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Številka:  428 

Datum: 25.11.2010 

 
        
Članom predsedstva KZS 
Članom NO in  
Predsednikom komisij KZS 
 
 

Z A P I S N I K 
 

v Hali Tivoli 
 
Za 03. sejo predsedstva je z vabilom predlagani in na seji dopolnjen sprejet naslednji  dnevni 
red:  

1. Potrditev zapisnika 2. seje predsedstva KZS z dne 22.06.2010. 
2. Poročilo iz NBC Konference - Ljubljana 03. in 04.09.2010. 
3. Predlog sistema  tekmovanja  ženski in moški tandem in slovenskega pokalnega 

tekmovanja . 
4. Predlog sofinanciranja mladih klubskih selekcij na podlagi kriterijev množičnosti in 

uspešnosti. 
5. Poročilo SP Ritzing 2010, vrednost točke za nagrade in izračun nagrad . 
6. Program dela in finančni načrt za leto 2011. 
7. Razglasitev najboljših kegljačev v letu  2010 in organizacija podelitve. 
8. Predlog za izdajo nove knjige Kegljanje in prijava na razpis Fundacije za šport – 

založništvo v športu. 
9. Razno: 

9.1 Podpora predloga imenovanja ga. Sonje Poljšak v IO OKS 
9.2  Kegljišča na katerih se izvajajo državna prvenstva 
9.3  Vloga KK Iskre za drugi del prvenstva 
9.4  Predlog za uvedbo disciplinskega postopka 
9.5  Organizacija 60 obletnice KZS 
9.6  Rok za prijavo na razpis za Bloudkove nagrade 

 
 
 
 
Ad1./ Potrditev zapisnika 2. seje predsedstva KZS z dne 22.06.2010. 
Zapisnik druge seje je sprejet z opombo, da je zapisnike po sprejetju, skladno s sprejetim 
sklepom predsedstva, objaviti na spletni strani KZS. 
Predsedstvo je ugotovilo, da je bil na korespondenčni seji z rokom zjasnitve članov 
predsedstva do 20.09.2010  sprejet naslednji sklep: 
 
Klubom, ki sodelujejo na mednarodnih ekipnih pokalih, KZS za sodelovanje in pokrivanje 
stroškov prispeva po 2000,00€ za ekipo.  

 

03. seje predsedstva KZS, ki je bila  v  sredo  24. 11. 2010 ob 17.00 uri v sejni sobi  
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Ad2./ Poročilo iz NBC Konference - Ljubljana 03. in 04.09.2010. 
Poročilo iz NBC konference, ki je bila v Ljubljani 03. In 04. septembra sta podala 
predsednik in podpredsednik KZS, ki sta se konference tudi udeležila. Po podanem ustnem 
poročilu, katero je vsebovala organizacijsko in vsebinsko tematiko je za boljšo seznanitev 
članov predsedstva z sprejetimi odločitvami konference NBC WNBA je dogovorjeno, da 
se jim dostavlja prevode zapisnikov teh konferenc.  
V tej točki  se je predsedstvo seznanilo z nepravilnostmi, katere se pojavljajo pri prijavi 
mednarodnih turnirjev s strani posameznih klubov članic KZS. V zvezi s tem je 
predsedstvo sprejelo naslednje ugotovitve in sklepe. 

1. Sklep 
Klubi kateri potrebujejo strokovno pomoč pri prijavi turnirja na NBC se posvetujejo s 
Tekmovalno komisijo, da ne bo več prihajalo do nepravilnosti pri prijavi in plačevanju 
kazni. 

2. Sklep 
Kazni katere za posamezne klube plačuje KZS NBC-ju se zaračunajo klubom. 
 
 
Ad3./  Predlog sistema  tekmovanja  ženski in moški tandem in slovenskega 
pokalnega tekmovanja . 
Predsedstvo je po obravnavi navedene tematike za pripravo predloga za izvedbo 
tekmovanja sprejelo naslednje: 
 
Za slovenski pokal (SLOP) 
Predlagana izhodišča za izvedbo tega tekmovanja, ki je bilo posredovano članom 
predsedstva, je predsedstvo sprejelo. Na podlagi tega pripravi predsednik strokovne 
komisije pravila za sezono 2010/2011  in se poskusno izvajajo dve leti. Pravico nastopa 
imajo ekipe društev oziroma klubov, ki so člani KZS. 
Izhodišča za tekmovanje mix in sprint pripravita tekmovalna in strokovna komisija do 
naslednje seje predsedstva . 
 
Za disciplino  tandem 
Predsedstvo je na podlagi podanih predlogov in razprave sprejelo izhodišča za izdelavo 
predloga pravil tekmovanja za disciplino tandem v moški in ženski konkurenci. Na podlagi 
sprejetih izhodišč izdela tekmovalna komisija pravila za disciplino tandem v moški in 
ženski konkurenci in jih dostavi članom predsedstva, OTS in klubom. 
 
Ad4./  Predlog sofinanciranja mladih klubskih selekcij na podlagi kriterijev 
množičnosti in uspešnosti. 
Po obrazložitvi pisno dostavljene predloga za sofinanciranje mladih klubskih selekcij in 
podanih predlogih je predsedstvo z 12 glasovi za in enim proti sprejelo naslednji sklep 

 
3. Sklep 

Klubom se sofinancira delo z mladimi selekcijami v letu 2010 na podlagi kriterijev in 
množičnosti po izračunani in predlagani metodologiji, katero je predlagala strokovna 
komisija v skupnem znesku od 55.800,00€ do največ 60.000,00€. 

