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Uvodna beseda 

predsednika KZS
Pred leti, ob izidu knjige »Mednarodni 
uspehi slovenskega kegljanja 1949-2002«, 
sem napisal, da ustanovitev zveze datira iz 
leta 1950. Letos pa označujemo in praznu-
jemo njeno 60-to obletnico ustanovitve in 
delovanja. Delovanje od ustanovitve pa do 
danes temelji na požrtvovalnem, vestnem 
ter amaterskem delu privržencev in ljubi-
teljev te športne in rekreacĳ ske dejavnosti v 
Slovenĳ i, ki so s svojim delom in rezultati 
zaznamovali in kreirali tudi delovanje med-
narodne in svetovne kegljaške organizacĳ e. 
V priloženi publikacĳ i je v strnjeni in krono-
loški obliki prikazano preteklo obdobje z na-
vedbo največjih dosežkov slovenskih keglja-
čev in slovenskega kegljanja v evropskem in 
svetovnem merilu.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem ti-
stim, ki so dali svoj doprinos k bogati in 
uspešni športni zgodovini slovenskega ke-
gljanja tako na tekmovalnem, kakor tudi na 
strokovno organizacĳ skem področju. 
Ob tem ne smemo pozabiti na veliko podporo 
in pomoč s strani Ministrstva za šolstvo in 
šport ter Fundacĳ e za šport, brez katerih ne 
bi bilo mogoče v zadnjem obdobju sodelovati 
in tekmovati na svetovnih prvenstvih. Svoj 
prispevek, v manjšem obsegu, vendar za 
Kegljaško zvezo Slovenĳ e vedno dobrodošel 
in koristno uporabljen, sta dali tudi družbi 
Mobitel in Petrol. Vsem navedenim, kakor 
tudi nenavedenim, se za osvojena priznanja 
zahvaljujem z željo in v upanju, da bodo po-
dobni uspehi doseženi tudi v prihodnosti. 

Milan Kurelič
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ZGODOVINSKI RAZVOJ KEGLJANJAZGODOVINSKI RAZVOJ KEGLJANJA
Zanesljivih in točnih podatkov o tem, kdaj in 

kako je kegljanje nastalo, žal ni. Prve omembe 

kegljanja, kot oblike ljudskih družabnih iger, 

zasledimo že v starem Egiptu. Iz zbranih pisnih 

virov, ki segajo v srednji vek v obdobje med 12. 

in 14. stoletjem, lahko ugotovimo, da je bila ta 

igra, ki se je seveda odvijala le na prostem, ta-

krat že močno razširjena. Zanimivo je to, da so 

poznali dva načina kegljanja. Pri prvem so me-

tali kroglo proti kegljem po zraku, pri drugem 

pa so jo kotalili po tleh. Priljubljenost te igre 

med ljudmi je nenehno narekovala izboljšave 

tako ploskve, po kateri so se kotalile krogle, kot 

tudi športnih rekvizitov (keglji, krogle). 

Prvi zapisi o kegljanju na teritoriju današnje 

Slovenije izvirajo iz 15. stoletja. Prvi kegljaški 

klub je bil ustanovljen leta 1880 v Ljubljani z 

imenom Enotnost. 

Zibelka kegljaškega športa je nedvomno Nem-

čija, od koder se je kegljanje razširilo po vsem 

svetu. V drugi polovici 18. stoletja so v Nemčiji 

začeli pripravljati in sprejemati enotna keglja-

ška pravila. Približno sto let kasneje – leta 1885 

sta bili skoraj istočasno ustanovljeni prvi keglja-

ški zvezi: v Dresdnu v Nemčiji in v New Yorku v 

ZDA. 

Leta 1926 je bila v Stockholmu na Švedskem 

ustanovljena prva mednarodna kegljaška zve-

za, ki je gojila le kegljanje na 10 kegljev. Sekcijo 

za kegljanje na 9 kegljev so pri tej zvezi usta-

novili leta 1947 v Stockholmu. Današnja med-

narodna kegljaška zveza – Federation Interna-

tionale des Quilleurs (FIQ), ki združuje WNBA 

– World Ninepin Bowling Association (kegljanje 

na 9 kegljev) in WTBA – World Tenpin Bowling 

Association (kegljanje na 10 kegljev) pa je bila 

ustanovljena leta 1952 v Hamburgu v Nemčiji. 

Sedež WNBA ter sekcije NBC (Ninepin Bowling 

Classic) je na Dunaju. 

Kegljaška zveza Jugoslavije (KZJ), v katero so 

bile do leta 1991 vključene vse takratne repu-

bliške zveze, je imela vse do razpada Jugoslavi-

je svoj sedež v Zagrebu. 

USTANOVITEV KEGLJAŠKE ZVEZE USTANOVITEV KEGLJAŠKE ZVEZE 

SLOVENIJESLOVENIJE
V septembru 1948 je bil pri takratni Fiskulturni 

zvezi Slovenije imenovan Odbor za kegljanje. 

Dve leti kasneje, to je 21. januarja 1950, pa je bila 

ustanovljena Kegljaška zveza Slovenije (KZS), ki 

je sprejela pravila za izvajanje športnega keglja-

nja ter zastavila široko akcijo za gradnjo kegljišč 

po mednarodnih predpisih. Leta 1953 je bilo 

ustanovljenih 6 kegljaških centrov: v Ljublja-

ni, Mariboru, Celju, Novem mestu, Trbovljah in 

Kranju, ki so bili naslednje leto preimenovani 

v Okrajne kegljaške zveze. Po ukinitvi okrajev 

so ti preimenovani v Kegljaške podzveze. Leta 

1981 se nato ustanovitvijo Območne kegljaške 

skupnosti, ki se nato leta 2002 preimenujejo v 

Območne tekmovalne skupnosti. Danes ima-

mo skupaj 12 Območnih tekmovalnih skupno-

sti (OTS).

Za prvega predsednika KZS je bil izvoljen Sta-

ne Šefman. Za njim so se na tej funkciji zvrstili 

Stane Ravnikar, Edvard Glavič, Anton Martinšek 

in Slavko Tornič. Leta 1983 je bil za predsednika 

izvoljen Avgust Likovnik, ki je KZS nato vodil 

kar 18 let. Nekaj let je bil tudi predsednik KZJ in 

celih 14 let (od 1983 do 1997) tudi predsednik 

sekcije NBC v WNBA FIQ. Zaradi svojega dolgo-

letnega dela in velikega prispevka k razvoju ke-

gljanja, doma in v svetu, je prejel več priznanj 

od Mednarodne zveze, Skupščina KZS pa ga je 

imenovala za svojega častnega predsednika. Za 

njim je v letu 2001 prevzel predsedniško funkci-

jo Milan Kurelič in jo vodi še danes. 

KZS je bila leta 1992 med ustanoviteljicami 

Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), katere-

ga članica je še danes. 
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USPEHI SLOVENSKIH KEGLJAČIC IN USPEHI SLOVENSKIH KEGLJAČIC IN 

KEGLJAČEV V LETIH 1953 – 1991KEGLJAČEV V LETIH 1953 – 1991
Jugoslovanske kegljaške reprezentance so bile v mednarodnem merilu zelo uspešne v vseh staro-

stnih kategorijah in vseh disciplinah, ki so bile v programu mednarodnih prvenstev. Pomemben de-

lež pri teh uspehih so imeli tudi slovenski kegljači in kegljačice. Na vseh tekmovanjih v tem obdobju, 

so v vseh disciplinah in vseh starostnih kategorijah ženske tekmovale na 100 lučajev, moški pa v 

kategoriji članov na 200 lučajev, kadeti pa na 100 lučajev.

V nadaljevanju navajamo podatke o dosežkih slovenskih reprezentantov na velikih mednarodnih 

tekmovanjih. 

EVROPSKA ČLANSKA 

PRVENSTVA
V letih od 1949 do 1964 je bilo organiziranih 5 

evropskih članskih prvenstev v disciplinah eki-

pno in posamezno, na zadnjem prvenstvu so 

bile prvič na programu tudi dvojice. Jugoslavija 

je skupaj osvojila 13 medalj (6 Z - zlatih, 4 S - 

srebrne in 3 B - bronaste). Na teh prvenstvih je 

nastopilo 13 slovenskih tekmovalcev in tekmo-

valk, ki so bili udeleženi pri osvojitvi 10 medalj. 

Med posamezniki naj omenimo Miroslava 

Steržaja in Franca Mlakarja, ki sta leta 1964 v 

Budimpešti osvojila po tri medalje v vseh treh 

disciplinah. V paru sta dosegla svetovni rekord, 

ki je veljal celih osem let. 

EVROPSKA MLADINSKA 

PRVENSTVA
Prvo evropsko mladinsko prvenstvo je bilo or-

ganizirano leta 1969 v Nürnbergu v Nemčiji. 

Skupaj je bilo do leta 1981 (na vsaki dve leti) iz-

vedenih sedem prvenstev, na katerih je nasto-

pilo 13 tekmovalk in 9 tekmovalcev iz Slovenije, 

ki so sodelovali pri osvojitvi 8 medalj (2 Z, 4 S, 

2 B) od skupaj 11, kolikor jih je v tem času osvo-

jila Jugoslavija. Na prvih dveh prvenstvih sta 

bili na programu disciplini ekipno in posame-

zno, leta 1973 pa je bilo dodano še tekmovanje 

v dvojicah. 

Od posameznikov je treba omeniti Vero Raki-

ta, Marico Varga, Matjaža Hočevarja in Vilija 

Koširja, ki so nastopili v ekipah, katere so osvo-

jile zlato medaljo. 

