik 
 
Športni pravilnik so člani predsedstva pregledali in dopolnjevali po posameznih členih, katere 
je Damir Vindiš sproti evidentiral. 
 
Sklep št. 6 
 
Športni pravilnik bo z dogovorjenimi dopolnili in popravki dostavljen članom predsedstva v 
ponovni pregled in potrditev, skupaj z zapisnikom 3. seje.  
 
Čistopis pravilnika je bil posredovan članom predsedstva. Glede na to, da ni bilo pripomb ali 
dopolnitev, je Športni pravilnik v predlagani obliki in vsebini sprejet. 
 
ZA: 11 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0  
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Ad 7.  Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub 
 
Potekala je razprava o tem, ali je potrebno pravilnik spremeniti ali razveljaviti oziroma ukiniti. 
 
Podan je bil predlog, da se Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub 
ukine in posledično s tem uskladiti oz. popraviti registracijski pravilnik v delu, ki se nanaša na  
Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub. 
 
 
Sklep št. 7 
 
Pravilnik o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub preneha veljati takoj. 
 
Registracijski pravilnik je potrebno ustrezno popraviti. 
 
Statutarna komisija v sodelovanju z registracijsko komisijo pripravi predlog dopolnitve 
registracijskega pravilnika. 
 
 
ZA: 11 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0  

 

Ad 8. Razno 

Pod to točko je bilo izpostavljeno vprašanje glede najmanjšega števila ekip v najnižji, t.j. 4 
ligi. 

Sklep št. 8 

Z večino glasov (6) je sprejet navedeni sklep, da je minimalno število ekip v najnižji ligi lahko 
najmanj 4 (štiri). 

Sodniški pravilnik se na podlagi predloga predsednika sodniške komisije dopolni s tem, da 
morajo biti sodniške izkaznice plastične. 
Predsedstvo potrjuje Janija Steržaja kot kandidata za pridobitev kategorije sodnika 
inštruktorja 
 
 
Seja je bila končana ob 19.30 uri. 
 
 
 
         Kegljaška zveza Slovenije 
         Milan Kurelič, l.r. 
          - predsednik - 
 
 
 


