
  

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška cesta 25 

SI-1000 LJUBLJANA 

 
 

 

Številka: 122 

Datum: 26.02.2019 

   

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

 

17. redne seje Predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek 25.02.2019, ob 17. uri, v sejni sobi 

Hale Tivoli v Ljubljani. 

 

 

Dnevni red  
1. Informacija o potrditvi zapisnika 16.seje predsedstva z dne 19.11.2018. 

2. Dopolnitve Statuta Kegljaške zveze Slovenije.  

3. Poročilo o Svetovnem posameznem pokalu PREROV 2019. 

4. Informacija o poteku priprav za Svetovno prvenstvo 2019 in poročilo z zadnje seje   

         strokovne komisije. 

5. Predlog skupščine (sklep št. 7 skupščine KZS 26.03.2018) o eventualnih  

         spremembah  v slovenskih ligah.  

6. Poročilo o poslovanju s Bilanco stanja in poslovnega izida za leto 2018. 

7. Sklic redne in volilne skupščine, ki bo 25.03.2019. 

8. Razno. 

 

 

Ad 2./  Dopolnitve Statuta Kegljaške zveze Slovenije.  

 

Sklep št. 1 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta KZS se posreduje skupščini v sprejem. 

 

 

Ad 3./ Poročilo o Svetovnem posameznem pokalu PREROV 2019. 

 

Sklep št.2 

Člani predsedstva so sprejeli in potrdili poročila o doseženih rezultatih s Svetovnega 

posameznega pokala PREROV 2019 in predlog terminov mednarodnih prijateljskih tekem ter 

kandidaturo za pridobitev evropskih sredstev za razvoj mladih tekmovalcev. 

 

 

Ad 4./ Informacija o poteku priprav za Svetovno prvenstvo 2019 in poročilo z zadnje seje   

         strokovne komisije. 

 

Sklep št. 3 

Predsedstvo je sprejelo informacijo o pripravah za SP 2019. 

Ob tem je predsedstvo sprejelo predlog strokovne komisije za izvedbo meritev članic in 

članov državne reprezentance za SP 2020, izvedbo seminarja za trenerje mladih v Kranjski 

gori od 31.05. do 02.06.2019 in  kondicijskih priprav koncem julija in začetku avgusta za 
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mladince v Kranjski gori s tem, da so te priprave dolge največ 5 dni, preostanek sredstev pa 

se nameni za pripravo reprezentanc v marcu 2020, katere bodo trajale predvidoma 4 dni. 

 

 

Ad 5./ Predlog skupščine (sklep št. 7 skupščine KZS 26.03.2018) o eventualnih spremembah      

Slovenskih ligah.  

 

Sklep št.4 

Člani predsedstva dostavijo svoja mnenja in stališča v zvezi s podanima predlogoma do 

11.03.2019 po elektronski pošti na KZS. Na podlagi tega bo skupščini dostavljen predlog za 

razpravo in eventualni sprejem. 

 

 

Ad 6./ Poročilo o poslovanju s Bilanco stanja in poslovnega izida za leto 2018. 

 

Sklep št. 5 

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida in poročilo predsednika KZS o poslovanju KZS v letu 

2018 se posreduje skupščini v obravnavo in sprejem. 

 

 

Ad 7./ Sklic redne in volilne skupščine, ki bo 25.03.2019. 

Za redno in volilno skupščino je predlagan dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva za redno letno in volilno skupščino (predsednika, dva 

člana del. predsedstva, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika) ter ugotavljanje 

sklepčnosti skupščine KZS. 

2. Informacija o potrditvi zapisnika skupščine z dne 26.03.2018. 

3. Poročilo  predsednika KZS o delu in poslovanju KZS in poročilo predsednika NO za 

leto 

      2018. 

4. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2018. 

5. Program dela in finančni načrt za leto 2019. 

6. Predlog dopolnitev in sprememb Statuta KZS . 

7. Predlog dopolnitve sistema tekmovanja v državnih ligah (sklep št. 7 skupščine KZS 

26.03.2018) ligah. 

8. Poročilo predsednika NO, predsednika disciplinskega razsodišča  in predsednika KZS 

o delu za mandatno  obdobje  2015-2019. 

9. Razrešnica organom KZS.  

 

10. Volitve v organe KZS.   

10.1 Imenovanje volilne komisije. 

10.2 Zapisnik kandidacijske komisije in predlog glasovnic. 

10.3 Potek in izvedba volitev. 

10.4 Razglasitev rezultatov glasovanja. 

 

11. Razno. 

 

Dnevni red s predlagano tematiko je predsedstvo potrdilo, ob tem pa je dogovorjeno še 

naslednje: 

- Statutarna komisija prevzame vlogo kandidacijske komisije za izvedbo volitev 
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- Klubom-društvom se dostavi poziv za predlaganje kandidatov za organe KZS  ob 

upoštevanju 31. člena Statuta KZS do 15.03.2019 na naslov KZS. Po navedenem 

datumu bo statutarna komisija sestavila kandidatno listo in predlog glasovnice 

 

 

Ad 8./ Razno 

 

Ni bilo obravnave. 

 

 

Seja je bila končana ob19.30 uri. 

 Kegljaška zveza Slovenije 

Milan Kurelič, l. r. 

- predsednik - 

 


