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Številka:  235 

Datum: 28.06.2010 

 
        
Članom predsedstva KZS 
Članom NO in  
Predsednikom komisij KZS 
 
 

Z A P I S N I K 
 
02. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  ponedeljek  22. 06. 2010 ob 17.00 uri v sejni sobi  

v Hali Tivoli 
 
Za 02. sejo predsedstva je sprejet z vabilom predlagani in na seji dopolnjen naslednji  dnevni 
red:  
1. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva KZS z dne 03.05.2010. 
2. Poročila iz SP Rijeka od 20.05. do 30.05.2010: 
    2.1  VII. Svetovnega pokala posamezno U-14 in U-18 
   2.2  XV. Svetovnega prvenstva U-23 
   2.3  Izplačilo nagrad in honorarjev trenerjev. 
3.  Propozicije in tekmovalni koledar za člansko državno prvenstvo v sezoni  
     2010/2011. 
4.  Imenovanje predsednika in članov registracijske komisije. 
5.  Informacija o NBC konferenci, ki bo 03. in 04. Septembra v Ljubljani. 
6.  Predlog programa in seznam vabljenih ob 60 letnici  KZS 10.09.2010 v Ljubljani. 
7.  Razno: 
 7.1 Predlog za objavo seznama ne kategoriziranih kegljišč v Sloveniji 
 7.2 Program in ocena stroškov za kondicijske priprave  članskih reprezentanc. 
 
Ad1./ Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva KZS z dne 03.05.2010. 
V zapisnik 01.seje se doda pod ad2./ 
Za predsednika tekmovalne komisije sta bila prijavljena dva kandidata Franci Gornik in Jože 
Pogačnik. Z glasovanjem članov predsedstva je bil izbran z 9 glasovi Franci Gornik. Jože 
Pogačnik je dobil 3 glasove. 
in pod 4.1/ 
Članarina za leto 2010 je 100,00€ za klube, ki nastopajo v državnih ligah in 20,00€ za klube, 
ki nastopajo v OTS in so člani KZS. 
  
Na podlagi predloga in razprave je predsedstvo z namenom boljše informiranosti članic KZS 
sprejelo sklep, da se zapisniki predsedstva in komisij KZS po potrditvi objavljajo na 
spletni strani KZS. 
 
S temi dopolnitvami je bil zapisnik 1. Seje predsedstva z dne 03.05.2010 potrjen. 
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Ad2./ Poročila iz SP Rijeka od 20.05. do 30.05.2010: 
   2.1  VII. Svetovnega pokala posamezno U-14 in U-18 
   2.2  XV. Svetovnega prvenstva U-23 
   2.3  Izplačilo nagrad in honorarjev trenerjev. 
Uvodoma je predsednik KZS, ki je bil vodja reprezentance VII. Svetovnega pokala 
posamezno U-14 in U-18 in XV. Svetovnega prvenstva U-23 poročal o organizaciji 
prevoza, nastanitve, prehrane in oceni porabljenih sredstev za priprave in udeležbo na 
tekmovanjih. Organizacija  je bila na potrebnem nivoju in  brez posebnih pripomb. 
Višina porabljenih sredstev po trenutno plačanih računih in izplačanih stroških so 
80.500,00€. K temu bo potrebno dodati še stroške za izplačilo nagrad, honorarje za 
delo trenerjev in delno stroške za opremo in priprave. Ob upoštevanju vseh navedenih 
stroškov bodo skupni stroški  v okviru ali celo izpod planskih predvidevanj. Glede na 
dosežene rezultate in osvojene medalje je bil to eden od uspešnejših nastopov 
slovenske reprezentance te kategorije na svetovnem pokalu in svetovnih prvenstvih. 
Da naši rezultati ne bi bili spregledani je minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič 
15.06.2010 ob 12.00 uri sprejel nosilce medalj  s tega prvenstva. 
V nadaljevanju so podali poročilo trenerji-selektorji reprezentanc. Pred tem je ta 
poročila obravnavala strokovna komisija in si v zvezi s tem že zadala naloge za delo v 
naprej s posebnim poudarkom na  delu z mlajšimi člani.  
Trenerji in strokovna komisija za nadaljevanje uspešnih nastopov predlagajo:  
- več pozornosti in kvalitetnejše delo z mladimi po klubih ter njihovemu uvrščanju v 

članske ekipe 
- organizirati večje število skupnih treningov, daljše skupne priprave,  testiranja in 

predavanja s kandidati za reprezentanco 
- in ostalo podano v poročilu predsednika strokovne komisije in je v zapisniku 

strokovne komisije z dne 21.06.2010. 
Predsedstvo KZS je v zvezi s tem sprejelo naslednji sklep. 
 
