50 LET KEGLJANJA V ŠALEŠKI DOLINI
Tisto, kar si želimo,
je dragoceno le tedaj, če zahteva od nas napor.
Tisto, kar nam pride z neba,
nas ne zadovolji.
(Archibald Joseph Cronin)

Uradno klub obstaja že dolgih petdeset let, neuradno pa smo v Šoštanju začeli pisati
zgodovino kegljanja z izgradnjo enega najlepših kegljišč takrat v Sloveniji leta 1953. Z
ustanovitvijo kluba 1965 je postalo kegljanje priljubljen šport v dolini. Ko se je ta športna
dejavnost razvijala, so bile tudi zahteve po sodobnejših igriščih vse večje. Tako je TEŠ 1979
zgradil novo kegljišče.
Zaradi začetka izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj so porušili objekt, v katerem je bilo
kegljišče. Ker je le-to stalo znotraj kompleksa TEŠ, Občina Šoštanj tega ni mogla preprečiti.
Ko smo porušili dotrajan bazen, je bila Občina Šoštanj po zakonu o športu dolžna zgraditi
nadomestni športni objekt. Tako smo leta 2009 v novem poslovno-trgovskem centru v prvem
nadstropju zgradili novo štiristezno kegljišče dolžine 35 m in širine 15 m. Kegljišče je
opremljeno z modernim računalnikom za vodenje rezultatov, kar omogoča igranje tekem na
najvišjem državnem nivoju. Lokacija igrišča je zelo primerna, skoraj v središču mesta, ob
objektu pa so tudi številna parkirišča. Veseli me, da tu trenirajo tudi društva iz drugih občin, da
kegljišče postaja tudi prostor za rekreacijo.
Podatek, da je moški kegljaški klub v 2. ligi in ženski v 1. B ligi, dokazuje, da ste zelo aktivni in
da je to v naši občini priljubljen šport. Kadar klub praznuje 50 let obstoja, vemo, da so ga vodili
sposobni in delovni ljudje, ki so vedno znali izbrati pravo pot ob nastalih težavah. Prav tako ste
s svojo vztrajnostjo in navdušenjem pripomogli k uspešnemu delovanju kluba.
Čestitam vam v imenu Sveta Občine Šoštanj in v osebnem imenu.

Darko Menih, prof.,
župan Občine Šoštanj
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OB NAŠEM JUBILEJU

V letu 2015 Kegljaški klub Šoštanj obeležuje pet desetletij delovanja. Pol stoletja v življenju
posameznika ni malo, še zlasti, če se le ta aktivno udejstvuje v športu. V kegljanju je takšnih
posameznikov precej. Kegljanje ni le šport, temveč je hkrati rekreacija, druženje vseh
starostnih skupin, preživljanje prostega časa. Tudi v Kegljaškem klubu Šoštanj stremimo k tem
vrednotam. Seveda v današnjih časih, ko se srečujemo z vedno večjo obremenitvijo na
delovnem mestu, ponavljajočimi se kriznimi obdobji, ki podjetjem ne dovoljujejo donacij in
sponzorstev v šport, z omejitvami v sofinanciranju športa s strani lokalne skupnosti, ni lahko. V
takšnih primerih se še posebej izkaže volunterstvo na vseh ravneh delovanja kluba. Takrat so
člani poenoteni, da je potrebno vztrajati pri ohranjanju dosedanjih dosežkov. In Kegljaški klub
Šoštanj ter njegovi člani so dokazali, da so ekipa, ki to zmore.
Sam sem postal član Kegljaškega kluba Šoštanj leta 1998 ter kmalu spoznal, da je to klub s
tradicijo ter ponosom. Skozi celotno obdobje delovanja ter športnega udejstvovanja v ligaških
tekmovanjih je dokazoval, da je stabilna organizacija, ki lahko poseže po najvišjih mestih v tem
športu. Prav to me je vodilo k odločitvi, da sprejmem s strani članov predlagano funkcijo
predsednika kluba. Verjamem, da smo tudi v času mojega vodenja kluba naredili korak naprej,
korak k stabilnemu in dolgoročno uspešnemu delovanju.
Seveda gre v prvi vrsti zahvala ustanovnim ter tako nekdanjim kot sedanjim članom kluba, ki
so se požrtvovalno vključevali v njegovo delovanje. Prav tako gre zahvala vsem podjetjem, ki
so donirala in sponzorirala naše aktivnosti vsa ta leta, še posebej Občini Šoštanj, ki nam vselej
sofinancira športne aktivnosti ter nam je s svojo odločitvijo zgraditi novo kegljišče leta 2009
dolgoročno omogočila nadaljnji obstoj v tem športu. Ponosni smo, da v imenu našega kluba
nosimo ime Občine Šoštanj.
Ob okroglem jubileju smo se odločili pripraviti in izdati jubilejni zbornik ter se tako poskušali
spomniti vseh uspešnih športnih in družabnih trenutkov v našem delovanju. Zbornik ni le
album spominov, temveč hkrati darilo vsem vam, ki spremljate in podpirate naše delovanje. Ob
tako polni polstoletni zgodovini kluba smo ponosni in pripravljeni na izzive tudi naprej.
Veselimo se in se bomo slehernega športnega uspeha naših članov. Spodbujali bomo mlajše,
da nadaljujejo našo tradicijo in uspehe. Ohranili bomo kegljaški šport v lokalni skupnosti.
Vsem članom Kegljaškega kluba Šoštanj, vsem kegljačicam in kegljačem, ki ohranjajo
kegljanje v Šaleški dolini, ter vsem posameznikom in podjetjem, ki nas podpirajo, se
zahvaljujem, hkrati pa želim vse dobro tudi naprej.

