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Številka:   
Datum: 12.03.2014 
  

      
Z A P I S N I K 

14. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  ponedeljek  10.03.2014 ob 17.00 uri v sejni sobi  Hale 
Tivoli v Ljubljani. 
 

Prisotni člani predsedstva in NO: Bašek Marjan,   Gobec Ladislav, Gornik Franc, Juvančič 
Albin, Kranjc Vida, Kurelič Milan,  Pihlar Bojan, Pogačnik Jože, Poljšak Sonja,   Ema Zajc, 
Rusič Miloš. 
 
Odsotni: 
Dremelj Bojan, Markovič Milorad,  Milač Tomaž 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji  dnevni red :  

1. Potrditev zapisnika 13. seje predsedstva KZS z dne 07.11.2013. 
2. Poročilo o delu in poslovanju KZS za leto 2013. 
3. Bilanca stanja in poslovni izid za leto 2013. 
4. Predlog kriterijev za sofinanciranje organizacije in tekmovanj OŠ v kegljanju  v 

sezoni 2013/2014. 
5. Informacija s  13. seje in sklepih strokovne komisije z dne 24.02.2014. 
6. Predlogi tekmovalne komisije in informacija o organizaciji in poteku tekmovanj 

OŠ. 
7. Sklic in dnevni red skupščine KZS, ki je predvidena  24.03.2014. 
8. Razno: 

- Sodniški pravilnik 
 
 

Ad1./  Potrditev zapisnika 13. seje predsedstva KZS z dne 07.11.2013.  
Člani predsedstva na preloženi zapisnik niso imeli pripomb in so ga z glasovanjem potrdili 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 13. seje predsedstva KZS z dne 07.11.2013  
 
Ad 2./ Poročilo o delu in poslovanju KZS za leto 2013. 
Poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2013 je podal predsednik KZS. Poročilo, ki je 
priloga k temu zapisniku so člani prejeli z vabilom predsedstva. Po podani obrazložitvi je 
predsedstvo sprejelo:  
Sklep št.2:  
Sprejme se poročilo o delu in poslovanju Kegljaške zveze za leto 2013. 
 
Ad3./ Bilanca stanja in poslovni izid za leto 2013. 
Bilanco stanja, poslovni izid in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2013 je ob 
priloženem gradivu pojasnil predsednik KZS.  Na predloženo gradivo in podano obrazložitev 
člani predsedstva niso imeli pripomb in so sprejeli: 
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Sklep št. 3:  
Bilanco stanja, poslovni izid za leto 2013 se v predlagani obliki in vsebini posreduje skupščini 
KZS v obravnavo in sprejem. 
 
Ad 4./ Predlog kriterijev za sofinanciranje organizacije in tekmovanj OŠ v kegljanju  v 
sezoni 2013/2014. 
Predlog kriterijev osnovno šolskih tekmovanj (OŠ) je sprejela strokovna komisija in ga 
dostavila predsedstvu v obravnavo in sprejem. Predsednik strokovne komisije g. Lado Gobec 
je pojasnil izhodišča kriterijev za sofinanciranje tekmovanj po OTS in organizacijo tekmovanj 
na republiškem nivoju.  
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z sofinanciranjem šolskih tekmovanj na 
občinskem nivoju. Po izmenjavi predlogov in mnenj je predsedstvo sprejelo v zvezi s tem: 
Sklep št. 4:  
Predvidena sredstva v višini 12.300,00€ so namenjena predvsem za pokrivanje stroškov 
organizacije OŠ tekmovanj na nivoju OTS-regijska in republiškem nivoju. Po pokritju 
stroškov navedenih tekmovanj in morebitnem ostanku sredstev navedenega zneska, se ta 
razdeli organizatorjem tekmovanj na nivoju občin. Kriterij za izračun sofinanciranja OŠ 
tekmovanj na nivoju občin je lahko največ  do 3,00€ ne učenca. Seznam tekmovalce mora biti 
potrjen s strani ravnatelja šole oziroma njegovega pooblaščenca. 
 