SVETOVNA ČLANSKA 

PRVENSTVA
Prvih 6 svetovnih prvenstev se je v obdobju od 

1953 do 1966 odvijalo v različnih časovnih pre-

sledkih, od dveh do štirih let, vsa naslednja pa 

so se redno odvijala vsaki dve leti. Vse do leta 

1988 je v jugoslovanskih reprezentancah, na 

18 prvenstvih, nastopilo kar 55 tekmovalk in 

59 tekmovalcev iz Slovenije, ki so sodelovali pri 

osvojitvi medalj. Dejansko je nastopilo 26 Slo-

venk in 22 Slovencev, ker so nekateri nastopili 

na več prvenstvih. 
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Do vključno 5. svetovnega prvenstva sta bili na 

programu samo disciplini posamezno in eki-

pno. Leta 1966 so prišle v program dvojice in 

leta 1990 še kombinacija posamezno, ki je bila 

le seštevek kegljev iz nastopov v ostalih treh di-

sciplinah.

Jugoslavija je v tem obdobju osvojila 65 medalj 

(23 Z, 20 S, 22 B), Slovenci pa so sodelovali pri 

osvojitvi 39 medalj (16 Z, 12 S, 11 B).

V nadaljevanju je kronološki pregled vseh sve-

tovnih članskih prvenstev (SP) z navedbo vseh 

sodelujočih reprezentantov iz Slovenije ter s 

podatki o medaljah, ki so jih osvojili. 

1. Svetovno prvenstvo (SP), Beograd (YUG), 

1953 

Nastopili so: Francka Erjavec in Zinka Tepina, 

Evgen Kobal in Vlado Martelanc.

Medalje: zlata ekipno (moški – M), srebrna 

ekipno (ženske – Ž).

Pri moških ekipah je izven konkurence nasto-

pila B reprezentanca Jugoslavije, ki je dosegla 

neuradni svetovni rekord 5154 kegljev. Za to 

ekipo je nastopil tudi Avgust Likovnik, ki je z 

934 keglji postavil neuradni svetovni rekord 

posamezno. 

2. SP, Essen (GER), 1955 

Nastopili so: Francka Erjavec, Evgen Kobal, Av-

gust Likovnik in Vlado Martelanc.

Medalje: zlata posamezno (Francka Erjavec), 

srebrna ekipno (M), srebrna ekipno (Ž). 

Na prvenstvu je presenetila Francka Erjavec, ki 

je postala svetovna prvakinja posamezno. 

3. SP, Dunaj (AUT), 1957 

Nastopili so: Francka Erjavec, Cvetka Čadež, 

Elizabeta Novak in Bernarda Smrajc ter Avgust 

Likovnik, Leo Grom, Rajko Starc, Miro Steržaj in 

Vlado Martelanc.

Medalje: zlata ekipno (M). 

4. SP, Bautzen (GDR), 1959 

Nastopili so: Leo Grom, Evgen Kobal, Rajko 

Starc, Miro Steržaj in Vlado Martelanc.

Medalje: zlata ekipno (M), bronasta posa-

mezno (Martelanc). 

5. SP, Bratislava (TCH), 1962 

Nastopili so: Francka Erjavec, Cvetka Čadež in 

Malči Mohar ter Leo Grom, Franc Mlakar, Miro 

Steržaj, Jože Šlibar in Vlado Martelanc.

Medalje: zlata ekipno (Ž). 

6. SP, Bukarešta (ROM), 1966 

Nastopili so: Cvetka Čadež, Francka Hafner, 

Anka Janša in Tilka Strgar ter Leo Grom, Miro 

Steržaj in Miro Ambrožič.

Medalje: bronasta ekipno (M). 

7. SP, Linz (AUT), 1968

Nastopili so: Cvetka Čadež, Francka Hafner, So-

nja Jevšnikar, Jožica Šarman in Tilka Strgar ter 

Miro Steržaj, Jože Farkaš, Alojz Kordež, Jože Šli-

bar in Jože Turk.

USPEHI SLOVENSKIH KEGLJAČIC IN KEGLJAČEV V LETIH 1953 – 1991
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Medalje: zlata posamezno (Miro Steržaj) 

in srebrna v dvojicah (Miro Steržaj in Jože 

Turk). 

Slovenska udeležba je bila tokrat najbolj šte-

vilčna, saj je sodelovalo kar 10 tekmovalcev in 

tekmovalk. Odličen je bil Miro Steržaj, ki je po-

stal svetovni prvak posamezno. 

8. SP, Bolzano (ITA), 1970 

Nastopili so: Anka Janša, Eva Ludvik, Fricka Ma-

čič in Sonja Ocvirk ter Miro Steržaj, Jože Farkaš, 

Anton Česen, Jože Šlibar in Jože Turk.

Medalje: srebrna v dvojicah (Eva Ludvik). 

9. SP, Split (YUG), 1972 

Nastopili so: Novka Ćulič, Anka Janša, Eva Lud-

vik, Fani Remic in Magda Urh ter Miro Steržaj, 

Jože Farkaš, Štefan Miklavčič in Jože Turk.

Medalje: srebrna ekipno (Ž), srebrna v dvoji-

cah (Anka Janša), bronasta ekipno (M). 

10. SP, Eppelheim (GER), 1974 

Nastopili so: Novka Ćulič, Anka Janša, Eva Lud-

vik, Janja Marinc in Magda Urh ter Miro Steržaj, 

Anton Česen in Jože Turk.

Medalje: srebrna v dvojicah (Miro Steržaj), 

bronasta ekipno (M). 

11. SP, Dunaj (AUT), 1976 

Nastopili so: Novka Ćulič, Nada Kerčmar, Janja 

Marinc in Magda Urh ter Miro Steržaj, Anton Če-

sen in Franc Belcijan.

Medalje: zlata v dvojicah (Magda Urh in Ja-

nja Marinc), zlata ekipno (M), srebrna eki-

pno (Ž), srebrna v dvojicah (Miro Steržaj). 

Po številu medalj je bilo to do takrat najbolj 

uspešno prvenstvo za Slovence. 

12. SP, Luzern (SUI), 1978 

Nastopili so: Janja Marinc, Ljubomira Tkalčič in 

Magda Urh ter Miro Steržaj, Ludvik Kačič, Darko 

Bizjak in Franc Belcijan.

Medalje: zlata v dvojicah (Ljubomira Tkal-

čič), srebrna ekipno (Ž). 

13. SP, Mangalija (ROM), 1980 

Nastopili so: Novka Ćulič, Janja Marinc, Ljubo-

mira Tkalčič in Silva Razlag ter Miro Steržaj.

Medalje: bronasta ekipno (M). 

14. SP, Brno (TCH), 1982 

Nastopili so: Metka Lesjak, Ljubomira Tkalčič in 

Marika Nagy ter Franc Marinšek.

Medalje: zlata ekipno (Ž), bronasta ekipno (M).

15. SP, Ljubljana (YUG), 1984 

Nastopili so: Tanja Gobec, Tončka Pečovnik in 

Marika Nagy ter Darko Bizjak in Miro Steržaj.

Medalje: srebrna ekipno (Ž), bronasta eki-

pno (M). 

V Ljubljani je bila 26. maja 1984 v Hali Tivoli 

slavnostna otvoritev prvega svetovnega pr-

venstva, ki je bilo organizirano v Sloveniji. Or-

ganizacija prvenstva je bila odlična. Prvič je bila 

uporabljena računalniška podpora pri vodenju 

rezultatov, organizirani pa so bili tudi direktni 

televizijski prenosi tekmovanj. 

16. SP, MÜNCHEN (GER), 1986 

Nastopili so: Tončka Pečovnik in 

Marika Nagy ter Darko Bizjak in 

Albin Juvančič.

Medalje: zlata posamezno 

(Marika Nagy), bronasta eki-

pno (M). 

Na tem prvenstvu je Slovenija po 

31 letih še drugič dobila svetov-

no prvakinjo posamezno – Ma-

riko Nagy (kasneje Kardinar), ki 

je s 480 keglji postavila tudi nov 

svetovni rekord. 

USPEHI SLOVENSKIH KEGLJAČIC IN KEGLJAČEV V LETIH 1953 – 1991
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17. SP, Budimpešta (HUN), 1988 

Nastopili so: Jožica Šeško in Marika Kardinar ter 

Darko Bizjak, Matjaž Hočevar in Boris Urbanc.

Medalje: zlata posamezno in v dvojicah (Bo-

ris Urbanc), zlata ekipno (Ž), bronasta eki-

pno (M). 

Na tem prvenstvu je zablestel novinec v re-

prezentanci Boris Urbanc, ki je 20 let po Miru 

Steržaju postal drugi Slovenec z naslovom sve-

tovnega prvaka posamezno. Z dvema zlatima 

in eno bronasto medaljo je postal tudi do te-

daj najuspešnejši slovenski kegljač na posame-

znem svetovnem prvenstvu. 

18. SP, Innsbruck (AUT), 1990 

Nastopili so: Marika Kardinar ter Albin Juvančič, 

Harry Strežaj in Boris Urbanc.

Medalje: zlata v dvojicah (Boris Urbanc in 

Albin Juvančič), zlata ekipno (Ž), bronasta 

ekipno (M), bronasta v dvojicah (Marika Kar-

dinar). 