Sklep št.1 
Sprejmejo se poročila selektorjev, strokovne komisije in vodje delegacije SP Rijeka s 
predlogi  za nadalje delo, ki jih je predlagala strokovna komisija. Zapisnik strokovne 
komisije z dne 21.06.2010 je priloga k temu zapisniku. 
 
Sklep št.2 
Predsednik oziroma podpredsednik bo predsedstvo seznanil in po potrebi konzultiral o 
sestavi delegacije za posamezno svetovno prvenstvo.  
Za SP Ritzing bo seznam in sestava delegacije članom predsedstva dostavljena po 
elektronski pošti do konca avgusta 2010. 

 
Sklep št. 3 
Na predlog strokovne komisije je predsedstvo sprejelo sklep, da udeležence za 
Svetovni članski posamezni pokal določi trener reprezentance, potrdi pa strokovna 
komisija.  

  
Sklep št. 4 
Za dosežke  U -14 in U-18 se klubom nakaže 400,00€ za delo z reprezentanti, ki so 
nosilci medalj na SP Rijeka. 
 
Sklep št. 5 
Predsedstvo je potrdilo izračun in višino točke  za izplačila nagrad za tekmovalce 
nosilce medalj in njihove trenerje. 
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Ad3./  Propozicije in tekmovalni koledar za člansko državno prvenstvo v sezoni  

2010/2011. 
Po obravnavi propozicij in tekmovalnega koledarja za sezono 2010/2011 je 
predsedstvo sprejelo naslednje sklepe: 
 
 
Sklep št.6 
Propozicije za ekipna članska ligaška tekmovanja je predsedstvo sprejelo v predlagani 
obliki in vsebini. 
 
Sklep št. 7 
Tekmovalni koledar je sprejet v predlagani vsebini z dopolnitvijo okvirnega termina 
tečaja za nove trenerje. 
 
Sklep št.8 
Strokovna komisija in tekmovalna komisija pripravita do septembra 2010predlog 
propozicij (kvot) za tekmovanja tandem in sprint ter predlog pokalnega tekmovanja za 
klube. 
 
Lado Gobec pripravi slovenske enotne izraze za nove discipline in ostale strokovne 
izraze v kegljanju. 
 
 

Ad4./  Imenovanje predsednika in članov registracijske komisije. 
Na predlog predsednika je predsedstvo imenovalo registracijsko komisijo v naslednji 
sestavi : 

Ladislav Rogelj predsednik 
Srečko Fras član 
Aleš Prosen član 

 Primopredaja bo izvršena 30. 06.2010 ob 17. uri v prostorih KZS. 
 
 
Ad5./  Informacija o NBC konferenci, ki bo 03. in 04. septembra v Ljubljani. 

Predsednik in podpredsednik sta podala informacijo o seji predsedstva NBC in 
konferenci, ki bo 3. in 4. septembra 2010 v hotelu Mons v Ljubljani. V zvezi s tem se 
predvidevajo stroški KZS, kot gostitelja, v višini 3000,00€. Predsedstvo je podane 
informacije vzelo na znanje in odobrilo višino stroškov. 

 
 
Ad6./  Predlog programa in seznam vabljenih ob 60 letnici  KZS 10.09.2010 v Ljubljani. 

Predsednica organizacijskega odbora za pripravo obeležja 60 let KZS je podala 
naslednje poročilo in predloge: 
- organizacija bo izvedena v hotelu Mons 10.09.2010  
- vabljenih je od 150 do 180 gostov po seznamu, katerega je predsedstvu predlagal 

organizacijski odbor 
- izdelan bo bilten 
- detajlni program in simbol obeležja (večja in manjša) bo organizacijski odbor na 

podlagi sugestij predsedstva izdelal do 01.08.2010.  
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- novinarska konferenca-srečanje z novinarji bo organizirana  (odbor in predsednik 
KZS) pred zgoraj navedenim obeležjem in NBC konferenco. 

Predsedstvo je odobrilo izdatke za pripravo in organizacijo v višini  do 10.000,00€. 
 
 
 
 

Ad7./  Razno. 
 Ad 7.1/   

Na predlog g. Rudija Rovana  je predsedstvo KZS odobrilo objavo  seznama ne 
kategoriziranih kegljišč v Sloveniji. 
 
Ad7.2/ 
Na predlog strokovne komisije je predsedstvo sprejelo program in oceno stroškov za 
kondicijske priprave članskih reprezentanc, ki bodo izvedene do konca leta  2010 v 
skupni višini 16.900,00€. 
 

 
 
Seja je bila zaključena 20.00      

 
KURELIČ MILAN l.r.  
Predsednik KZS 
 
 


