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Z A P I S N I K 

 
15. redne seje predsedstva KZS, ki je bila v ponedeljek, 19.09.2022 ob 17.30 uri, v prostorih 
KK Triglav Kranj, Savska cesta 34, 4000 Kranj  
 
Prisotni člani predsedstva KZS:  Kurelič Milan, Vehovec Boris, Gornik Franc, Grubar 
Franc, Miroslav Miklavčič, Kompari Bogdan, Steržaj Jani, Damir Vindiš, Jeršin Branko 
 
Ostali prisotni: Pihlar Bojan – predsednik Nadzornega odbora KZS 
 
Odsotni: Dremelj Samo, Zajc Ema 
    
 
Predsednik KZS je vse člane predsedstva KZS in ostale prisotne lepo pozdravil ter predlagal 
naslednji dnevni red:                  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in realizacija sklepov 14. redne seje predsedstva; 
 
2. Informacija strokovne komisije o rezultatih in mnenju na poziv za delo s 

selekcijami državnih reprezentanc; 
 
3. Izhodišča za dopolnitev in spremembe statuta KZS; 
 
4. Predlog za povečanje povračila stroškov za delo organov KZS (seje 

predsedstva, komisij, sestanki, kolegiji, potovanja po nalogih predsednika…); 
 
5. predlog za povečanje povračila stroškov za skupne oz. klubske treninge in 

priprave za člansko posamično in ekipno, U-18 in U-23 državno reprezentanco 
ter WCUP U-14; 

 
6. Razno. 

 
Pod razno se dodajo predlogi za spremembe Športnega pravilnika (spodnji del tekmovalne 
opreme, krogle...) 
 
Dnevni red je bil z dopolnitvijo pod razno glede sprememb Športnega pravilnika, soglasno 
sprejet.  
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Ad 1.  Pregled in potrditev zapisnika in realizacija sklepov 14. redne seje predsedstva  
 
Franc Gornik je opomnil, da sklepi zapisnikov 13. in 14. redne seje predsedstva ni bili 
posredovani za objavo na spletni strani. 
 
Na 13. redni seji je bilo sprejeto, da morajo vsi klubi, ki nastopajo v 1.A ligi, v tekmovalni 
sezoni 2022/2023 zagotoviti video prenos tekem. 
 
Čeprav le-tega nima zagotovljenega samo KK Celje, je potrebno klube s sklepom 
predsedstva obvestiti, da se video prenosi tekem zagotovijo za drugi del tekmovalne sezone 
2022/2023. 
 
Sklep št. 1 
 
Potrdi se zapisnik 13. redne seje predsedstva s tem, da predsedstvo KZS pripravi sklep, da 
za drugi del tekmovalne sezone 2022/2023 vsi klubi zagotovijo video prenose tekem. 
 
Sklepi 13. redne seje predsedstva se posredujejo za objavo. 
 
Potrdi se zapisnik in realizacija sklepov 14. redne seje predsedstva z upoštevanjem 
dopolnitev s strani Damirja Vindiša in Janija Steržaja, ki so v zapisniku upoštevane ter 
posreduje sklepe za objavo. 
 
ZA: 9     PROTI: 0     VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 2.  Informacija strokovne komisije o rezultatih in mnenju na poziv za delo s  

selekcijami državnih reprezentanc 
 
Predsednik strokovne komisije, Branko Jeršin, je člane predsedstva seznanil, da je komisija 
na seji 24.8.2022 sprejela odločitev, da do seje predsedstva KZS, 19.9.2022 pripravi predlog 
sestave strokovnega vodstva kegljaških reprezentanc .  
 
Na tej seji so se odločili , da preučijo različne možnosti. Zavedajoč se, da do prihodnjega SP 
v Varaždinu ni veliko časa in da je predlog sprememb v strokovnem vodstvu reprezentance 
potrebno posredovati predsedstvu, so se odločili, da se usklajevanje predloga opravi preko 
elektronske pošte in telefonskih razgovorov članov strokovne komisije. 
 
