
1 

 

 
 

Številka: 180 
Datum: 12.06.2014 
  

      
Z A P I S N I K 

15. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  četrtek  12.06.2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v Hali 
Tivoli. 
 
Prisotni člani predsedstva in NO: Tomaž Milač, Bašek Marjan, Dremelj Bojan, Gobec 
Ladislav, Gornik Franc, Kranjc Vida, Kurelič Milan, Markovič Milorad, Pogačnik Jože, Ema 
Zajc, Poljšak Sonja. 
 
Odsotni člani predsedstva: 
Pihlar Bojan, Albin Juvančič. 
 
Sprejet je bil predlagan  dnevni red :  

 
1. Potrditev zapisnika 14. seje predsedstva KZS z dne 10.03.2014. 
2. Poročila trenerjev o Svetovnem članskem in mladinskem prvenstvu ter WCup     U-

18 v Brnu 2014 in odstopna izjava trenerja–selektorja mladinske moške 
reprezentance. 

3. Izračun nagrad in določitev vrednosti točke za izplačilo nagrad v povezavi z 
dosežki na SP 2014 Brno. Izplačilo honorarja trenerjem- selektorjem na SP in 
predlog sofinanciranja vadbe po klubih za  udeležence na SP. 

4. Udeležba na kampu mladih v avgustu 2014 v Vrbasu in kondicijske priprave v 
Kranjski Gori. 

5. Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika. 
6. Predlog sprememb in dopolnitev Športnega Pravilnika. 
7. Propozicije, sodniška pravila in  tekmovalni koledar  za sezono 2014/2015. 
8. Priprave za volitve v jesenskem času. 
9. Razno: 

- Vloga KK Ograjca 
 
 

Ad1./  Potrditev zapisnika 14. seje predsedstva KZS z dne 10.03.2014. 
 
Po pregledu zapisnika 14. seje je predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
 
Sklep št. 1:  
Potrdi se zapisnik 14. seje predsedstva KZS z dne 10.03.2014 v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 2./ Poročila trenerjev o Svetovnem članskem in mladinskem prvenstvu ter WCup     U-
18 v Brnu 2014 in odstopna izjava trenerja–selektorja mladinske moške reprezentance. 
 
Poročila trenerjev-selektorjev je na svoji redni seji obravnavala strokovna komisija katerih 
povzetke je predstavil predsednik strokovne komisije. Poročila so priloga zapisnika. 
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V razpravi so bile med ostalim podane naslednje ugotovitve: 
- splošna ocena nastopa naših reprezentantov na SP Brno 2014 glede uvrstitve in števila 

osvojenih medalj je dobra 
- v primerjavi z vrhunskimi kegljači posameznih držav je ugotavljeno, da je za doseganje 

vrhunskih rezultatov potrebno pri naših kegljačih več vadbe in psihofizičnih priprav 
- na daljši rok je potrebno ustvariti večjo konkurenčnost v ligaških tekmovanjih, zlasti v 

prvi A ligi 
- intenzivnejše nadaljevati delo  z mladimi in šolskimi tekmovanji, s katerimi se je  začelo v 

šolskem letu 2013/2014 
- potrebno je povečati strokovnost trenerskega kadra po klubih 
- v pripravah za SP je dati poudarek tudi na vadbi tandemov mix in sprintu 

 
V zvezi s tem je predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
 
Sklep št. 2:  
Potrdijo se poročila  trenerje-selektorjev SP Brno 2014 z zgoraj navedenimi ugotovitvami, 
katere bodo uvrščene v program dela komisij in selektorjev reprezentanc. 
 
Predsednik je člane predsedstva seznanil z nepreklicno odstopno izjavo g. Bojana Pihlarja iz 
mesta trenerja–selektorja mladinske moške selekcije. Na podlagi tega in razprave je 
predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
 
Sklep št. 3:  
V drugi polovici avgusta se objavi razpis za trenerje-selektorje vseh selekcij z rokom prijave 
do konca meseca septembra. Na podlagi razpisa in izbora bodo novi trenerji-selektorji 
imenovani v oktobru mesecu. Po imenovanju novih trenerjev-selektorjev preneha funkcija 
sedanjim trenerjem-selektorjem, razen g. Bojanu Pihlarju, kateremu je prenehala funkcija z  
12.06.2014. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi za in enim vzdržanim. 
 
 
Ad3./ Izračun nagrad in določitev vrednosti točke za izplačilo nagrad v povezavi z dosežki 
na SP 2014 Brno. Izplačilo honorarja trenerjem- selektorjem na SP in predlog 
sofinanciranja vadbe po klubih za  udeležence na SP. 
 
Člani predsedstva so na podlagi predloga izračuna števila točk za dosežke na SP Brno 2014, 
delo trenerjev in vadbe reprezentantov v klubih  na podlagi izračuna in predloga strokovne 
komisije sprejeli  naslednji sklep. 
 
