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Številka:   
Datum: 07.11.2013 
  

      
Z A P I S N I K 

13. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  četrtek   07.11.2013 ob 17.00 uri v sejni sobi na 
Tržaški cesti 333, Ljubljana. 
 
Prisotni člani predsedstva in NO: Bašek Marjan,  Gobec Ladislav, Gornik Franc, Juvančič 
Albin, Kranjc Vida, Kurelič Milan, Markovič Milorad,  Milač Tomaž,  Pihlar Bojan, 
Pogačnik Jože, Poljšak Sonja, ,  Ema Zajc, Rusič Miloš. 
 
Odsoten:Bojan Dremelj 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red :  

 
1. Potrditev zapisnika 12. seje predsedstva KZS z dne 17.06.2013  
2. Sklep  korespondenčne seje z dne 11.09.2013 –financiranje udeležbe na pokalih in 

predlog za stimuliranje klubov za dosežke na pokalnih tekmovanjih.  
3. Predlog izračuna sofinanciranja klubov za delo z mladimi. 
4. Program dela in finančni načrt KZS za leto 2014 ter predloga porabe sredstev do 

konca 2013. 
5. Izračun doseženih točk in program za razglasitev »Naj kegljač 2013«. 
6. Izvedba šolskih športnih tekmovanj 2013/2014. 
7. Razno: 

7.1 Konferenca WNBA-NBC 
7.2 Predlog za podelitev priznanja za prostovoljnega delavca nacionalne 

panožne zveze. 
7.3 Dopolnitev propozicij v zvezi z dvojnimi koli državnih lig 

 
 

Ad1./  Potrditev zapisnika 12. seje predsedstva KZS z dne 17.06.2013.  

 

Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 12. seje predsedstva KZS z dne 17.06.2013 z ugotovitvijo, da se bo predlog 
sodniškega pravilnika obravnaval na naslednji seji. V zvezi s tem je predsedstvo zadolžilo 
predsednika sodniške komisije, da  pripravi predlog sodniškega pravilnika, ki ga predhodno 
uskladi s Statutarno komisijo.  
 
Na predlog tekmovalne komisije v zvezi vpisom rezervnih igralcev v zapisnik  je bil sprejet 
naslednji sklep 
 

Sklep št. 2:  
Rezervna tekmovalca se z roko dopiše na koncu zapisnika, popravljeni obrazci bodo 
pripravljeni za drugi del ligaškega tekmovanja 
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Ad 2./ Sklep  korespondenčne seje z dne 11.09.2013 –financiranje udeležbe na pokalih in 

predlog za stimuliranje klubov za dosežke na pokalnih tekmovanjih.  

 
Sklep korespondenčne seje je priloga zapisniku.  
Na osnovi predloga izračuna sofinanciranja za dosežene rezultate na pokalnih tekmovanjih, 
ŽKK Brest je dosegel 5. mesto na evropskem pokalu, KK Konstruktor je dosegel 7. mesto na 
svetovnem pokalu in KK Celje 2. mesto na svetovnem pokalu, ki ga je pripravila strokovna 
komisija in razprave članov predsedstva je bil sprejet naslednji sklep. 
 
Sklep št.4: 

Posameznim udeleženim ekipam na  pokalnih tekmovanj se dodatno razdeli še 5.200,00€ 
skladno s predlogom izračuna strokovne komisije. Na osnovi doseženih rezultatov posamezne 
ekipe in  vrednost točke  2,00€ se izplača KK Celje 3200,00€, KK Konstruktor 1000,00€ in 
ŽKK Brest 1000,00€. 
 
Ad3./ Predlog izračuna sofinanciranja klubov za delo z mladimi. 

Predlog izračuna sofinanciranja klubov za delo z mladimi je predsedstvo sprejelo na predlog 
strokovne komisije. Glede na to, da je podano več variant višine sredstev je predsedstvo v 
zvezi s tem sprejelo  naslednji sklep. 
 
Sklep št.5: 

Odobri se izplačilo izračuna sredstev posameznih klubov na osnovi sklenjenih pogodb 
upoštevajoč vrednost točke 1,50€ v višine 36.174,00€. Zneski manjši od 50,00 se ne 
izplačujejo.  
Po pregledu finančnega stanja KZS na osnovi porabe v enajstih mesecih se bo po potrebi 
sredi decembra odločalo o možni dodatni delitvi tovrstnih sredstev. 
 

