
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
SI-1000 LJUBLJANA 
 

 
 
Številka: 2022 
Datum: 16.03.2022 

   
Z A P I S N I K 

 
13. redne seje predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 14.03.2022 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,  Branko Jeršin, Vindiš Damir, Zajc Ema 
 
Ostali prisotni: Pihlar Bojan – predsednik Nadzornega odbora  
 
Odsotni: Samo Dremelj, Miroslav Miklavčič, Jani Steržaj 
    
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 12. redne seje predsedstva 

ter korespondenčne seje; 
2. Poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2021; 
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2021; 
4. Sklic in predlog dnevnega reda zbora članov, ki je predviden 28.03.2022; 
5. Predlog strokovne komisije za imenovanje vodstva reprezentance na SP 2022 v 

Estoniji; 
6. Informacija o neizpolnjevanju pogojev za prijavo na MIZŠ glede sofinanciranja 

programa D1 (članske reprezentance); 
7. Predlogi tekmovalne komisije: 

- internetni video prenos tekem za klube 1. A lige; 
- nastopanje ženskih ekip v 1. B ligah s po 4 igralkami; 
- problematika tekmovanja mladih; 
- evropska prvenstva za U18 in U23 ter 
- sprememba domačina za SP 2023; 

8. Podelitev priznanj Naj kegljač 2021; 
9. Razno. 

- Video konferenca NBC 
- Dopis fundacije za šport povezan s prioritetami za financiranje 

 
Dopolnjen dnevni red pod razno v zvezi s prejetim dopisom Fundacije za šport in Pravilnikom 
o licenciranju ter informaciji o video konferenci NBC je bil soglasno sprejet  
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Ad 1.  Pregled in potrditev zapisnika in realizacija sklepov 12. redne seje predsedstva 
ter korespondenčne seje 

 
 
Sklep št. 1 
 
Sprejme se zapisnik 12. redne seje predsedstva in sklep korespondenčne seje. 
 
ZA: 8         PROTI: 0
    
 
Ad 2. Poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2021 
 
 
Sklep št. 2 
 
Sprejme se poročilo predsednika KZS o delu in poslovanju KZS v letu 2021. 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
Ad 3.  Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2021 
 
 
 
Sklep št. 3 

 
Bilanca stanja KZS na dan 31.12.2021 in izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2021 do 
31.12.2021. se posreduje v priloženi obliki in vsebini Zboru članov v obravnavo in sprejem. 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
Ad 4. Sklic in predlog dnevnega reda zbora članov, ki je predviden 28.03.2022 
 
 
Sklep št. 4 
 
Sprejme se dnevni red za zbor članov, ki bo 28.03.2022. 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
 
Ad 5.  Predlog strokovne komisije za imenovanje vodstva reprezentance na SP 2022 v  
            Estoniji 
 
 
Sklep št. 5 
 
Sprejme se sklep o sestavi delegacije, okvirnih stroških in programu priprav za SP 2022 ter 
stroških SP v Estoniji. 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
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Ad 6.  Informacija o neizpolnjevanju pogojev za prijavo na MIZŠ glede sofinanciranja  
           programa D1 (članske reprezentance); 
 
 
Sklep št. 6 
 
Potrebno je delati več z mladimi, v članskih kategorijah pa doseči boljše rezultate ter v klubih 
poskrbeti za kader, ki bo nosilec teh aktivnosti. 
 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
Sklep št. 7 
 
Zaradi napredka in večje promocije kegljanja morajo klubi, ki nastopajo v 1.A ligi, za 
naslednjo tekmovalno sezono (2022/2023) zagotoviti internetni video prenos tekem.  
 
Informacijo o problematiki dela z mladimi, EP U18 in U 23 in spremembo domačina SP 2023 
je predsedstvo sprejelo brez pripomb.  
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
Sklep št. 8 
 
Predlog tekmovalne komisije v zvezi nastopanja ženskih ekip v 1. B ligah s po 4 igralkami se 
posreduje zboru članov v obravnavo in eventualni sprejem dne 28.03.2022.  
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
Ad 8.  Podelitev priznanj Naj kegljač 2021 
 
 
 
Sklep št. 9 
 
Podelitev priznaj Naj kegljač 2021 se izvede v sklopu mednarodne tekme med Slovenijo in 
Srbijo, ki bo 16.04.2022 v Kranju. Ema Zajc pripravi program ter protokol podelitve. 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
Ad 9. Razno 

- informacija v zvezi s prejetim dopisom Fundacije za šport, 
- informacija v zvezi z video konferenco NBC, 
- Pravilnik o licenciranju 
- Višina kotizacije za tekmovalno sezono 2022/2023 

 
Sklep št. 10 
 
Predsedstvo je sprejelo naslednjo prioriteto za izgradnjo in obnovo športnih objektov in sicer; 

1. Očina Kočevje 
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2. Občina Črna na Koroškem 
3. Občina Šentilj 

Milan Kurelič obvesti člane o tematiki video konference NBC glede kegljanja na 9 kegljev in 
možnosti nastopa na svetovnih igrah v Birminhenu ZDA na katerem bi se promoviralo 
kegljanje s ciljem privabiti in pridobiti čim več držav v ta šport.  Tu se pojavi tudi problem 
financiranja, saj bi te igre trajale 3 dni, pokriti pa bi bilo potrebno stroške prevoza, nastanitev 
in drugih stroškov povezanih s tem.  
O tem bo še potekala razprava in na podlagi tega sprejete odločitve v NBC 
 
Damir Vindiš je članom razdelil dopolnjen Pravilnik o licenciranju, ki ga je bilo potrebno 
dopolniti zaradi sprememb v zvezi z usposabljanjem strokovnih delavcev v športu.  
 
Na dopolnitev je bila dana pripomba na  dikcijo 3. člena v zvezi potrditve in pridobitve naziva. 
 
Višina kotizacije za tekmovalne sezono 2022/2023 bo obravnavana na naslednji seji 
Predsedstva KZS. 
 
Slep št. 11 

Damir Vindiš pripravi predlog dikcije 3. člena Pravilnika o licenciranju. 
 
 
ZA: 8         PROTI: 0 

Sklep št. 12 
 
Višina članarine za leto 2022 bo predmet obravnave na zboru članov 28.03.2022. 
 
ZA: 8         PROTI: 0 
 
 
 
 
 
Seja je bila končana ob 19. uri.                                                    Predsednik       
 
Kegljaška zveza Slovenije                                                          Milan Kurelič, l.r. 
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