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Številka:  112 

Datum: 14.03.2012 

  

      
Z A P I S N I K 

07. redne seje predsedstva KZS, ki je bila  v  ponedeljek  12. 03. 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi  
v Hali Tivoli. 
 
Prisotni člani predsedstva: Bašek Marjan, Gobec Ladislav, Gornik Franc, Juvančič Albin, Kranjc 
Vida, Kurelič Milan, Markovič Milorad,  Milač Tomaž,  Pogačnik Jože, Pihlar Bojan ,Miloš Rusič,  
Ema Zajc, Sonja Poljšak, Bojan Dremelj 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red:  

 
1. Potrditev zapisnika 06. seje predsedstva KZS z dne 14.11.2012. 
2. Sklepi korespondenčnih sej 
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2011 
4. Odpis terjatev  do 31.12.2008. 
5. Izhodišča za financiranje priprav  za SP U-23,svetovni pokal U-18 in U-14 in 

informacija o poteku priprav. 
6. Sklic skupščine 20.04.2012 in predlog dnevnega reda. 
7. Predlog komisije za podelitev priznanj s protokolom podelitve, ki bo po skupščini 

20.04.2012. 
8. Predlog dopolnitve pravilnika o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev. 
9. Razno. 
 

 
 
Ad1./  Potrditev zapisnika 6. seje predsedstva KZS z dne 14.11.2011. 
Popravi se sklep št. 4 zapisnika v povezavi z 19. členom propozicij in se zadnji odstavek 19. člena 
glasi: Pet minut pred predvidenim začetkom tekme je skupni pozdrav obeh ekip v enotni športni 
opremi, igralci prvega bloka nastopajočih, pa so lahko v opremi v kateri nastopajo. Pri  pozdravu ekip 
mora biti v vsaki ekipi najmanj 5 tekmovalcev iz predložene prijavnice. V primeru kršenja tega 
določila se klub kaznuje s kaznijo 50,00€. 
V povezavi s vprašanjem Bojana Pihlarja, ki se nanaša na ustreznost kegljišč in opreme na, 
mednarodnih tekmah, ki so v organizaciji kegljaške zveze Nemčije bo podan odgovor po 01.04. to je 
po zasedanju predsedstva NBC v Celju. 
 
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 6. redne seje predsedstva KZS z dne 14.11.2011 z navedenimi 
dopolnili. 
 
 

Ad 2./  Sklepi korespondenčnih sej 
Predsedstvo je bilo seznanjeno, da je bil na korespondenčni seji z dne 09.02.2012 z 9 glasovi za ,tremi 
vzdržanimi in enim glasom proti sprejet naslednji sklep: 
 



2 
 

Na podlagi predloga strokovne komisije KZS in pristojnosti predsedstva, ki izhajajo iz  30. 

člena Statuta KZS je za trenerja-selektorja moške ekipe U-18 državne reprezentance 

imenovala g. Belcijan Franca. 

 
In na korespondenčni seji z dne 15.01.2012 z 11 glasovi za in dvema vzdržanima sprejet 
naslednji sklep: 
Uvede se disciplinski postopek  za podrobno preučitev in ugotovitev eventualne kršitve 
tekmovalca Darka Bizjaka na tekmi v 10. Kolu 1. A slovenske lige med KK Interokno in KK 
Proteus. 
 
Ad3./ Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2011 
Predsednik podal poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2011 iz katerega je razvidno, da je bilo v 
tem letu porabljeno 305.411,00€ in sicer : 
za delovanje zveze 47.267 € 
za mednarodno dejavnost 4.447 € 
za priprave in nastope vrhunskih športnikov na EP in SP 166.027 € 
za nastope mlajših selekcij na EP in SP 87.670 € 
V nadaljevanju so bili pojasnjeni podatki iz izkaza poslovnega izida, bilance  in pojasnili k 
računovodskim izkazom za leto 2011. Isto tematiko je obravnaval NO na svoji zadnji redni seji in 
sprejel sklep, da se bilanca stanja in izkaz poslovnega izida posreduje skupščini v sprejem. 
V zvezi s tem je predsedstvo sprejelo naslednji sklep: 
Sklep št. 2 
Predsedstvo potrjuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s priloženimi poročili in v predlagani 
obliki posreduje skupščini v obravnavo in sprejem. 
 