Dne 14.9. 2022 je predsednik strokovne komisije Banko Jeršin, na podlagi vseh predhodnih 
posvetovanj in diskusij med člani strokovne komisije pripravil predlog sprememb.  
 
15.9.2022 so predlog potrdili tudi člani komisije Primož Pintarič, Damir Vindiš in Bojan Bajec. 
 
Predlog predsedstvu KZS : 
 
1. Strokovna komisija KZS je enotnega mnenja, da so rezultati na zadnjih dveh prvenstvih 
slabi, z izjemo medalje Eve SAJKO in medalj, osvojenih v mlajših kategorijah. 
 
2. Predsedstvu predlagajo, da se razreši trener ženske članske reprezentance Franci 
Grubar, razlog nesoglasja s tekmovalko in prenehanje treniranja ženske klubske ekipe, kar 
pomeni, da izgublja stik z ženskim kegljanjem . 
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3. Predsedstvu predlagajo, da razmisli tudi o spremembi na mestu trenerja članske moške 
reprezentance. Strokovna komisija ne dvomi o strokovnosti Bojana Pihlarja, vendar pa 
ocenjujejo, da so bili rezultati na Poljskem in v Estoniji slabi, ker se čuti nekakšno malodušje 
in pomanjkanje motiva za spremembe pri delu z reprezentanco. Mnenja so, da bi morali 
uvesti nov pristop in malo drugačen pogled na delo z reprezentanco.  
 
Če predsedstvo upošteva predlog strokovne komisije o zamenjavi, so pripravili že tudi 
alternativni predlog. 
 
4. Predlog sestave strokovnega vodstva (trenerjev): 
 
* Članska moška reprezentanca: ROBERT BLAHA ali BOJAN PIHLAR.  
Alternativni predlog zato, ker se naj predsedstvo odloči ali želimo poizkusiti nekaj spremeniti, 
ali vztrajamo na dosedanjem načinu dela. 
 
* Moška U23 in U18: DENIS ČENANOVIČ.  
Če bi Denis Čenanovič prevzel obe selekciji je nujno, da ima pomočnika. Predsedstvu 
predlagajo, da ima možnost, da si pomočnika izbere sam. 
 
* Ženska članska reprezentanca: MARINO KRAGELJ.  
Pri tem predlogu imajo pomisleke, da je Marino Kragelj kljub rezultatom v Estoniji, neizkušen 
, zato bi morda razmišljali, da bi imenovali še pomočnika. 
 
* Ženska U23: BRIGITA STRELEC. 
Želijo, da bi Brigita na SP igrala v članski reprezentanci. Če sama oceni, da je vodenje U23 
in igranje velika obremenitev zanjo , predlagajo, da kot pomočnik z njo sodeluje IZTOK 
KOVAČ . 
 
* Ženska U18: JASMINA ERJAVEC. 
 Želja strokovne komisije je, da Jasmina sodeluje tudi z Brigito v kategoriji U23, ker bi 
pridobila s tem še več izkušenj. 
 
5. Strokovna komisija KZS predlaga predsedstvu KZS, da se strokovni štab reprezentančnih 
selekcij razširi s KOORDINATORJEM trenerjev. Njegove naloge bi bile: 
 
- uskladitev programov priprav, ki jih pripravijo trenerji; 
- poskrbi za organizacijo priprav in obveščanje kandidatov o pripravah; 
- sodeluje s predsednikom KZS in njegovim kolegijem pri planiranju potrebnih sredstev za 
izvedbo priprav; 
- skrbi za organizacijo logistike (bivanje, prevozi), za prijateljske tekme in na samem 
prvenstvu; 
- tehnične seje na prvenstvih se udeležuje skupaj s trenerji , ter potem po potrebi trenerjem 
pomaga pri logistiki na prvenstvu. 
 
Glede na to, da BOJAN BAJEC že sedanj skrbi za fizične priprave selekcij in testiranja na 
FŠ, ga strokovna komisija ocenjuje za zelo primernega koordinatorja. Poleg strokovnega 
znanja ima tudi organizacijske izkušnje. 
 