To je bil zadnji nastop skupne jugoslovanske 

reprezentance na svetovnih prvenstvih. Pri mo-

ških je bil spet odličen Boris Urbanc, ki je s sve-

tovnim rekordom-posamezno s 1010 kegljev, 

uspel skupaj z Albinom Juvančičem obraniti 

naslov svetovnega prvaka v dvojicah. 

SVETOVNA MLADINSKA PRVENSTVA
Svetovna mladinska prvenstva so se odvijala od leta 1983 dalje, ko je bilo organizirano prvo prven-

stvo v Poreču in so bila organizirala vsako drugo leto. Na prvih štirih prvenstvih so bile na programu 

discipline posamezno, dvojice in ekipno. Leta 1991 je bila dodana še kombinacija posamezno, ki je 

seštevek kegljev iz nastopov v ostalih treh disciplinah. Slovenski tekmovalci so sodelovali pri osvojitvi 

10 medalj (4 Z, 5 S, 1 B).

1. SP, Poreč (YUG), 1983 

Nastopili so: Biserka Petak ter Matjaž Hočevar in 

Harry Steržaj.

Medalje: srebrna ekipno (M). 

2. SP, Frankfurt (GER), 1985 

Nastopila je: Mira Grobelnik.

Medalje: bronasta ekipno (Ž). 

3. SP, Ingelheim (GER), 1987 

Nastopili so: Marta Zupanc, Antonija Škafar in 

Martina Praček ter Bogdan Hribar.

Medalje: zlata v dvojicah (Bogdan Hribar), 

srebrna ekipno (M).

4. SP, Celje (YUG), 1989 

Nastopila sta: Antonija Škafar in Boris Benedik.

Medalje: zlata v dvojicah (Antonija Škafar in 

Boris Benedik), zlata ekipno (M), srebrna po-

samezno (Antonija Škafar in Boris Benedik), 

srebrna ekipno (Ž).

Na prvem mladinskem svetovnem prvenstvu, 

ki se je odvijalo v Sloveniji (10 – stezno kegljišče 

Golovec v Celju), sta bila oba slovenska pred-

stavnika izredno uspešna, saj sta osvojila vsak 

po 3 medalje. Odlična je bila tudi celotna orga-

nizacija, kar je bil eden od glavnih vzrokov, da 

je mednarodna zveza kasneje zaupala celjskim 

kegljaškim delavcem še druga velika tekmova-

nja. 

5. SP, Linz (AUT), 1991 

V reprezentanci Jugoslavije ni bilo slovenskih 

predstavnikov.

USPEHI SLOVENSKIH KEGLJAČIC IN KEGLJAČEV V LETIH 1953 – 1991
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KEGLJAŠKI ŠPORT V SAMOSTOJNI KEGLJAŠKI ŠPORT V SAMOSTOJNI 

SLOVENIJISLOVENIJI
Ko smo se Slovenci konec leta 1990 odločili za lastno in samostojno državo, je tudi KZS takoj pristo-

pila k pripravi potrebnih aktov za novo obliko organiziranosti ter pričela z aktivnostmi za vključitev v 

mednarodno kegljaško zvezo. Jeseni naslednjega leta je KZS postala članica FIQ in Sekcije NBC WNBA, 

pri čemer je pomembno vlogo odigral tudi njen predsednik Avgust Likovnik, ki je bil v tem času tudi 

predsednik sekcije NBC. Tako je že oktobra 1991 Kegljaški klub Emo Celje kot državni jugoslovanski 

prvak za to leto nastopil pod slovensko zastavo na ekipnem ženskem članskem Svetovnem pokalu v 

Bratislavi ter osvojil 1. mesto. To je bila tudi prva slovenska medalja na mednarodnem tekmovanju. 

KZS je preko svojih predstavnikov v organih mednarodne zveze in preko številnih dogovorov s pred-

stavniki ostalih kegljaških zvez, zelo veliko pripomogla, da so bile uvedene nove tekmovalne discipli-

ne, spremenjeni tekmovalni sistemi, sprejeta dopolnila in spremembe ustreznih pravilnikov. 

Kegljaški šport je s tem postal bolj raznovrsten, dinamičen in atraktiven. Večje število tekmovanj, za 

različne starostne kategorije in uvedba novih disciplin, so veliko pripomogle k večjemu zanimanju 

mladih za ta šport in posledično tudi njihovemu vključevanju v kegljaške klube. 

Slovenci smo bili tudi zelo aktivni pri organizaciji velikih tekmovanj, še posebej v Celju, kjer so orga-

nizirali Svetovni ekipni klubski pokal (1994), Svetovno člansko prvenstvo (1998), Svetovno kadetsko 

prvenstvo (2000), Svetovni posamezni pokal (2005 za člane in mladince ter 2007 za mladince). An-

karan je bil organizator Svetovnega posameznega pokala za mladince (1999), Koper pa Mladinskega 

svetovnega prvenstva (2001).



10

USPEHI V LETIH 1992 – 2002USPEHI V LETIH 1992 – 2002
Tudi v obdobju od 1992 do vključno 2002 so na svetovnih prvenstvih in drugih mednarodnih tekmo-

vanjih v vseh disciplinah kadeti in vse ženske starostne kategorije še vedno tekmovali na 100 lučajev, 

člani in mladinci pa na 200 lučajev. 

SVETOVNA ČLANSKA PRVENSTVA
Slovenski kegljači in kegljačice so v šestih članskih prvenstvih osvojili skupaj 19 medalj (7 Z, 5 S, 7 B).

19. SP, Bratislava (TCH), 1992 

Nastopili so: Tanja Gobec, Mira 

Grobelnik, Marika Kardinar, 

Biserka Petak, Jožica Šeško, 

Antonija Urbanc in Ljubomira 

Tkalčič, trener Lado Gobec ter 

Boris Benedik, Harry Strežaj, 

Darko Bizjak, Bogdan Hribar, 

Dušan Ivačič, Franc Kirbiš, Bo-

ris Urbanc in Zdravko Štrukelj, 

trener Franc Belcijan.

Medalje: zlata posamezno in 

v kombinaciji (Marika Kar-

dinar), zlata ekipno (M), sre-

brna ekipno (Ž), bronasta v 

kombinaciji (Harry Steržaj). 

To je bil prvi uradni nastop slo-

venskih kegljaških reprezen-

tanc na mednarodnem tekmovanju, ki bo ostal z 

zlatimi črkami zapisan v zgodovino KZS, saj je bila 

Slovenija najuspešnejša država na prvenstvu. Ma-

rika Kardinar s tremi medaljami (dve zlati in ena 

srebrna) najuspešnejša tekmovalka, moška eki-

pa pa prvič ekipni svetovni prvak. Izreden uspeh 

je vzpodbudil ljubitelje kegljanja, da so ob vrnitvi 

udeležencem prvenstva pripravili veličasten spre-

jem pred dvorano Tabor v Mariboru. 

20. SP, Ludwigshafen (GER), 1994 

Nastopili so: Lidija Čadež, Mira Grobelnik, Marika 

Kardinar, Biserka Petak, Jožica Šeško, Antonija Ur-

banc, Marta Zupanc in Ljubomira Tkalčič, trener 

Lado Gobec ter Boris Benedik, Harry Strežaj, Darko 

Bizjak, Matjaž Hočevar, Albin Juvančič, Franc Kirbiš, 

Boris Urbanc in Zdravko Štrukelj, trener Franc Bel-

cijan.

Medalje: zlata ekipno (M). 

Moška ekipa je ponovila uspeh iz Bratislave in z no-

vim svetovnim rekordom obranila naslov svetovnih 

ekipnih prvakov. 
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21. SP, Praga (CZE), 1996 

Nastopili so: Ribič Andreja, Mira 

Grobelnik, Marika Kardinar, Biserka 

Petak, Jožica Šeško, Antonija Ur-

banc, Marta Zupanc in Ljubomira 

Tkalčič, trener Lado Gobec ter Boris 

Benedik, Harry Strežaj, Darko Bizjak, 

Vanek Oman, Albin Juvančič, Franc 

Kirbiš, Boris Urbanc in Zdravko Štru-

kelj, trener Franc Belcijan.

Medalje: zlata ekipno (Ž), brona-

sta posamezno in v kombinaciji 

(Marika Kardinar). 

Presenetila je ženska ekipa, ki je 

dosegla nov svetovni rekord in v iz-

redno dramatičnem zaključku tek-

movanja osvojila naslov svetovnih 

prvakinj. 

22. SP, Celje (SLO), 1998 

Nastopili so: Andreja Razlag, Brigita Rozina, Mira Grobelnik, 

Marika Kardinar, Biserka Petak, Jožica Šeško, Antonija Urbanc 

in Marta Zupanc, trener Lado Gobec ter Harry Strežaj, Darko 

Bizjak, Marko Oman, Matjaž Hočevar, Franc Kirbiš, Uroš Sto-

klas, Primož Pintarič in Zdravko Štrukelj, trener Milan Amer.

Medalje: srebrna ekipno (M), srebrna v kombinaciji (Pri-

mož Pintarič) in bronasta v dvojicah (Franc Kirbiš in Pri-

mož Pintarič). 

V Celju, v rokometni dvorani Golovec, je bila 9. maja 1998 

otvoritev 22. članskega SP, drugega na ozemlju Slovenije po 

Ljubljani 1984. To prvenstvo bi moralo biti v Celju že v letu 

1992, vendar je bilo zaradi vojne na Hrvaškem prestavljeno 

v Bratislavo. Organizacija prvenstva je bila s strani udeležen-

cev ocenjena z najvišjo možno oceno. Dosežen je bil odličen 

tekmovalni uspeh, dobili pa smo tudi novega vrhunskega 

tekmovalca Primoža Pintariča, ki je sodeloval pri osvojitvi 

vseh treh medalj. Poleg tega je Darko Bizjak dosegel tudi 

nov svetovni rekord. 