Emil Šehič,
predsednik Kegljaškega kluba Šoštanj
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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA KZS

Te uvodne besede so namenjene 50-letnici delovanja Kegljaškega kluba Šoštanj. V tem času
je imel klub dokaj zanimivo in burno zgodovino. Ta je bila povezana s stanjem finančnih
sredstev, predvsem pa infrastrukturnih objektov, ki pogojujejo in omogočajo delovanje
rekreacijsko-športne dejavnosti kegljanja. Slednji so se v tem času gradili, rušili in ponovno
gradili. S prevzemom upravljanja sodobnega in lepega kegljišča zgrajenega leta 2009, ima
danes Kegljaški klub Šoštanj dobre pogoje za normalno in nemoteno delovanje. K temu je dala
svoj pomemben prispevek tudi občina z odločitvijo za izgradnjo tega novega kegljaškega
objekta s potrebno opremo.
Zahvaljujoč velikemu prispevku članov kluba od ustanovitve do danes ni prenehalo delovanje
kluba, kljub temu da ste bili v nekem obdobju celo brez kegljišča. S tem ste obdržali in dvignili
nivo kegljanja v Šaleški dolini. Druga ekipa je v okviru Območne tekmovalne skupnosti
trenutno v kvalifikacijskem tekmovanju za uvrstitev v tretjo slovensko ligo. S tekmovanjem in v
zadnjem času z doseganjem sorazmerno dobrih rezultatov prve moške ekipe v 2. slovenski ligi
daje ta klub svoj prispevek tudi športno-tekmovalnemu kegljanju v Sloveniji.
Razveseljivo in pohvalno je delo in usmeritev vodstva kluba za vzgojo mlade generacije
kegljavk in kegljačev. Z ustanovitvijo šole kegljanja za učence osnovnih in srednjih šol in
izobraževanjem kadrov za delo z njimi je zagotovo poskrbljeno za nadaljnje delovanje in obstoj
Kegljaškega kluba Šoštanj.
V imenu Kegljaške zveze Slovenije in svojem osebnem imenu iskrene čestitke ob 50. jubileju z
željo, da tudi naprej nadaljujete z vašim nesebičnim delom, s katerim dajete velik doprinos
tako rekreativnemu kot športnemu kegljanju v vaši okolici in slovenskemu prostoru.
Ljubljana, 2015
Milan Kurelič,
predsednik Kegljaške zveze Slovenije
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PETDESETA OBLETNICA JE VELIK DOGODEK