 
6.Predlagajo tudi, da se v delo z ekipami vključi tudi psihologa in obvezno fizioterapevta. 
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7. Če se predsedstvo ne odloči potrditi predlaganega koordinatorja, je potem nujno potrebno 
imenovati stalnega vodjo reprezentanc, ki naj potem sodeluje na vseh pripravah pred 
prvenstvom. Tega naj predlaga predsednik KZS, ker je njihov predlog, da je stalna povezava 
med trenerji in vodstvom KZS. 
 
Predlog podpirajo vsi štirje člani strokovne komisije: Branko Jeršin, Primož Pintarič, Damir 
Vindiš in Bojan Bajec. 
 
Razprava: 
 
Razpravljalo se je o zgodovini dosedanjih trenerjev, selektorjev, tekmovalcev in rezultatih na 
svetovnih prvenstvih, zlasti pri članskih selekcijah. 
 
Dejstvo je, da je potrebno gledati naprej, pozabiti na nesoglasja ter delati najbolje za 
doseganje dobrih rezultatov in prihodnost kegljanja. 
 
Glede na zgornje predloge strokovne komisije je bilo več odzivov: 
 
Vedno bo kdo s kom v nesoglasju in to je potrebno vzeti v zakup. 
 
Ali imamo za vse zgoraj navedene akterje dovolj sredstev? 
 
Kako je lahko Robert Blaha kandidat za moško člansko ekipo, če trenira žensko? 
 
Brigitte Strelec je v preteklosti skoraj “razbila” reprezentanco in zdaj bi šli nazaj na isto 
stanje? 
In zakaj bi dali Brigitti dva pomočnika (Kovača in Erjavčevo)? V kolikor bo tekmovala za 
žensko člansko reprezentanco, za selektorja tu ne bo časa, zakaj bi potem sploh potrebovala 
pomočnika, saj pomočnik ne more delovati sam. Poleg tega sta obe tekmovanji istočasno in 
bo oboje neizvedljivo. 
 
Bojan Bajec ima res izkušnje z delom za KZS, vendar pa ne more on obveščati tekmovalcev, 
to je naloga selektorjev. Selektorji so v navezi s kandidati, ki tudi pripravijo program in 
spremljajo priprave. Lahko sodeluje pri kondicijskih pripravah, nikoli pa še ni bil na kakšnem 
pokalu ali svetovnem prvenstvu. 
 
V poročilu strokovne komisije se je pričakovalo bolj konkretne argumente, zakaj takšna izbira 
trenerjev-selektorjev. Robert Blaha ni dovolj kvaliteten igralec za trenerja. Funkcija 
začasnega trenerja ni nikjer zapisana, bi bila pa smiselna za Uroša Stoklasa, ki je tudi oddal 
prijavo, vsaj dokler ne bi pridobil potrebne licence. Stoklas je tudi strokovnjak zase in nima 
izkušenj z vodenjem ekipe. 
 
Zakaj je oziroma bi bilo potrebno toliko pomočnikov? 
 
Zakaj bi Marino Kragelj kot še vedno neizkušen, potreboval pomočnika, ki bi imel več 
izkušenj, Denis Čenanovič si ga lahko izbere sam, ostalim se ga pa določi? 
 
Naj Bojan Pihlar ostane selektor kot do sedaj, ker se po pogovoru s Primožem Pintaričem, 
le-ta v tej vlogi ne vidi še kar nekaj časa. 
 
Franc Gornik je izpostavil dejstvo je, da so rezultati članske reprezentance porazni in bi KZS 
morala po SP na Poljskem odstaviti Bojana Pihlarja oziroma bi moral on sam odstopiti. Če 
pogledamo rezultate ligaškega tekmovanja, so le-ti na svetovnih prvenstvih in istočasno na 
boljših kegljiščih, rezultati praktično enaki. 
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Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je lahko predsednik NO tudi selektor reprezentance? 
Omenjena je bila pomanjkljivost poročila strokovne komisije, da bi lahko izdelali 
razpredelnico, kdo je sploh oddal vlogo in kdo izpolnjuje pogoje. 
 