23. SP, Poznan (POL), 2000 

Nastopili so: Andreja Razlag, Brigita Rozina, Mira Grobelnik, 

Marika Kardinar, Biserka Petak, Jožica Šeško, Silvana Belcijan 

in Nina Podlesnik, trener Lado Gobec ter Boris Benedik, Vane 

Oman, Darko Bizjak, Marko Oman, Franc Kirbiš, Uroš Stoklas, 

Primož Pintarič in Zdravko Štrukelj, trener Tone Česen.

Medalje: zlata posamezno in bronasta v kombinaciji (Bo-

ris Benedik) ter srebrna ekipno (Ž). 

Po 12 letih je Slovenija po zaslugi Borisa Benedika spet ime-

la svetovnega prvaka med člani. 
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24. SP, Osijek (CRO), 2002 

Nastopili so: Razlag Andreja, 

Silva Fleischman, Nataša Žni-

daršič, Marika Kardinar, Biser-

ka Petak, Jožica Šeško, Silvana 

Belcijan in Brigita Strelec, tre-

ner Lado Gobec ter Boris Be-

nedik, Damijan Hafnar, Darko 

Bizjak, Boštjan Zvezič, Franc 

Kirbiš, Uroš Stoklas, Primož 

Pintarič in Zdravko Štrukelj, 

trener Albin Juvančič.

Medalje: zlata ekipno (M), 

srebrna v kombinaciji (Bo-

ris Benedik), bronasta po-

samezno (Andreja Razlag) 

in bronasta v dvojicah (An-

dreja Razlag in Marika Kar-

dinar).

V Osijeku na Hrvaškem je 

bilo zadnje prvenstvo na 100 

oziroma 200 lučajev. Moška 

ekipa je v šestih nastopih na 

svetovnih prvenstvih osvojila 

še svoj tretji naslov svetovnih 

prvakov. 

6. SP, Budimpešta (HUN), 1993 

Nastopili so: Jana Beguš, Vesna Filipčič, Katja 

Ledinek, Nina Podlesnik in Jana Verdnik, trener 

Lado Gobec ter Mišel Francetič, Primož Pintarič, 

Gregor Pokleka, Jernej Potočnik in Goran Za-

dravec, trener Franc Gornik.

Medalje: -

Na prvem mladinskem svetovnem prvenstvu, 

na katerem je Slovenija nastopila s svojo repre-

zentanco, sta obe ekipi tekmovali v B skupini. 

Moška ekipa pa je osvojila 1. mesto v B skupini. 

7. SP, Hunedoara (ROM), 1995 

Nastopili so: Mojca Jerala, Vesna Filipčič, Ka-

tja Ledinek, Nina Podlesnik, Polona Koštomaj, 

Andreja Razlag, Patricija Špoljar in Nataša Žni-

daršič, trener Lado Gobec ter Eržen Jure, Mišel 

Francetič, Davor Meden, Primož Pintarič, Jernej 

Potočnik, Milan Založnik, Andraž Zmajšek in Ja-

nez Žnidaršič, trener Janez Lužan.

Medalje: srebrna posamezno (Andreja Raz-

lag).

Po zaslugi Andreje Razlag je Slovenija osvojila 

svojo prvo medaljo na svetovnih mladinskih 

prvenstvih. 

SVETOVNA MLADINSKA PRVENSTVA (U-23)
V tem obdobju je bilo pet mladinskih svetovnih prvenstev, na katerih so slovenski tekmovalci osvojili 

4 medalje (1 Z, 1 S,2 B).

USPEHI V LETIH 1992 – 2002



13

8. SP, Trebišov (SVK), 1997 

Nastopili so: Simona Hren, Katja Ledinek – Za-

dravec, Polona Koštomaj, Andreja Razlag, Alen-

ka Jakša, Maja Ratajc, Danijela Miškovič in Na-

taša Žnidaršič, trener Lado Gobec ter Matija 

Dežman, Aleksander Hor, Simon Mali, Davor 

Meden, Primož Pintarič, Sandi Sajko, Milan Za-

ložnik in Boštjan Zvezič, trener Franc Gornik.

Medalje: zlata v dvojicah (Primož Pintarič in 

Milan Založnik) in bronasta v kombinaciji 

(Primož Pintarič).

Odličen nastop Primoža Pintariča in Milana 

Založnika v dvojicah in Slovenija je prišla tudi 

do prve zlate mladinske medalje. 

9. SP, Opava (CZE), 1999 

Nastopili so: Tadeja Gornik, Irena Hladnik, Polo-

na Koštomaj, Andreja Razlag, Maja Ratajc, Dani-

jela Miškovič, Jožica Oven in Nataša Žnidaršič, 

trener Lado Gobec ter Vojko Belaj, Borut Fras, 

Aleksander Hor, Uroš Lovrečič, Sandi Sajko, De-

jan Vincek, Milan Založnik in Boštjan Zvezič, tre-

ner Franc Gornik.

Medalje: bronasta v dvojicah (Polona Košto-

maj in Andreja Razlag).

10. SP, Koper (SLO), 2001

Nastopili so: Barbara Fidel, Tadeja Gornik, Polo-

na Koštomaj, Andreja Razlag, Danijela Miškovič, 

Tina Ugrin, Dobrila Vučenovič in Nataša Žnidar-

šič, trener Lado Gobec ter Mitja Gornik, Klemen 

Mahkovic, Sandi Sajko, Klemen Selovski, Jaka 

Tomc, Milan Založnik, Matej Zorman in Boštjan 

Zvezič, trener Franc Gornik.

Medalje: -

Pred domačim občinstvom je bilo sicer nekaj 

visokih uvrstitev, a je žal za medaljo vedno 

zmanjkalo nekaj kegljev.

EVROPSKA KADETSKA 

PRVENSTVA (U-18)
V letih 1993, 1994 in 1995 so bila v 

Eppelheimu (GER), Bolzanu (ITA) in 

Celovcu (AUT) organizirana tri evrop-

ska prvenstva v kadetski kategoriji, 

na katerih so lahko nastopile po tri 

kadetinje in trije kadeti iz vsake dr-

žave. Tekmovali so v disciplinah po-

samezno, dvojice in mešane dvojice. 

Slovenski reprezentanti so osvoji-

li skupaj 7 medalj (2 Z, 1 S, 4 B) in 

dosegli dva evropska rekorda. Zlate 

medalje so osvojili leta 1995 Sandi 

Sajko posamezno ter Nataša Žni-

daršič in Andreja Razlag v dvojicah.

USPEHI V LETIH 1992 – 2002
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SVETOVNA KADETSKA PRVENSTVA (U-18)
Od leta 1996 dalje so se odvijala vsaki dve leti svetovna kadetska prvenstva v disciplinah posamezno, 

kombinacija, dvojice in ekipno (s 4 tekmovalci). Ta starostna kategorija je bila najbolj uspešna, saj je 

na štirih prvenstvih dosegla šest svetovnih rekordov in osvojila kar 16 medalj (8 Z, 6 S, 2 B), kar Slo-

venijo po osvojenih medaljah uvršča na drugo mesto, takoj za Nemčijo.

1. SP, Bratislava (SVK), 1996 

Nastopili so: Polona Koštomaj, 

Katja Meden, Andreja Razlag, Pa-

tricija Špoljar in Nataša Žnidaršič, 

trener Lado Gobec ter Milan Za-

ložnik, Damir Duratovič, Matjaž 

Jerman, Uroš Lovrečič, Valentin 

Simonič in Boštjan Zvezič, trener 

Franc Gornik.

Medalje: zlata ekipno (M), zlata 

v kombinaciji (Milan Založnik), 

zlata v dvojicah (Milan Zalo-

žnik in Boštjan Zvezič), srebrna 

posamezno (Milan Založnik), 

bronasta posamezno in v kom-

binaciji (Nataša Žnidaršič).

Naš najboljši posameznik je bil s 

štirimi medaljami (od tega tri zla-

te) in dvema svetovnima rekor-

doma Milan Založnik. 

2. SP, Blansko (CZE), 1998 

Nastopili so: Zorica Gluvič, Irena Hladnik, Alen-

ka Jakša, Petra Pečovnik, Tina Potokar in Tina 

Ugrin, trener Lado Gobec ter Damir Duratovič, 

Matjaž Jerman, Mitja Gornik, Jaka Tomc in Ga-

šper Tršan, trener Franc Gornik.

Medalje: zlata ekipno (M). 

3. SP, Celje (SLO), 2000 

Nastopili so: Maja Drevenšek, Zorica Gluvič, Da-

mjana Pirman, Tina Potokar in Tina Ugrin, trener 

Lado Gobec ter Damir Duratovič, Matjaž Jer-

man, Mitja Gornik, Klemen Mahkovic in Gašper 

Tršan, trener Franc Gornik.

Medalje: zlata ekipno (Ž), srebrna ekipno (M). 

USPEHI V LETIH 1992 – 2002
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4. SP, Osterhofen (GER), 2002 

Nastopili so: Barbara Fidel, Sabina Koljič, Tina Potokar, Eva Sajko, Nada Savič in Rada Savič, trener Lado 

Gobec ter Mario Čulibrk, Anton Drevenšek, Klemen Mahkovic, Rok Ružman in Miha Trdan, trener Voj-

ko Mikolič.