 
Ad6./  Informacija s  13. seje in sklepi strokovne komisije z dne 24.02.2014. 
Informacijo s predlogi je podal predsednik SK. Člani predsedstva so  prejeli tudi zapisnik s 
sklepi navedene seje v kateri je bil glavni poudarek na SP in WCup  v maju mesecu v Brnu. 
Podan je bil  predlog organizacije priprav in izhodišč za izračun stroškov priprav za 
navedeno tekmovanje. V nadaljevanju je bila podana informacija o razvrstitvi športnih panog 
po razredih in za kategorizacijo tekmovalcev. Po razpravi in podani informaciji s strani 
predsednika SK bodo v zvezi s tem vsi člani predsedstva prejeli gradivo. Predsedstvo je 
sprejelo: 
Sklep št. 5:  
Potrdi se predlog izhodišč za izračun in financiranje stroškov priprav za člansko in mladinsko 
svetovno prvenstvo ter WCup za U-18 v Brnu. 
 
Ad 7./  Predlogi tekmovalne komisije in informacija o organizaciji in poteku tekmovanj OŠ. 
Koordinator OŠ tekmovanj g. Franc Gornik je podal informacijo v zvezi s potekom navedenih 
tekmovanj. Končana so občinska tekmovanja, v marcu mesecu se bodo zaključila regijska OŠ 
tekmovanja. Na državno tekmovanje morajo preko aplikacije zavoda za šport Planica 
tekmovalce- učence prijavit šole same. Državno OŠ tekmovanje bo v petek 11.04.2014 od 
12,00 do 15,00 ure na kegljišču Golovec v Celju, Dečkova 1. 
V nadaljevanju je predsednik TK podal predlog, da bi se po posvetovanju z ostalimi športnimi 
zvezami in mnenju predsedstva poimenovanje posameznih kategorij tekmovalcev po starosti 
in sicer: kadeti, mladinci do 18 let, mlajši člani do 23 let in člani. 
Naslednji predlog predsednika tekmovalne komisije je bil, da se državnemu  prvenstvu 
posamezno za tekmovalce U-18 in U-23 doda še tretji nastop  najbolje uvrščenih 12 
tekmovalcev, ki se izvede kot pri članski selekciji. 
Po razpravi je predsedstvo sprejelo: 
Sklep št. 6:  
Sprejme se predlog o izvedbi državnega prvenstva za tekmovalce U-18 in U-23. 
 
Sklep št. 7:  
Sprejeta je pobuda o poimenovanju posameznih kategorij tekmovalcev, katera bo predmet 
obravnave, po izvedenih zgoraj navedenih aktivnostih, naslednje seje predsedstva. 
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Ad 8./ Sklic in dnevni red skupščine KZS, ki je predvidena  24.03.2014. 
 
Sklep št. 8:  
Skupščine bo  v ponedeljek 24.03.2014 ob 17.00 uri v prostorih Območne podjetno - obrtne 
zbornice VIČ na Tržaški cesti št. 207 v Ljubljani, z   naslednjim dnevnim redom: 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, dva člana del. predsedstva, zapisnikarja in 

dva overovatelja zapisnika) in ugotavljanje sklepčnosti skupščine KZS. 
2. Pregled in potrditev zapisnika skupščine z dne 25.03.2013. 
3. Poročilo o delu in poslovanju KZS v letu 2013 in poročilo predsednika NO. 
4. Bilanca stanja in poslovni izid za leto 2013 . 
5. Program dela in finančni načrt za leto 2014. 
6. Sklic volilne skupščine. 
7. Razno. 
 
Ad 9./ Razno: 
- Sodniški pravilnik 
Predsednik KZS je člane obvestil, da bo predloženi Sodniški pravilnik, ki je bil dostavljen na 
seji predsedstva, predmet obravnave eventuelnih pripomb in dopolnil s strani članov 
predsedstva in bo čistopis obravnavan in sprejet na naslednji seji predsedstva.  
 
- Terjatve do klubov v zvezi z izstavljenimi računi. V zvez s tem je predsedstvo sprejelo: 
Sklep št.9:  
Klubi, ki niso poravnali svojih obveznosti do KZS se opomnijo na njihove terjatve po 
elektronski pošti in v pisni obliki po redni pošti s pozivom, da je zadnji rok za poravnavo 
obveznosti 19.03.2014. Klubi kateri ne bodo poravnali obveznosti bodo suspendirani in ne 
bodo imeli pravice nastopa v naslednjem kolu prvenstva. 
 
-Pred zaključkom seje je bilo dogovorjeno, da se predsednik strokovne komisije, tekmovalne 
komisije in Mitja Hudovernik sestanejo v ponedeljek 17.03.2014 v Celju v zvezi z izdelavo 
predloga športnega pravilnika. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri    
 

                                                 Predsednik KZS 
                                                                                                              Milan Kurelič 


