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Številka: 506 

Datum: 19.11.2018 

   

 S K L E P I       Z A P I S N I K A 

 

16. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek 19.11.2018, ob 17. uri, v sejni sobi 

Hale Tivoli v Ljubljani. 

 

Dnevni red 

1. Informacija o potrditvi zapisnika 15.seje predsedstva z dne 08.10.2018 

2. Plan dela in finančni načrt za leto 2019.  

3. Podelitev priznanj in razglasitev najboljših za leto 2018, ki bo 14.12.2018 v sejni  

         dvorani Območne obrtne zbornice na Viču, Tržaška 207 Ljubljana ob 18.00 uri. 

4. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov. 

5. Predlog kandidata za člana skupščine OKS. 

6. Izhodišča za povračilo stroškov v okviru skupnih oziroma klubskih treningov in 

priprav za člansko ekipno in U18 svetovno prvenstvo ter WCUP U14 Rokycany 2019 in za 

WCUP člani ter U23 Prešov 2019 (oboje Češka) Dnevni red  je bil soglasno sprejet. 

7. Razno. 

 

Ad 2./ Plan dela in finančni načrt za leto2019. 

 

Sklep št. 1 

Potrdi se Plan dela in finančni načrt za leto 2019 v višini  365.225,00€   

 

 

Ad 3./ Podelitev priznanj in razglasitev najboljših za leto 2018, ki bo 14.12.2018 v sejni  

dvorani Območne obrtne zbornice na Viču, Tržaška 207 Ljubljana ob 18.00 uri. 

 

Sklep št.2 

Predsednica komisije bo za programskega voditelja podelitve pripravila kratko obrazložitev 

doseženih rezultatov posameznikov in klubov na podlagi katerih bodo prejeli priznanja. 

 

Sklep št.3 

Predsednik KZS in predsednica komisije za priznanja pripravita seznam povabljenih 

prejemnikov priznanj in gostov. 

 

Sklep št.4 

Na prireditev bo povabljen tudi Miro Steržaj, kateremu bi ob tej priložnosti izročili že 

dodeljeno priznanje.  

 

Sklep št.5 

Pozivajo se klubi in društva KZS, da pravočasno predlagajo KZS in komisiji za priznanja 

njihove člane in klube, katerim pripadajo priznanja v skladu s pravilnikom, kakor tudi 

predvidenemu datumu prireditve. 
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Sklep št. 6 

Na pobudo podpredsednika KZS bo komisija za podelitev priznanj preverila ali so še  

eventualni upravičenci do to vrstnih priznanj za življenjsko delo tako v športnem kakor tudi v 

organizacijskem  področju. 

 

 

Ad 4./Pravilnik o varstvu osebnih podatkov. 

 

Sklep št. 7 

Sprejme se pravilnik o varstvu osebnih podatkov s prilogami (obrazci). Ko bodo sprejete še 

eventualne dopolnitve drugih aktov KZS bo le to dostavljeno vsem klubom in društvom KZS, v 

uporabo in kot vzorec za izdelavo njihovih aktov v zvezi s tem. 

 

 

Ad 5./ Predlog kandidata za člana skupščine OKS. 

 

Sklep št.8 

Predsedstvo je sprejelo sklep, da se predlaga OKS za članico skupščine OKS in IO OKS ga. 

Sonjo Poljšak. 

 

 

Ad 6./ Izhodišča za povračilo stroškov v okviru skupnih oziroma klubskih treningov in 

priprav za člansko ekipno in U18 svetovno prvenstvo ter WCUP U14 Rokycany 2019 in za 

WCUP člani ter U23 Prerov 2019 

 

Sklep št.9 

Potrdi se predlagana izhodišča za povračilo stroškov v okviru skupnih oziroma klubskih 

treningov in priprav za člansko ekipno in U18 svetovno prvenstvo ter WCUP U14 Rokycany 

2019 in za WCUP člani ter U23 Prerov 2019 

 

  

Ad 7./ Razno 

 

Ni bilo obravnave. 

 

 

Seja je bila končana ob 18.30 uri. 

 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 

- predsednik - 

 