Medalje: zlata v kombinaciji (Barbara Fidel), zlata v dvojicah (Barbara Fidel in Tina Potokar), 

zlata ekipno (M), srebrna posamezno (Barbara Fidel), srebrna v kombinaciji in posamezno 

(Mario Čulibrk), srebrna v dvojicah (Mario Čulibrk in Anton Drevenšek).

Slovenija je bila z osvojenimi sedmimi medaljami ponovno najbolj uspešna država, Barbara Fidel pa 

s tremi medaljami (od tega dve zlati) in tremi doseženimi svetovnimi rekordi najbolj uspešna tekmo-

valka prvenstva.

USPEHI V LETIH 1992 – 2002



16

USPEHI V LETIH 2003 – 2010USPEHI V LETIH 2003 – 2010
Z letom 2003 je prišlo do številnih sprememb v sistemu tekmovanj. Število lučajev je bilo v vseh sta-

rostnih kategorijah, tako pri moških kot pri ženskah, izenačeno na 120. Uvedeni sta bili novi disciplini 

Sprint in Tandem mešane dvojice, ki se igrata po posebnih pravilih na dobljene sete (sprint 2 x 20 

lučajev, tandem mešane dvojice 2 x 30 lučajev) in v obliki direktnih dvobojev na izpadanje. Isto velja 

za tekmovanja posameznikov, kjer se igrajo medsebojni dvoboji na 4 sete po 30 lučajev. Spremenjen 

je bil način točkovanja v ekipnih članskih tekmovanjih. Na konferenci sekcije NBC 2002 v Osijeku je 

bilo odločeno, da se bodo po letu 2004 svetovna članska prvenstva odvijala ločeno, s tem, da bodo 

v neparnih letih ekipna prvenstva po sitemu medsebojnih dvobojev, vsako parno leto pa prvenstva 

posamezno, kjer bodo vključene še ostale discipline.

25. SP, Brasov (ROM), 2004 

Na tem članskem svetovnem prvenstvu so bile na programu še vse stare in tudi že nove discipline, 

vse pa so se odvijale z novim številom lučajev.

Nastopili so: Razlag Andreja, Marika Kardinar, Biserka Petak, Silvana Belcijan, Barbara Fidel, Eva Sajko, 

Nada Savič, Tadeja Gornik in Tina Ugrin, trener Lado Gobec ter Damijan Hafnar, Darko Bizjak, Marko 

Oman, Franc Kirbiš, Uroš Stoklas, Primož Pintarič, Boštjan Zvezič in Sandi Sajko, trener Franc Belcijan.

Medalje: zlata v sprintu (Barbara Fidel), zlata v dvojicah (Biserka Petak in Silvana Belcijan).

Svoj prvi nastop na članskem prvenstvu je z velikim uspehom okronala Barbara Fidel, ki je v novi 

disciplini sprint zmagala v vseh petih dvobojih in postala z nepolnimi 19 leti najmlajša članska sve-

tovna prvakinja v zgodovini teh prvenstev. Presenetili sta tudi Biserka Petak in Silvana Belcijan v 

dvojicah, ki sta v zadnjem bloku tekmovalk z novim svetovnim rekordom osvojili prvo mesto. 
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SVETOVNA ČLANSKA PRVENSTVA - EKIPNO
Do sedaj so bila izvedena tri svetovna članska prvenstva in na vseh je Slovenija uspela priti do meda-

lje. Skupaj so bile osvojene 3 medalje (1 Z, 2 B).

1. SP, Novi Sad (SCG), 2005

Nastopili so: Marika Kardinar, Biserka Petak, Silvana Belcijan, Eva Sajko, Nada Savič, Brankica Pavlović, 

Tina Potokar in Brigita Strelec, trenerka Ljuba Tkalčič ter Damijan Hafnar, Darko Bizjak, Marko Oman, 

Franc Kirbiš, Uroš Stoklas, Primož Pintarič, Klemen Mahkovic in Edo Terzič, trener Albin Juvančič.

Medalje: bronasta ekipno (M).

2. SP, Košice (SVK), 2007

Nastopili so: Barbara Fidel, Marika Kardinar, Biserka Petak, Eva Sajko, Nada Savič, Rada Savič, Brankica 

Pavlović, Tadeja Gornik in Brigita Strelec, trener Lado Gobec ter Damijan Hafnar, Darko Bizjak, Marko 

Oman, Franc Kirbiš, Uroš Stoklas, Primož Pintarič, Klemen Mahkovic, Mario Čulibrk, Zoran Ilnikar in 

Vojko Belaj, trener Bojan Pihlar.

Medalje: zlata ekipno (Ž).

Zelo pomlajena ženska ekipa se je z odlično igro in zaporednimi zmagami uvrstila v fi nale, kjer je 

zanesljivo odpravila še favorizirane Nemke ter po letu 1996 priborila Sloveniji še drugi ekipni naslov 

v ženski konkurenci. Na tem prvenstvu sta se od reprezentance poslovili Marika Kardinar in Biserka 

Petak, ki sta slovenske barve uspešno branili na desetih zaporednih svetovnih prvenstvih. 

3. SP, Dettenheim (GER), 2009

Nastopili so: Barbara Fidel, Eva Sajko, Nada Savič, Rada Savič, Brankica Pavlović, Anja Kozmus, Sabina 

Koljič, Brigita Strelec, Tina Ugrin in Gordana Radič, trener Lado Gobec ter Mitja Gornik, Damijan Haf-

nar, Primož Pintarič, Klemen Mahkovic, Mario Čulibrk, Boštjan Zvezič, Sandi Sajko, Miha Trdan, Davor 

Sobočan in Gregor Bajželj, trener Bojan Pihlar.

Medalje: bronasta ekipno (Ž).
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SVETOVNA ČLANSKA PRVENSTVA - POSAMEZNO
Skupaj je bilo osvojenih 6 medalj (2 Z, 1 S, 3 B).

1. SP, Skopje (MKD), 2006

Nastopili so: Barbara Fidel, Nada Savič, 

Rada Savič, Brankica Pavlović in Tina Po-

tokar, trener Lado Gobec ter Mitja Gornik, 

Primož Pintarič, Uroš Stoklas, Oman Marko 

in Klemen Mahkovic, trener Bojan Pihlar.

Medalje: zlata v kombinaciji (Barbara 

Fidel), zlata v dvojicah (Barbara Fidel in 

Brankica Pavlović), bronasta posame-

zno (Barbara Fidel)

Ponovno je zablestela Barbara Fidel, ki je 

osvojila kar tri medalje, v dvojicah pa je 

opravila odličen nastop tudi Brankica Pa-

vlović. 

2. SP, Banja Luka (BIH), 2008

Nastopili so: Nada Savič, Rada Savič, Brankica Pavlović, Eva Sajko, Tina Ugrin in Anja Kozmus, trener 

Lado Gobec ter Mitja Gornik, Primož Pintarič, Klemen Mahkovic, Mario Čulibrk in Boštjan Zvezič, tre-

ner Bojan Pihlar.

Medalje: srebrna posamezno (Mitja Gornik), bronasta v sprintu (Rada Savič) in bronasta v tan-

dem mešanih dvojicah (Nada Savič in Mario Čulibrk). 

Za prijetno presenečenje je poskrbel Mitja Gornik, ki je prišel do srebra v razburljivem fi nalu z Ro-

munom Lupujem, potem ko je dva lučaja pred koncem dvoboja imel že skoraj zagotovljeno zlato. Do 

brona sta prišli dvojčici Savič, Rada v sprintu, Nada pa skupaj z Mariom Čulibrkom v tandem mešanih 

dvojicah. 

SVETOVNA MLADINSKA PRVENSTVA (U-23)
Na zadnjih petih svetovnih mladinskih prvenstvih je bila Slovenija po zaslugi odlične generacije, ki se 

je pred tem izkazala že v kadetski konkurenci, izredno uspešna. Še zlasti so bile v tem obdobju uspe-

šne mladinke, ki so v nekaj zadnjih letih že tudi nosilke kvalitete v članski reprezentanci. Skupaj je bilo 

na navedenih prvenstvih osvojenih kar 23 medalj (10 Z, 6 S, 7 B). Mladinke so bile kar trikrat ekipne 

prvakinje, mladinci pa enkrat. Posamezno pa je bila najuspešnejša Barbara Fidel, ki je osvojila največ 

medalj ter prispevala velik delež k vrsti svetovnih rekordov, takoj za njo pa sta po uspešnosti Rada in 

Nada Savič. Pri mladincih je v tem obdobju individualno izstopal Mitja Gornik. 

11. SP, Augsburg (GER), 2003

Nastopili so: Barbara Fidel, 

Rada Savič, Sabina Koljič, Eva 

Sajko, Tina Ugrin, Tina Potokar, 

Alenka Jakša in Zorica Gluvič, 

trener Lado Gobec ter Mitja 

Gornik, Klemen Mahkovic, 

Milan Založnik, Miha Trdan, 

Matjaž Jerman, Franci Kozjek, 

Janže Lužan in Matej Zorman, 

trener Franc Belcijan.

USPEHI V LETIH 2003 – 2010
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Medalje: zlata ekipno (Ž), zla-

ta v dvojicah (Barbara Fidel in 

Tina Ugrin), bronasta ekipno 

(M) in bronasta v sprintu (Mi-

lan Založnik).