Na zgodovino se ne bi ozirali in bi vsakemu lahko dali novo priložnost.  
 
Tudi Urošu Stoklasu bi se morala dati priložnost opraviti licenco in možnost vodenja 
reprezentance. 
Priložnost je potrebno dati tistim, ki bi radi delali  in trenirali in ne samo tistim, ki so poklicani 
in ti bi trenirali 2/teden. 
 
Morali bi dati priložnost tudi še komu drugemu, tistemu, ki bi bil rad v reprezentanci in bi 
sigurno trdo delal za uvrstitev v reprezentanco. 
 
Je pomembno tudi, da smo bili do sedaj na svetovnih prvenstvih vedno med 5-8; vprašanje 
pa je, ali so do sedaj vsi izpolnili programe? Zakaj bi nekoga prosili, če bi igral za 
reprezentanco? Vsak športnik bi moral stremeti k cilju nastopati za reprezentanco. 
 
Včasih smo imeli izbirne tekme in vsi, ki so se jih udeleževali, so bili zraven, če so izpolnili 
vse naloge iz pripravljenega programa. Zdaj se kandidate določi oziroma povabi in je zato 
vse drugače. 
 
Predsednik strokovne komisije je obrazložil, da so v njihovem predlogu poskušali izbrati 
najbolj optimalne rešitve. Kontaktiral je tudi g. Spruka in g. Juvančiča, ki pa nista izrazila 
interesa za vodenje reprezentance. 
 
Podan je bil tudi predlog strokovni komisiji, da pripravi sklep o šestih izbirnih tekmah ter izbiri 
kegljišč. 
 
Predsednik KZS, Milan Kurelič je omenil, da bi bilo potrebno za doseganje dobrih rezultatov 
na SP za moško člansko reprezentanco dosegati povprečne rezultate 650 kegljev, za žensko 
pa 600 kegljev. Je pa potreben dober trener, ki mora tem pričakovanjem in želenim 
rezultatom posvetiti veliko časa. Ni pa dovolj časa, da bi sedaj predolgo razmišljali, zato je 
potrebno pripraviti konkretne predloge, kako iz trenutne situacije. 
 
Milan Kurelič je istočasno člane obvestil, da bo stekla akcija glede bivšega kegljišča v 
Ljubljani na Kotnikovi ulici in sicer kako objekt pridobiti nazaj. Povezati se je potrebno z 
Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za notranje zadeve ter preučiti možnosti za obstoj 
tega kegljišča. 
 
Glede na zgoraj navedeno je za SP 2023 predlagal naslednje selektorje: 
 
1. Bojana Pihlarja za moško člansko reprezentanco; 
2. Franca Grubarja za žensko člansko reprezentanco; 
3. Denisa Čenanoviča za moško reprezentanco U18 in 
4. Jasmino Erjavec za žensko reprezentanco U18. 
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Sklep št. 2 
 
Potrdijo se predlagani selektorji za SP 2023: 
 
- Bojan Pihlar za moško člansko reprezentanco;      
   ZA: 5  PROTI: 2    VZDRŽANI: 2 
- Franc Grubar za žensko člansko reprezentanco;      
   ZA: 6     PROTI: 2    VZDRŽANI: 1 
- Denis Čenanovič za moško reprezentanco U18 in pokal U14 
  ZA: 9    PROTI: 0    VZDRŽANI: 0 
- Jasmina Erjavec za žensko reprezentanco U18 in pokal U14   
  ZA: 7    PROTI: 2    VZDRŽANI: 0 
 
Selektorji pripravijo program do 12.10.2022. 
 
 
Ad 3. Izhodišča za dopolnitev in spremembe statuta KZS 
 
Izhodišča za dopolnitev in spremembe statuta KZS je ustno obrazložil Damir Vindiš. 
 
