
KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
SI-1000 LJUBLJANA 

Številka: 563/2021 
Datum: 08.12.2021

Z A P I S N I K 

12. redne seje predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 29.11.2021 ob 17. uri, v prostorih KK 
Triglav Kranj, Savska cesta 34, 4000 Kranj

Prisotni člani predsedstva KZS:  Kurelič Milan, Vehovec Boris, Gornik Franc, Miroslav 
Miklavčič, Grubar Franc, Kompari Bogdan, Steržaj Jani, Damir Vindiš, Jeršin Branko, Zajc 
Ema 

Ostali prisotni: Pihlar Bojan – predsednik Nadzornega odbora KZS 

Odsotni: Dremelj Samo  

Predsednik KZS je vse člane predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predlagal 
naslednji dnevni red:   

1. Pregled in potrditev zapisnika in realizacija sklepov 11. redne seje predsedstva;

2. Plan dela in finančni načrt za leto 2022;

3. Poročila selektorjev za SP 2021 na Poljskem in predlogi strokovne komisije;

4. Dopolnitev Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju;

5. Proglasitev in podelitev – Naj kegljač 2021;

6. Zapisnik in predlogi tekmovalne komisije;

7. Razno

Dnevni red je bil z dopolnitvijo 6. točke soglasno sprejet. 
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Ad 1.  Pregled in potrditev zapisnika in realizacija sklepov 11. redne seje predsedstva  
 
 
Sklep št. 1 
 
Potrdi se zapisnik in realizacija sklepov 11. redne seje predsedstva. 
 
ZA: 10    PROTI: 0    VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Ad 2.  Plan dela in finančni načrt za leto 2022 
 
Sklep št. 2 
 
Sprejme se plan dela z izbrisom 8. točke dejavnosti sodniške komisije (priprava predloga 
sodniških taks) in finančni načrt KZS za leto 2022. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Ad 3. Poročila selektorjev za SP 2021 na Poljskem in predlogi strokovne komisije 
 
 
Sklep št. 3 
 
Strokovna komisija skupaj z Bojanom Pihlarjem in Francem Grubarjem preveri, koliko 
trenerjev deluje v klubih in z njimi opravijo razgovore ter pripravijo ustrezen program priprav 
za SP v Estoniji in sicer do konca leta 2021.  
 
ZA: 9   PROTI: 1   VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Sklep št. 4 
 
Klubi naj poskrbijo, da bodo njihovi člani do 31.12.2021 opravili proti doping seminar. 
Slovenska proti doping organizacija je vsem športnim organizacijam iz panožnim zvezam 
posredovala razpis s povezavami na aplikacijo, preko katere se izvede to izobraževanje. 
Klubom je bila ta informacija posredovana v mesecu maju 2021. Uspešno opravljeno 
izobraževanje je pogoj za pridobitev tekmovalne licence, ki velja za obdobje dveh let in sicer 
za športnike od vključno 14. leta dalje. Tekmovalcem, starih nad 50 let, tega usposabljanja ni 
potrebno opraviti. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
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Ad 4. Dopolnitev Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju 
 
Sklep št. 5 
 
Sprejmejo se trenutne spremembe Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v kegljanju, 
ki jih je bilo potrebno spremeniti zaradi izpeljave programa usposabljanja. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 6 
 
Damir Vindiš predsedstvu posreduje predlog novega pravilnika. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 7 
 
Bojanu Bajcu in Damirju Vindišu se izda ustrezno pooblastilo (prvemu za usposabljanje in 
izvedbo licenčnega seminarja, drugemu (ker ima opravljen ZUP) pa za izdajo odločbe za 
priznanje strokovnih kompetenc Niku Medji). 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Ad 5.  Proglasitev in podelitev – Naj kegljač 2021 
 
 
Sklep št. 8 
 
V kolikor skupna podelitev zaradi epidemioloških razmer ne bo možna, se podelitev priznanj 
kegljačem izvede pred kakšno ligaško tekmo oziroma se poišče drugi ustrezen način 
podelitve v januarju 2022. 
 
Naj kegljač 2021 se proglasi za člane in članice posamezno; za mladince, mladinke in kadete 
pa se pripravi na podlagi pravilnika in izračuna. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Ad 6. Zapisnik in predlogi tekmovalne komisije 
 
 
Sklep št. 9 
 
Tekmovalna komisija do 08.01.2022 pripravi predlog za nadaljevanje drugega dela ligaškega 
tekmovanja glede načina in postopka morebitnih prestavljenih tekem. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
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Sklep št. 10 
 
Do sedaj prestavljene tekme se morajo odigrati do 19.12.2021. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 11 
 
Tekmovalec, ki bo v prestopnem roku (od 05. do 10.12.2021) prestopil v drugi klub, ne more 
zaostale oziroma prestavljene tekme odigrati za nov klub, lahko pa za prejšnjega, iz katerega 
je izstopil. 
 
ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Ad 7. Razno 
 
 
Sklep št. 12 
 
Klubi naj obveščajo strokovno komisijo o prvih nastopih svojih tekmovalcev, ker se na 
podlagi tega športnike vpisuje v centralni register športnikov. 
 
 
 
Seja je bila končana ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
         Kegljaška zveza Slovenije 
         Milan Kurelič, l.r. 
          - predsednik - 