Ad4./  Odpis terjatev  do 31.12.2008 in 2009 (kazni) 
Po Podani obrazložitvi je predsedstvo sprejelo naslednji sklep: 
Sklep št. 3 
Potrdi se odpis terjatev do 31.12.2008 v višini 1.913€ in  iz leta 2009 za neplačane kazni v višini 
1.300€ po specifikaciji računovodskega servisa. 
 
Ad5./  Izhodišča za financiranje priprav  za SP U-23,svetovni pokal U-18 in U-14 in 

informacija o poteku priprav. 
Predsednik strokovne komisije g. Lado Gobec je obrazložil predlog izhodišč za izračun in 
sofinanciranje stroškov za SP U-23 ter WCUP U1-8 in U-14 v Nemčiji letos. Ob tem je podal 
tudi informacijo o poteku priprav za navedeno prvenstvo, katere se izvajajo v skladu s 
programom strokovne komisije. 
Sklep št. 4 
Sprejmejo se izhodišča za izračun in sofinanciranje stroškov priprav v okviru skupnih oziroma 
klubskih treningov in priprav za SP U-23 ter WCUP U-18 in U-14 2012 v Bautzen v Nemčiji. 
 
 
 
Ad6./  Sklic skupščine 20.04.2012 in predlog dnevnega reda. 
Predsednik je podal predlog, da se skupščina KZS skliče 20.04.2012 207 na Viču v Ljubljani z 
naslednjim dnevnim redom: 
1./ Pregled in potrditev zapisnika skupščine 28.03.2011 
2./ Program dela in finančni načrt za leto 2012. 
3./ Bilanca stanja, poslovni izid za leto 2011 s poročilom o delu KZS. 
4./ Podelitev priznanj po predlogu komisije za priznanja. 
5./ Razno 
 

 
Ad.6/ Predlog komisije za podelitev priznanj s protokolom podelitve, ki bo po skupščini 

20.04.2012. 
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Ga. Ema Zajc je predsedstvu obrazložila predlog za podelitev priznanj, kateri je bil predhodno 
po elektronski pošti dostavljen članom predsedstva. Na postavljena vprašanja članov 
predsedstva je predsednica komisije za priznanja podala takojšnji odgovor in je potem 
predsedstvo sprejelo naslednji sklep: 
Sklep št. 5 
Sprejme se predlog komisije za podelitev priznanj s predlaganimi dobitniki priznanj s protokolom, 
kateri bo realiziran na skupščini 20.04.2012. 

 
 

Ad 8./ Predlog dopolnitve pravilnika o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev. 
Na predlog registracijske komisije je predsedstvo sprejelo dopolnitev pravilnika o članstvu v 
KZS in registraciji tekmovalcev.  
Sklep št. 6 
K 10. členu pravilnika se doda novi tretji odstavek z naslednjo vsebino: 
Izbris tekmovalca iz registra KZS se opravi na zahtevo kluba ob predložitvi sklepa 
disciplinske komisije ali častnega razsodišča o kazni. Igralca se prestavi v register izbrisanih 
tekmovalcev. Ob ponovni registraciji za isti ali drugi klub je potrebno predložiti vse 
dokumente kot za prvo registracijo, tekmovalec dobi svojo matično številko. Nova registracija 
se lahko izvrši  v prestopnem roku. 
 
Ad 9./Razno 
V zvezi z dopisom in postavljenim vprašanjem KK Konstruktor Maribor in razprave je 
predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
Sklep št. 7 
Doseženi rezultati na tekmah državnih lig v tekmovalni sezoni 2011/2012 so veljavni, ker 
Športni pravilnik  KZS za kegljanje na devet kegljev – citira NBC pravilnik brez upoštevanja 
možnih izjem, kateri ta dovoljuje nacionalnim panožnim zvezam v povezavi s starostnimi 
kategorijami tekmovalcev. 
V zvezi s tem strokovna in tekmovalna komisija pripravita predlog, ki bo uveljavljen v 
propozicijah za naslednjo tekmovalno sezono. 
 
Predsedstvo je bilo seznanjeno s prošnjo zveze za šport invalidov Slovenije za sodelovanje v 
obliki pokritja stroškov sodnikov v višini 2.200 €. Po razpravi je predsedstvo glede na 
trenutno finančno stanje KZS in pričakovanem manjšem prilivu sredstev v letu 2012 
ugotovilo, da KZS trenutno ni v stanju prevzeti to finančno obveznost. 
 

 
 
 

Seja je bila zaključena 20.00      
Predsednik KZS 
MILAN KURELIČ , l.r. 

 
 