Gre za dopolnitve in spremembe glede volitev v organe KZS (predsedstvo, člane NO in 
disciplinskega razsodišča) 
 
 
Sklep št. 3 
 
Milan Kurelič, Branko Jeršin in Damir Vindiš pripravijo osnutek dopolnitev statuta KZS in ga 
posredujejo članom predsedstva v obravnavo. 
 
ZA: 9    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
 
Ad 4.  Predlog za povečanje povračila stroškov za delo organov KZS (seje 

predsedstva, komisij, sestanki, kolegiji, potovanja po nalogih 
predsednika…) 

 
Milan Kurelič je predstavil predlog za povečanje povračila stroškov za delo organov KZS in 
pojasnil, da so ti stroški nespremenjeni že od leta 2012 in da gre za 16% povečanje. 
 
Razprava: 
 
Jani Steržaj je spomnil, da je bilo na zadnji seji predsedstva rečeno, da sredstev ni in da to 
zvišanje ni potrebno. 
 
Franc Gornik je predlagal, naj se vsi člani predsedstva sej udeležujejo brez povračila potnih 
stroškov in dnevnic. 
 
 
Sklep št. 4 
 
Sprejme se povečanje povračila stroškov za delo organov KZS. 
 
ZA: 6    PROTI: 3   VZDRŽANI: 0 
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Ad 5.  Predlog za povečanje povračila stroškov za skupne oz. klubske treninge 
in priprave za člansko posamično in ekipno, U-18 in U-23 državno 
reprezentanco ter WCUP U-14 

 
Milan Kurelič je predstavil predlog za povečanje povračila stroškov za skupne 
oziroma klubske treninge in priprave za člansko posamično in ekipno, U-18 in U-23  
državno reprezentanco ter WCUP U-14, ki se prav tako niso spremenili že od leta 
2012. 
 
Sklep št. 5 
 
Sprejme se povečanje povračila stroškov za skupne oziroma klubske treninge in priprave 
za člansko posamično in ekipno, U-18 in U-23 državno reprezentanco ter WCUP U-
14. 
 
ZA: 9    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
 
Ad 6. Razno 
 
Jani Steržaj je predstavil predlog sodniške komisije, da se dopolni Športni pravilnik glede 
spodnjega dela tekmovalne opreme, ki mora biti sedaj v enotni osnovni barvi. 
 
Franc Grubar je predlagal, da se kroglam, s katerimi kegljajo posamezniki (lastnim kroglam), 
s sedaj veljavnim rokom uporabe 3 let, le -ta podaljša rok oziroma je izdano potrdilo trajno, 
kar je potrebno v Športnem pravilniku tudi spremeniti. 
 
Franc Gornik bo posredoval klubom sklep predsedstva glede podaljšanja roka za izvedbo 
video prenosa tekem 1.A slovenske lige, ki mu ga bo dostavila KZS. 
 
Franc Gornik je predlagal, da se popravi Pravilnik o nagrajevanju (da se črtajo postavke 
pravilnika, ki niso več aktualne). 
 
Sklep št. 6 
 
Dopolni se Športni pravilnik glede spodnjega dela tekmovalne opreme, za katero ni več 
potrebno, da je v enotni osnovni barvi in da Gornik in Vindiš pripravita predlog dopolnitev in 
popravkov Športnega pravilnika, upoštevajoč tudi sklepe konference NBC. 
 
ZA: 9    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 7 
 
Spremeni se Športni pravilnik z navedbo, da je izdano potrdilo o uporabi lastnih krogel trajno. 
 
ZA: 8    PROTI: 1   VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 8 
 
Klube o spremembah Športnega pravilnika obvesti Franc Gornik. 
 
ZA: 9    PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
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Seja je bila končana ob 19.40 uri. 
 
 
 
         Kegljaška zveza Slovenije 
         Milan Kurelič, l.r. 
          - predsednik - 


	Z A P I S N I K