V Augsburgu so mladinke pri-

šle do svojih prvih zlatih medalj 

in prekinile dolgoletno ekipno 

prevlado Nemk.

12. SP, Nachod (CZE), 2005

Nastopili so: Nada Savič, Rada 

Savič, Sabina Koljič, Anja Koz-

mus, Tina Potokar, Gordana 

Radič, Damjana Pirman in Nina 

Blaž, trener Lado Gobec ter Mi-

tja Gornik, Klemen Mahkovic, 

Miha Trdan, Matjaž Jerman, 

Janže Lužan, Mario Čulibrk, Rok 

Ružman in Matej Zorman, tre-

ner Franc Belcijan.

Medalje: zlata ekipno (M) in 

bronasta v sprintu (Klemen 

Mahkovic). 

Z dobrimi in zelo izenačenimi 

rezultati so mladinci presene-

tili favorizirane ekipe in prvič 

postali ekipni prvaki.

13. SP, Bolzano (ITA), 2006

Nastopili so: Barbara Fidel, Nada 

Savič, Rada Savič, Sabina Koljič, 

Tina Potokar, Gordana Radič, 

Tanja Založnik in Damjana Pir-

man, trener Lado Gobec ter Mi-

tja Gornik, Klemen Mahkovic, 

Miha Trdan, Dominik Konec, 

Mario Čulibrk, Rok Ružman, 

Matej Zorman in Edis Čehajič, 

trener Franc Belcijan.

Medalje: zlata posamezno (Rada Savič), zlata ekipno (Ž), sre-

brna posamezno in v kombinaciji (Mitja Gornik), srebrna v 

dvojicah (Barbara Fidel in Tina Potokar), bronasta v kombi-

naciji (Barbara Fidel) in bronasta v sprintu (Gordana Radič). 

Rada Savič je z novim svetovnim rekordom postala prva sloven-

ska mladinska svetovna prvakinja posamezno, ekipa mladink 

pa je prav tako z novim rekordom osvojila že svoj drugi naslov. 

Z dvema srebrnima medaljama je pri mladincih presenetil Mitja 

Gornik. Po zaslugi sedmih medalj in drugih visokih uvrstitev je 

Slovenija bila najboljša tudi v točkovanju držav. 

USPEHI V LETIH 2003 – 2010
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14. SP, Zadar (CRO), 2008

Nastopili so: Barbara Fidel, 

Nada Savič, Rada Savič, Sa-

bina Koljič, Anja Kozmus, 

Eva Sajko, Noemi Živkovič 

in Mojca Kranjc, trener Lado 

Gobec ter Matej Lepej, Davor 

Sobočan, Miha Trdan, Gregor 

Bajželj, Mario Čulibrk, Rok 

Ružman, Kristijan Mijatovič in 

Edis Čehajič, trener Franc Bel-

cijan.

Medalje: zlata v kombina-

ciji (Barbara Fidel), zlata v 

dvojicah (Barbara Fidel in 

Nada Savič), zlata ekipno 

(Ž), zlata v tandem mešanih 

dvojicah (Nada Savič in Ma-

rio Čulibrk), srebrna v sprin-

tu (Rada Savič) in bronasta 

posamezno (Barbara Fidel). 

Slovenija je osvojila šest me-

dalj in bila še drugič zapored 

najboljša v točkovanju držav. 

Najuspešnejša tekmovalka 

prvenstva je bila Barbara 

Fidel, ki se je s štirimi meda-

ljami (3 Z, 1 B) poslovila od 

mladinske kategorije. Osvojili 

smo tudi prvo zlato medaljo v 

tandem mešanih dvojicah. 

15. SP, Rijeka (CRO), 2010

Nastopili so: Nada Savič, Rada Savič, Anja Koz-

mus, Polona Rogina, Noemi Živkovič, Tina Janež, 

Lucija Zalar in Tara Hočevar, trener Lado Gobec 

ter Matej Lepej, Davor Sobočan, Jure Starman, 

Igor Čosič, Franci Velišček, Blaž Čerin, Denis Na-

rat in Luka Kresevič, trener Bojan Pihlar.

Medalje: zlata v sprintu (Rada Savič), srebrna 

ekipno (Ž), srebrna v kombinaciji (Anja Koz-

mus) in bronasta v tandem mešanih dvojicah 

(Nada Savič in Igor Čosič). 

Slovenija je osvojila šest medalj in bila še drugič 

zapored najboljša v točkovanju držav. Uspešno 

in z medaljami so se od mladinskih svetovnih 

prvenstev poslovile še zadnje tri tekmovalke 

naše najuspešnejše mlade generacije: Rada in 

Nada Savič ter Anja Kozmus. 

USPEHI V LETIH 2003 – 2010
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SVETOVNA KADETSKA PRVENSTVA (U-18)
Na kadetskih prvenstvih v obdobju od 2004 do 2009 naši predstavniki zaradi menjave generacij niso 

bili tako uspešni - razen na prvem leta 2004. Kljub temu pa so na štirih svetovnih kadetskih prven-

stvih osvojili 5 medalj (2 Z, 1 S, 2 B).

5. SP, Boleslawiec (POL), 2004

Nastopili so: Nada Savič, Rada Savič, Sabina Koljič, Anja Kozmus, Noemi Žinkovič in Polona Rogina, 

trener Lado Gobec ter Edis Čehajič, Nik Medja, Matej Lepej, Davor Sobočan, in Jure Juvančič, trener 

Vojko Mikolič.

Medalje: zlata ekipno (Ž), zlata v dvojicah (Matej Lepej in Davor Sobočan) in srebrna v sprintu 

(Miran Košpenda). 

6. SP, Sarajevo (BIH), 2006

Nastopili so: Anja Kozmus, Noemi Žinkovič, Polona Rogina, Mojca Kranjc, Ana Kovač in Irena Mejač, 

trenerka Marika Kardinar ter Matej Jerončič, Jure Starman, Žan Amšl, Goran Radič, Aleš Mavsar in Pri-

mož Ivančič, trener Bojan Dremelj

Medalje: bronasta v dvojicah (Anja Kozmus in Noemi Živkovič) in bronasta v tandem mešanih 

dvojicah (Noemi Živkovič in Matej Jerončič) 

7. SP, Košice (SVK), 2007

Nastopili so: Noemi Žinkovič, Irena Mejač, Ana Kovač, Morena Potepan, Klementina Hohnjec in Staša 

Razpotnik, trener Lado Rogelj ter Miran Košpenda, Jure Starman, Dominik Ogrizek, Franci Velišček, 

Aleš Blaž in Tadej Mijovič, trener Aleš Prosen.

Medalje: –

To je bilo prvo kadetsko prvenstvo, na katerem naši predstavniki niso osvojili nobene medalja. Edini 

uspeh je bil svetovni rekord Klementine Hohnjec v disciplini Sprint. 

8. SP, Dettenheim (GER), 2009

Nastopili so: Valerija Kokalj, Marija Drevenšek, Sara Gorjanc, Urška Jenko, Ulaga Anja in Urša Mejač, 

trener Lado Rogelj ter Nejc Jurca, Franci Velišček, Alen Požun, Denis Narat, Marko Hočevar in Blaž 

Čerin, trener Aleš Prosen.

Medalje: – 

Slovenija je še drugič zapored ostala brez medalje.

USPEHI V LETIH 2003 – 2010
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SVETOVNI POSAMEZNI POKALI SVETOVNI POSAMEZNI POKALI (WCup)(WCup)
Članski svetovni posamezni pokali se odvijajo od leta 1989 dalje, mladinski od leta 1999, kadetski 

od leta 1997 in pokali za mlajše kadete od leta 2008 naprej. Na vseh pokalih se vseskozi tekmuje v 

disciplini posamezno in na večini tudi v mešanih dvojicah. Na 28 pokalnih tekmovanjih, ki so bila do 

sedaj vse skupaj organizirana v različnih starostnih kategorijah, je Slovenija dobila 45 medalj (20 Z, 

15 S, 10 B). 

SVETOVNI POKAL ZA ČLANE 

IN ČLANICE
Od leta 1989 dalje je bilo izvedenih 19 pokalov, 

od katerih je bil izveden v Sloveniji samo eden 

in to leta 2005 v Celju. Do leta 2003 je bil pokal 

organiziran vsako leto, od takrat naprej pa je v 

mednarodni koledar uvrščen vsako drugo leto. 

Slovenski predstavniki so do sedaj osvojili sku-

paj 14 medalj (7 Z, 5 S, 2 B). V tem številu niso 

zajete tri medalje, ki sta jih osvojila na prvem 

pokalu (1989, Steyr, AUT) kot predstavnika Ju-

goslavije Antonija Škafar (zlata posamezno 

in srebrna v mešanih parih) ter Boris Urbanc 

(bronasta posamezno). 

Zmagovalci pokala posamezno:

Franc Kirbiš 

– 1992 (Tomaszow M., POL) 

– 2001 (Budimpešta, HUN)

Albin Juvančič 

– 1995 (Blansko, CZE)

Uroš Stoklas 

– 1996 (Dunaj, AUT) 

– 2003 (Skopje, MKD)

Barbara Fidel 

– 2009 (Rijeka, CRO) 

Medalje so osvojili še: Biserka Petak (1 B), Mari-

ka Kardinar (4 S, 1 B) in Franc Kirbiš (1 S). 