Ad 4./ Program dela in finančni načrt KZS za leto 2014 ter poraba sredstev do konca leta 

2013. 

Po obrazložitvi in razpravi programa dela in finančnega plana za 2014, ki sta priloga tega 
zapisnika je predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
 

Sklep št.6: 

Sprejme se program dela predsedstva in komisij KZS za leto 2014 s finančnim planom. 
Finančni plan predvideva 429.907,00€ prihodkov in odhodkov. Podrobnosti so razvidne iz 
priloge. 
V nadaljevanju je predsednik KZS v skladu s planom za leto 2013, stanjem finančnih sredstev 
in predvideni porabi do konca letošnjega leta podal naslednji predlog porabe  do 31.12.2013: 

� Vodenje lige in urejanje internetne strani   7.000,00 
� Računalniška oprema               1.200,00 
� Delovanje zveze       5.000,00 
� Podelitev »Naj kegljač 2013«     3.000,00 
� Oprema reprezentance, tiskanje knjižic, medalje…          12.740,00 
� Turnir v Avstriji       2.000,00 
� Šolska tekmovanja               15.000,00 
� Dosežke na pokalnih tekmovanjih    5.200,00 
� Licenčni seminar za trenerje     2.000,00 
� Sofinanciranje klubov za delo z mladimi           36.174,00 

V  zvezi s predlaganim je predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
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Sklep št.7: 

Sprejme se predlog porabe sredstev po zgoraj navedenih postavkah. V primeru  eventualne 
prekoračitve skupnih sredstev je potrebno predhodno pridobiti sklep predsedstva 
(korespondenčna seja). 
 
Ad 5./ Izračun doseženih točk in program za razglasitev »Naj kegljač 2013«. 

 

Predlog izračuna, ki je bil dostavljen članom predsedstva in vsem klubom je pojasnil 
predsednik tekmovalne komisije. V nadaljevanju je bil obrazložen program podelitve priznanj 
najboljšim kegljačem, ki bo petek  06.12.2013 ob 18.00 uri v prostorih Območno obrtno –
podjetniške zbornice Vič na Tržaški 207 v Ljubljani. Po razpravi je sprejet naslednji sklep.  
 

Sklep št.8: 
Potrdi se izračun točk za naj kegljača 2013 in program podelitve. 
 

Ad6./  Izvedba šolskih športnih tekmovanj 2013/2014. 

Kegljanje je letos prvič uvrščeno v šolske programe osnovnih šol. Podrobnosti so razvidne v 
Informatorju  »Šport mladih 2013/14«, ki ga je izdal Zavod RS za šport Planica. V zvezi s tem 
je bil sklican sestanek OTS 25.10.2013 v Ljubljani. Koordinator s strani KZS je predsednik 
tekmovalne komisije g. Gornik Franc, ki je v nadaljevanju obrazložil sistem tekmovanja od 
šolskih do državnih, tekmovalna pravila in prijavnine. Glede na to, da v prvem letu začetka 
tekmovanja zavod za šport Planica ne bo pokrival nobenih stroškov so v ta namen predvidena 
sredstva za tovrstna tekmovanja v višini do 15.000 € s strani KZS. Člani predsedstva so 
pozvani, da aktivno sodelujejo in pomagajo pri kontaktiranju s šolami in organizaciji 
tekmovanj v svojem okolju. 
  

Ad 7./  Razno: 

 
1.1 Konferenca WNBA-NB 

Poročilo iz konferenc sta podala predsednik KZS in podpredsednik KZS.  Poročilo in 
 predlog KZS, ki je bil podan in sprejet na konferencah je v prilogi tega zapisnika. 

1.2 Predlog za nagrado prostovoljnega delavca nacionalne panožne zveze. 
           Članica IO OKS ga. Sonja Poljšak je dala iniciativo, da KZS predlaga svojega  

                    člana-predstavnika za podelitev priznanja za prostovoljno delo na področju  
                    kegljanja. 
1.3 Dopolnitev propozicij v zvezi z dvojnimi koli državnih lig. 

Na pripombo g. Bojana Pihlarja, da so nekatere ekipe igrale 4. kolo državnih lig pred 
3. kolom je predsedstvo sprejelo sklep. 

 
Sklep št.9: 

Dopolnijo se propozicije za ekipna članska tekmovanja s pravili izvedbe dvojnih kol, ki bodo 
v veljavi že v drugem delu sezone 2013/2014 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri                                                     Predsednik KZS 
                                                                                                                Milan Kurelič, l.r. 