 
Ad5./  Poročilo SP Ritzing 2010, vrednost točke za nagrade in izračun nagrad . 
Poročilo so podali vodja delegacije in trenerja-selektorja reprezentanc. 
V razpravi  so bili podani poudarki na potrebi po  daljših in intenzivnejših pripravah pred    
nastopom na SP in ostalih predlogih, katere so predlagali trenerji. 
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Na postavljeno vprašanje člana predsedstva o nastopih in doseženih rezultatih moške 
članske ekipe ter v zvezi s tem povezano delo in odgovornost selektorja, je selektor moške 
članske ekipe podal pisni odstop in ga osebno izročil predsedniku predsedstva KZS na seji. 
 Podana poročila bo obravnavala tudi strokovna komisija, katera bo navedene predloge 
vključila v program priprav reprezentantov. 
Splošna ocena nastopa reprezentanc z dvema osvojenima medaljama je na SP Ritzing je 
dobra. 
 
Po pregledu izračuna števila točk in sredstev za nagrade je predsedstvo sprejelo 
 

4. Sklep 
Potrdi se izračun števila točk in vrednosti točke v višini 3,00€  s tem, da se na prvi strani 
predloga v prvi razpredelnici črtajo podatki pod zaporedno št. 4 in točke ter zneski le teh 
dodajo pod zaporedno št. 3 iste razpredelnice. Skupna višina nagrad je 18.606,00€. 

5. Sklep 
Potrdi se predlog višine honorarjev za delo reprezentančnih trenerje v skupni višini 
2800,00€. 
Vsi navedene zneski so bruto zneski. 
 
 

6. Sklep 
Podano odstopno izjavo selektorja moške članske ekipe se posredujem strokovni komisiji v 
obravnavo in mnenje. Strokovna komisija bo dostavila predsedstvu KZS mnenje in 
predlog, ki bo predlog obravnave na naslednji seji. 
  
 
Ad6./  Program dela in finančni načrt za leto 2011. 
Po razpravi in podani obrazložitvi priloženega programa dela in finančnega načrta, 
katerega je obravnaval tudi NO KZS,  je predsedstvo sprejelo naslednji sklep 

7. sklep 
Potrdi se program dela in finančni načrt v višini 394.733,00€ za leto 2011, s katerim bo 
KZS kandidirala na razpis za pridobitev sredstev s strani Fundacije in Ministrstva za 
šolstvo in šport. 

 
Ad7./  Razglasitev najboljših kegljačev v letu  2010 in organizacija podelitve. 
Predsedstvo je na podlagi priloženega gradiva in podane obrazložitve sprejelo naslednje 
sklepe: 

8. sklep 
Potrdi se izračun števila točk in s tem najboljših kegljačev in ekip po posameznih 
kategorijah za leto 2010. 

9.sklep 
Predsedstvo se je seznanilo in soglašalo s scenarijem prireditve-podelitve priznanj 
najboljšim za leto 2010, ki bo 03.12.2010 v prostorih območne zbornice Vič na Tržaški 
cesti v Ljubljani. 
 
Ad8/ Predlog za izdajo nove knjige Kegljanje in prijava na razpis Fundacije za šport 
– založništvo v športu. 
Po podani obrazložitvi predsednika strokovne komisije je predsedstvo sprejelo naslednji 
sklep 

10.sklep 
Sprejem se predlog za izdajo nove knjige Kegljanje in prijave na razpis Fundacije za šport-
založništvo v športu. 
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Vse ostalo ( kandidatura, recenzenti, tisk,….) v zvezi s tem urejata predsednik KZS in 
predsednik strokovne komisije. 
 
 
Ad9/  Razno: 

 
8.1 Podpora predloga imenovanja ga. Sonje Poljšak v IO OKS. 

Predsedstvo podpira predlog kandidature ga. Sonje Poljšak za članico IO OKS. 
8.2 Izbor kegljišč na katerih se izvajajo državna prvenstva. 

Član predsedstva g. Juvančič je postavil vprašanje kriterijev in izbora kegljišč 
za izvajanje državnih prvenstev. Po daljši obrazložitvi o načinu in težavah pri 
izboru kegljišč ob razpisu državnih prvenstev s strani predsednika tekmovalne 
komisije je ugotovljeno,da se organizirajo državna prvenstva na kegljiščih 
klubov, ki so pripravljeni to organizacijo sprejeti  upoštevajoč njegovo 
lokacijo, kategorizacijo in proste termine oziroma zasedenost posameznih 
kegljišč. 
 

8.3 Vloga KK Iskre za odobrite izvedbe tekem na kegljišču Bežigrad drugega dela     
III. Lige KZS.  
Predsedstvo je z 11 glasovi za, enim vzdržanim in enim proti sprejelo naslednji  
9. sklep  
Kegljaškemu klubu Iskra se dovoli izvedba tekem drugega dela tekmovanja v 
III. Ligi KZS v sezoni 2010/2011 na kegljišču Bežigrad (Stanivčeva) 

9.4  Predlog za uvedbo disciplinskega postopka 
Na podani podanega predloga tekmovalne komisije za uvedbo disciplinskega 
postopka je predsedstvo sprejelo  
10. sklep 
Uvede se disciplinski postopek proti igralcu Radonjič Petru zaradi nastopa in 
članstva v dveh klubih v isti tekmovalni sezoni. 

9.5  Organizacija 60 obletnice KZS 
Posamezni člani predsedstva so kritično ocenili, po njihovem mnenju slabo         
izvedbo posameznih točk protokola proslave. 

9.6  Rok za prijavo na razpis za Bloudkove nagrade 
Na predsedstvu je bila podana pobuda, da se pravočasno pristopi k izdelavi 
predloga kandidature  za Bloudkovo nagrado in pri tem sodeluje z občinskimi 
organi.  

 
Seja je bila zaključena 20.30      

 
KURELIČ MILAN l.r.  
Predsednik KZS 
 
 