Zmagovalca pokala v mešanih dvojicah:

Marika Kardinar, 

Uroš Stoklas 

– 2003 (Skopje, MKD)

SVETOVNI POKAL ZA MLA-

DINCE IN MLADINKE (U-23)
Pokali se odvijajo od leta 1999 in prvi je bil v 

Ankaranu. Od skupaj 10 do sedaj izvedenih, sta 

v Sloveniji bila še dva in sicer 2005 ter 2007 v 

Celju. Slovenski tekmovalci so osvojili skupaj 19 

medalj (8 Z, 7 S, 4 B). 

Zmagovalci pokala posamezno:

Andreja Razlag 

– 1999 (Ankaran, SLO)

Barbara Fidel 

– 2005 (Celje, SLO) 

– 2006 (Hallein, AUT)

Nada Savič 

– 2009 (Rijeka, CRO)

Klemen Mahkovic 

– 2007 (Celje, SLO) 

Medalje so osvojili še: Andreja Razlag (1 S), Na-

taša Žnidaršič (1 B), Tina Ugrin (1 S), Nada Savič 

(1 S), Barbara Fidel (1 B), Rada Savič (1 S, 1B), 

Anja Kozmus (1 B), Aleksander Hor (1 S) in Kle-

men Mahkovic (1 S). 

Zmagovalca pokala v mešanih dvojicah:

Barbara Fidel, 

Klemen Mahkovic 

– 2005 in 2007 (Celje), 

– 2006 (Hallein, AUT)

Medaljo sta osvojila še: Andreja Raz-

lag in Aleksander Hor (1 S).
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SVETOVNI POKAL ZA 

KADETE IN KADETINJE (U-18)
Na 9 pokalih, ki so organizirani vsako drugo leto 

od 1997 dalje, je bilo osvojenih 9 medalj (4 Z, 2 

S, 3 B).

Zmagovalki pokala posamezno:

Polona Koštomaj 

– 1997 (Görlitz, GER)

Nada Savič 

– 2005 (Gostyn, POL) 

Medalje so osvojili še: Barbara Fidel (1 B), Petra 

Bašek (1 S) in Aleš Blaž (1 B). 

Zmagovalci pokala v mešanih dvojicah:

Polona Koštomaj, 

Milan Založnik 

– 1997 (Görlitz, GER)

Barbara Fidel, 

David Selovski  

– 2001 (Bratislava, SVK) 

Medalje so osvojili še: Alenka Jakša in Matjaž Jer-

man (1 S) ter Nada Savič in Davor Sobočan (1 B).

SVETOVNI POKAL ZA MLAJŠE 

KADETE IN KADETINJE (U-14)
Izvedena sta bila dva pokala (2008 in 2010), slo-

venski predstavniki pa so osvojili 3 medalje (1 

Z, 1 S, 1 B).

Zmagovalci pokala posamezno: - 

Medalje so osvojili še: Patricija Bizjak (1S) – 2010 

(Rijeka, CRO)

Zmagovalca pokala v mešanih dvojicah:

Patricija Bizjak, 

Anže Bajželj 

- 2010 (Rijeka, CRO) 

Medalje so osvojili še: Lucija Zalar , Andraž Sim-

čič (1 B) - 2008 (Zadar, CRO) 
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MEDNARODNI KLUBSKI POKALI IN MEDNARODNI KLUBSKI POKALI IN 

EVROPSKA LIGAEVROPSKA LIGA
Najboljši klubi držav članic sekcije NBC se s svojimi ekipami vsako leto pomerijo med seboj v treh 

mednarodnih klubskih pokalnih tekmovanjih – svetovni, evropski in NBC pokal ter v evropski ligi.

Slovenski klubi v skladu s priborjeno pravico do nastopa redno in tudi zelo uspešno nastopajo na 

teh tekmovanjih. Do sedaj so osvojili v vseh treh pokalih skupaj kar 41 medalj (14 Z, 11 S, 16 B), v 

evropski ligi pa 8 medalj (3 Z, 4 S, 1 B).

SVETOVNI KLUBSKI POKAL
Je najstarejše klubsko tekmovanje, ki poteka za moške ekipe vsako leto od 1969 dalje. Ženske ekipe 

so bile vanj vključene leta 1973. Pravico nastopa imajo državni ekipni prvaki. Do vključno leta 1988 se 

je tekmovanje imenovalo Evropski pokal, leta 1989 pa se je preimenovalo v Svetovni pokal. 

Trikrat se je ta pokal odvijal v Sloveniji - v letih 1982 in 1994 v Celju, leta 1978 pa v Mariboru. 

Slovenski klubi so na 41 izvedenih pokalih do sedaj osvojili skupaj 27 medalj (9 Z, 7 S, 11 B). Ženske 

ekipe so osvojile 16 medalj (7 Z, 4 S, 5 B) in daleč najbolj uspešen je Kegljaški klub Celje, ki je osvo-

jil kar 15 medalj (7 Z, 4 S, 4 B). Moške ekipe so osvojile 11 medalj (2 Z, 3 S, 6B) in najbolj uspešen je 

Kegljaški klub Triglav Kranj s 6 medaljami (1 Z, 2 S, 3 B).

Zmagovalci svetovnega klubskega pokala:

Ženske ekipe: 

KK Celje 

– 1989 (Dunaj, AUT) 

– 1991 (Bratislava, SVK – kot KK EMO)

– 1995 (Dunaj, AUT) 

– 2003 (Blansko, CZE)

– 2006 (Osijek, CRO) 

– 2007 (Gostyn, POL) 

– 2008 (Ritzing, AUT – vse kot KK Miro-

teks) 

Medaljo je osvojil še: KK Brest (1 B), KK 

Celje (4 S, 4 B) 

Moške ekipe: 

KK Triglav Kranj 

– 2003 (Blansko, CZE)

KK Konstruktor 

– 1993 (Plankstadt, GER) 

Medalje so osvojili še: KK Triglav (2 S, 3 B), 

KK Gradis (2 B), KK Konstruktor (1 B) in KK 

Ljubljana Prosol-Stiking (1 S).
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EVROPSKI KLUBSKI POKAL
Evropski pokal se odvija od leta 1984 dalje. Pravico do nastopa v tem pokalu imajo klubi, ki so v is-

tem koledarskem letu osvojili 2. mesto na državnem prvenstvu ali so zmagali v državnem pokalnem 

tekmovanju. Do leta 1988 se je ta pokal imenoval Donavski pokal, od takrat naprej pa EU pokal. Leta 

1996 je bil pokal organiziran v Mariboru in v Celju. Slovenski klubi so skupaj osvojili 12 medalj (4 Z, 

3 S, 5 B).

Zmagovalke evropskega klubskega pokala (naslove so osvojile le ženske ekipe):

Kegljaški klub Celje 

– 1986 (Dunaj, AUT – kot KK Savinja)

– 2005 (Koblach, AUT - kot KK Miroteks) 

KK Gradis–Norik Ljubljana  

– 1994 (Zagreb, CRO)

KK Brest Cerknica  

– 2006 (Hunedoara, ROM)

Medalje so osvojile še: ženske ekipe KK Celje (1 S), KK Gradis–Norik (1 B) in KK Brest (1 B) ter moški 

ekipi KK Konstruktor (2 S in 2 B) in KK Stiking-Prosol (1 B).

NBC KLUBSKI POKAL
NBC pokal se organizira vsako leto od leta 2002 dalje. V moški in v ženski konkurenci Slovenijo zasto-

pa tretje uvrščena ekipa iz ekipnega državnega prvenstvu (1. A liga).

Slovenski klubi so do sedaj osvojili 2 medalji (1 Z, 1 S). Obe je priborila moška ekipa KK Rudar Trbo-

vlje, ki je leta 2002 zmagala na prvem organiziranem pokalu v Schkopau v Nemčiji, leta 2006 pa je 

na Madžarskem osvojila še srebrno medaljo. 

EVROPSKA LIGA (CL)
Evropska liga, v moški in ženski kategoriji, je v koledarju mednarodnih klubskih tekmovanj od leta 

2002. V ligi nastopa 16 klubov, ki si pravico do udeležbe priborijo z uvrstitvijo na predhodnih medna-

rodnih klubskih pokalih.

Slovenija ima do sedaj 8 medalj (3 Z, 4 S, 1 B) in vse sta osvojila Kegljaški klub Celje (Ž – 6 medalj) 

in Kegljaški klub Triglav Kranj (M – 2 medalji).

Zmagovalca Evropske lige:

Kegljaški klub Triglav Kranj 

– 2002 (2 fi nalni tekmi – doma in zunaj)

Kegljaški klub Celje 

– 2004 (Hagenwerder, GER – kot KK 

Miroteks)

– 2008 (Zalaegerszeg, HUN - kot KK Mi-

roteks) 

Medalje sta osvojila še: KK Celje (3 S, 1 B) 

in KK Triglav (1 S).
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SVETOVNI REKORDISVETOVNI REKORDI
V času nastopanja za Jugoslavijo so Slovenci sodelovali pri osvajanju 4 ekipnih svetovnih rekordov in 

sicer za ženske leta 1990 ter za moške v letih 1953, 1957 in 1959. Posamezni svetovni rekord so dose-

gli: Francka Erjavec (Essen, 1955), Marika Nagy (München, 1986) in Boris Urbanc (Innsbruck, 1990).

Od leta 1992 dalje so slovenski tekmovalci in tekmovalke dosegli v vseh starostnih kategorijah skupaj 

33 svetovnih rekordov (opomba: nekaj rekordov je bilo istočasno doseženih v več starostnih kate-

gorijah). Pri postavljanju rekordov je največkrat sodelovala odlična Barbara Fidel.