Sklep št. 4:  
Potrdi se  izračun števila doseženih točk za osvojene medalje na SP Brno 2014 z vrednostjo 
točke v višini 2,00€. 
Višina honorarjev trenerjev-selektorjev v skupni vrednosti 6.300,00€ (vrednost točke je 
1,00€). 
Sprejme se predlog sofinanciranja vadbe reprezentantov v okviru klubov do višine 6.200,00€.  
 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi za in eni proti. 
 
Ad 4./ Udeležba na kampu mladih v avgustu 2014 v Vrbasu in kondicijske priprave v 
Kranjski Gori. 
Strokovna komisija je predlagala  udeležbo na kampu mladih v avgustu v Vrbasu in na 
podlagi tega je predsedstvo  sprejelo naslednji sklep. 
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Sklep št.5: 
Na kamp mladih v Vrbas v avgustu 2014 se lahko napoti do tri tekmovalke in tri tekmovalce v 
spremstvu dveh trenerjev za kadete.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 Na kondicijske priprave v Kranjski gori se pozove klube naj prijavijo svoje kandidate s 
poudarkom na mlajših tekmovalcih. Kegljaška zveza bo pokrila stroške dvodnevnega bivanja 
tudi zainteresiranih klubskih trenerjev. Dneve-datume udeležbe prijavljenih trenerjev glede 
na program, bo sporočil Lado Gobec ali Bojan Bajec. 
 
Ad 5./Predlog sprememb in dopolnitev Sodniškega pravilnika. 
 
Članom predsedstva so bile dostavljeni tri verzije sodniškega pravilnika. Po obrazložitvi in 
obravnavi je predlagan v sprejem sodniški pravilnik, ki je bil datiran za sprejem 10.03.2014 s 
tem , da se je v drugem odstavku 18 člena spremeni starostna doba sodnika, ki aktivno sodi iz 
68 na 70 let.  V zvez s tem je predsedstvo sprejelo naslednji sklep. 
 
Sklep št.6: 
Sprejme se sodniški pravilnik v predlagani obliki in vsebini s spremembo starostne dobe v 18 
člen u in  vpisom datuma 12.06.2014 v preambuli in na koncu po 48. členu. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 6./ Predlog sprememb in dopolnitev Športnega Pravilnika 
 
Sklep št. 7: 
Sprejme se predlagani športni pravilnik, ki se uporablja v predlagani vsebini. Podane  
eventualne dopolnitve in spremembe bo predsedstvo KZS obravnavalo na svojih rednih sejah.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 7./ Propozicije, sodniška pravila in  tekmovalni koledar  za sezono 2014/2015. 
 
Po podani obrazložitvi predsednikov strokove, tekmovalne in sodniške komisije je v razpravi 
dogovorjeno, da s soglasjem KK Zagorje ženska ekipa za tekmovalno sezona 2014/2015 
tekmuje v zahodni ženski II ligi. 
V kolikor KK Pivka ne bo zaključila z obnovitvenimi deli na svojem kegljišču do začetka 
tekmovalne sezone 2014/2015, se ji bo dovolilo igranje ligaških tekmovanj na gostujočih 
kegljiščih.  
 
 
Sklep št.8: 
Predsedstvo je z zgoraj navedenimi dopolnitvami  sprejelo Propozicije, sodniška pravila in  
tekmovalni koledar  za sezono 2014/2015. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 8./ Priprave za volitve v jesenskem času. 
  
V zvezi s pripravami za volitve se povabijo klubi, da predlagajo kandidate za funkcije v 
organe KZS in sicer: 
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- predsednika KZS 
- člane predsedstva 
- predsednika NO 
- dva člane NO 
- predsednika disciplinskega razsodišča 
- 3 člane in 3 namestnike članov  disciplinskega razsodišča 

 
Po obravnavi je dogovorjeno, da se do konca meseca klube obvesti o volilni skupščini, ki bo 
predvidoma v prvi polovici oktobra, in pozove k prijavi kandidatov za zgoraj navedene 
organe KZS. V drugi polovici avgusta bo poziv klubom ponovljen z rokom za dostavo 
predlogov kandidatov do 15.09.2014.  
Eventualno imenovanje kandidacijske komisije (v avgustu) bo predsedstvo sprejelo na 
korespondenčni seji. 
 
Ad 9/ Razno: 
Na seji je bil podan predlog  s potrebno priloženo  dokumentacijo za sprejem v KZS kegljaški 
klub Ograjca in Kegljaški klub Gobar Ljubljana.  Predlagateljima je bilo tudi pojasnjeno, 
kakšen je postopek registracije tekmovalcev v novem klubu in tekmovalna pravila v ligah 
KZS. 

  
Sklep št. 9 
Sprejme se KK Ograjca in KK Gobar v članstvo Kegljaške zveze Slovenije. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri                                     

                Predsednik KZS:
                                                                                     
   Milan Kurelič 