Potrebno je poudariti to, da se doseženi rezultat prizna za svetovni rekord samo v primeru, da je do-

sežen na svetovnem prvenstvu.

SVETOVNI ČLANSKI REKORDI 

(11 rekordov)
člani ekipno: 

1992 (Bratislava) 

1994 (Ludwigshafen – obakrat 6x200)

članice ekipno: 

1996 (6x100, Praga) 

2006 (6x120, Bolzano – ekipa mladink)

članice dvojice: 

Biserka Petak, Sivana Belcijan, 2004 (2x120, 

Brasov)

članice kombinacija: 

Marika Kardinar, 1992 (3x100, Bratislava)

člani posamezno: 

Darko Bizjak 

1992 (Bratislava) 

1998 ( Celje – obakrat 200)

članice posamezno: 

Rada Savič, 2006 (1x120, Bolzano) 

Barbara Fidel, 2009 (1x120, Dettenheim – 672 

kegljev)

članice sprint: 

Barbara Fidel, 2004 (1x40, Brasov) 

SVETOVNI MLADINSKI 

REKORDI (7 rekordov)
mladinci ekipno: 

2005 (6x120, Nachod) 

mladinke ekipno: 

2003 (6x120, Augsburg) 

2006 (6x120 Bolzano – 3554 keglj.)

mladinke dvojice: 

Barbara Fidel, Tina Ugrin, 2003 (2x120, Augs-

burg)

mladinke posamezno: 

Rada Savič, 2006 (1x120, Bolzano) 

Barbara Fidel, 2009 (1x120, Dettenheim – 672 

kegljev) 

mladinke sprint: 

Barbara Fidel, 2004 (1x40, Brasov) 

SVETOVNI KADETSKI 

REKORDI (15 rekordov) 
kadeti ekipno: 

1996 (Bratislava), 1998 (Blansko) in 2000 (Ce-

lje), 

2002 (Osterhofen – 1829 kegljev, vsi 4x100) 

kadetinje ekipno: 

2000 (4x100, Celje) in 2004 (4x120 Boleslawiec)

kadeti dvojice: 

Milan Založnik, Boštjan Zvezič, 1996 (2x100, 

Bratislava)

Matej Lepej, Davor Sobočan, 2004 (2x120, 

Boleslawiec)

kadetinje dvojice: 

Barbara Fidel, Tina Potokar, 2002 (2x100, Oster-

hofen – 946 kegljev)

kadeti kombinacija: 

Milan Založnik, 1996 (3x100, Bratislava)
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PRIZNANJAPRIZNANJA
Za svoje dolgoletno delo in prispevek k razvoju kegljanja ali za vrhunske tekmovalne dosežke je do 

sedaj 16 posameznikov prejelo Bloudkova priznanja (najvišja državna priznanja za področje športa v 

Sloveniji), oziroma jih je KZS imenovala za svojega častnega predsednika ali častne člane.

Bloudkove nagrade so prejeli: 

1968 - Miro Steržaj; 1969 - Avgust Likovnik; 1992 - Marika Kardinar; 2004 - Milan Amer; 

Bloudkove plakete so prejeli: 

1965 - Miro Steržaj; 1967 - KK Triglav Kranj; 1970 - Eva Ludvik; 1971 - Bogomil Gomolj; 1972 -  Anka 

Janša; 1973 - Ladislav Horvat; 1974 - Jože Turk; 1976 - Janja Marinc in Magda Urh; 1978 - Ljudmila 

Tkalčič; 1979 - KK Celje; 1984 - Lovro Šefman; 1986 - Marika Nagy-Kardinar; 1988 - Jožica Šeško in 

Boris Urbanc; 1989 - KK Emo Celje; 1991 - Lado Gobec; 1992 - Keglj. rep. SLO m+ž ekipa; 1994 - Milan 

Amer; 2006 - Barbara Fidel; 2007 - Silva Razlag; 

Naziv Častni predsednik KZS je prejel:

2005 - Avgust Likovnik; 

Naziv Častni člani KZS so prejeli: 

2005 - Miro Steržaj, Marika Kardinar, Milan Amer, Edvard Glavič, Vinko Istenič, Tugo Klasinc, Lovro Še-

fman in Slavko Tornič; 2009 - Ladislav Horvat 

Nekaj slovenskih kegljaških delavcev je prejelo tudi najvišja priznanja Mednarodne zveze za 9 kegljev 

WNBA FIQ oziroma priznanja sekcije NBC.

kadetinje kombinacija: 

Barbara Fidel, 2002 (3x100, Osterhofen – 1422 

kegljev)

kadetinje posamezno: 

Barbara Fidel, 2002 (1x100, Osterhofen – 488 

kegljev)

kadeti sprint: 

Miran Košpenda, 2004 (1x40, Boleslawiec)

kadetinje sprint: 

Barbara Fidel, 2004 (1x40, Brasov) 

Klementina Hohnjec, 2007 (1x40, Košice – 229 

kegljev)

Opombi: 

V oklepaju je navedeno število lučajev v disci-

plini. 

Izpisano število podrtih kegljev pri rekordu pa 

pomeni, da je slednji še veljaven.
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KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE DANESKEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE DANES
Trenutno je v KZS včlanjenih 72 kegljaških klubov, za katere je skupaj registriranih 3267 tekmovalcev 

oziroma tekmovalk, od tega je 958 žensk in 2309 moških. Po ocenah je v klubih, sindikalnih krožkih 

ali pa individualno (redno ali občasno) aktivnih še okoli 4.000 rekreativcev. V času, ko so še sindikati 

zagotavljali večino sredstev za najem kegljaških stez (za rekreacijo in za tekmovalno kegljanje svojih 

delavcev), je bilo seveda precej več aktivnih, kegljanje pa ena najbolj priljubljenih in številčnih oblik 

rekreacije.

V Sloveniji imamo danes 35 modernih kegljišč s 160 stezami, (1x 10 stezno, 1x 8 stezno, 4x 6 stezna, 

27x 4 stezna in 2x 2 stezni) od katerih jih je kar 33 kategoriziranih v najvišjo 1 A kategorijo, kar po-

meni, da imajo homologacijo za državna in mednarodna tekmovanja. Poleg tega je za rekreativno 

kegljanje na voljo še 23 kegljišč (večinoma dvo steznih) z 52 stezami. 

Kegljaških trenerjev, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost in veljavno licenco za delo z mladi-

mi selekcijami in ligaškimi članskimi ekipami, je skupaj 142, od tega je 31 žensk. Zaradi uspešnih re-

Šoštanj

Postojna

Celje

Litija

Tržič

Kamnik
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prezentančnih in klubskih nastopov na mednarodnih tekmovanjih imajo najboljši slovenski trenerji 

veliko veljavo tudi v tujini. 

Od leta 1991, ko je Slovenija začela svojo samostojno pot po svetovni sceni, je začel nizati uspehe v 

vseh ženskih selekcijah (članice, mladinke, kadetinje) in na vseh svetovnih prvenstvih, naš najuspe-

šnejši reprezentančni trener Ladislav Gobec in te žanje še danes. Pri članih, mladincih in kadetih 

je bilo pa kar nekaj uspešnih reprezentančnih trenerjev: Franc Belcijan, Milan Amer, Albin Juvančič, 

Franc Gornik in Vojko Mikolič, ki so s svojimi varovanci osvajali ekipne medalje. 

Številčno je zelo močna tudi sodniška organizacija, ki ima v svojih vrstah preko 300 aktivnih sodnikov, 

od tega jih ima 125 licenco za sojenje tekem najvišjega državnega ranga. KZS ima tudi osem medna-

rodnih sodnikov: Mitja Hudovernik, Milorad Markovič, Gordana Grubič, Justina Potepan, David Mar-

kovič, Peter Kukovec ter dva nova mednarodna sodnika Milan Mitrovič in Lucijan Čuk, ki sta dobila 

licenco v letu 2010. Med temi je Mitja Hudovernik uvrščen na svetovno listo 10 sodnikov, ki imajo 

licenco za glavnega sodnika na vseh mednarodnih tekmovanjih. 

ZAKLJUČEKZAKLJUČEK
Šestdeset let organiziranega športnega kegljanja je zagotovo spoštovanja vreden jubilej, še posebej, 

če je to obdobje povezano tudi z bogato vsebino in tekmovalnimi dosežki. In teh zadnjih res ni bilo 

malo. Naj še enkrat navedemo samo tiste medalje, ki so jih slovenski reprezentanti ter naši klubi dose-

gli v času slovenske samostojnosti: 85 (35 Z, 21 S, 29 B) na svetovnih prvenstvih, 45 (20 Z, 15 S, 10 B) 

na svetovnih posameznih pokalih, 49 (17 Z, 15 S, 17 B) na mednarodnih klubskih pokalih in v Evropski 

ligi ter ne nazadnje še 33 doseženih svetovnih rekordov, ki so nekateri v veljavi še danes.

V gradivu so navedeni vsi naši najboljši športniki, trenerji in tudi nekateri drugi, ki so skozi več gene-

racij sodelovali pri teh uspehih. Seveda ne smemo pa pozabiti tudi množice kegljaških zanesenjakov, 

ki skrbijo za potrebne materialne in druge pogoje, ki so nujni za razvoj in dobro delovanje klubov pa 

tudi Kegljaške zveze Slovenije. Nemogoče jih je vse navesti, lahko pa se jim za njihov trud zahvalimo 

z željo, da bi se vsi skupaj še naprej trudili za dobro in nadaljnje uspehe slovenskega kegljanja. 
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