Kegljanje, ta čudoviti šport s kroglo in keglji, se je pred natanko 50 leti pojavil tudi v Šoštanju.
Številne generacije fantov in deklet so se zvrstile na kegljaških stezah in mnoga znana imena
igralcev, trenerjev, sodnikov in funkcionarjev so vsa ta leta skrbela, da je duh pionirjev
šoštanjskega kegljanja med nami še vedno prisoten. V vseh letih vzponov in padcev, igranja
na najvišjem nivoju v Sloveniji in bivši Jugoslaviji, je marsikdo od teh kegljaških delavcev že
mnogokrat razmišljal, da v tem športu enostavno ne bi več sodeloval, pa vendar je vedno tlela
še kakšna iskrica, ki je vžgala voljo pri drugih in kegljanje je živelo naprej.
Petdeset let je izredno dolga doba. Zajeti celotno dogajanje šoštanjske kegljaške preteklosti v
tej knjižici bi bilo nemogoče, kajti dogodkov je bilo izredno veliko, mnogi pa so v spominih tudi
zbledeli. V tej knjižici sem želel opisati tisto preteklost, ki je že pozabljena ali pa je ostala v
spominih starejših članov kluba. Na ta način sem se trudil dobiti neko celovitejšo sliko, vse od
leta 1965, se pravi od prvih nastankov šoštanjskega kegljanja do danes, ko mineva 50 let.
Celovite dokumentacije zgodovinskih dogodkov je malo, zato sem se obrnil na živo pričevanje
tistih, ki so še prisotni v kegljaškem dogajanju, in vseh tistih, ki se še spominjajo zgodovinskih
trenutkov. Še enkrat naj omenimo, da so v knjižici omenjeni samo nekateri kegljaški delavci ali
kegljači, ki so bili v tistem trenutku pač najbolj dosegljivi. Vse bi bilo težko povabiti na pogovor
in zajeti celotno dogajanje, zato se vsem, ki niso omenjeni ali pa jih morda ni nikjer na
fotografijah, že vnaprej opravičujem. Naj poudarim, da so za ta visoki jubilej zaslužni vsi, ki so
bili v celotni zgodovini kakor koli v stiku z kegljaško igro in jubilejnim klubom Šoštanja. Tudi
vsa podjetja, obrtniki, občina, ki so finančno pomagali, so dali velik prispevek razvoju in
obstanku šoštanjskega kegljanja. Kegljanje in vse, kar se danes okrog njega dogaja, se je v
tem času korenito spremenilo. Tista prijateljstva, složnost, igrivost in prostovoljna delavnost, ki
so krasili takratne kegljače in tiste, ki so se s to igro ukvarjali v preteklosti, so danes zamenjali
profesionalizem, izredno agresivna tekmovalnost in seveda atletsko močni posamezniki. Šport
v pravem pomenu te besede je postal zahtevnejši, in nosi s sabo tudi veliko dela in posledično
tudi finančnih sredstev.
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Danes se gradijo moderna večstezna kegljišča, ki omogočajo rekreacijo tako šolski mladini,
delavcem, upokojencem in seveda tudi invalidom. Kegljanje je šport, ki je tako v preteklosti kot
tudi danes združeval vse generacije ljudi, da so se družili, igrali, tekmovali in ne nazadnje tudi
gledali in navijali ter tako gradili zgodovino tega najbolj množičnega športa. Omenjati zaslužne
za ta jubilej bi bilo do marsikoga nekorektno, saj je za tak uspeh potrebno timsko delo. Tako
kot je v sami igri potreben kolektivni duh, je tudi v sami organizaciji potrebno skupinsko delo od
igralcev do trenerjev in organizatorjev. Takšnih ljudi v Šoštanju in Velenju ni nikoli manjkalo,
dejstvo pa je, da so vsi, ki so bili kakor koli povezani s to čarobno igro, pripomogli k temu
jubileju. Danes, ko vsi, ki smo pripomogli k razvoju kegljanja, slavimo ta spoštovanja vredni
jubilej, bi želel vsem akterjem čestitati za vztrajnost in pogum, da so vzdržali, in srčno si želim,
da bi kljub težkim časom, posebej pri pridobivanju donatorjev, zmogli dovolj energije, da bi tudi
v bodoče ohranjali športni duh in da bi v prihodnje zrasle nove generacije uspešnih igralk in
igralcev, ki so nam v preteklosti prinesli toliko lepih trenutkov.
Druženje z vsemi temi čudovitimi ljudmi tudi meni osebno vzbuja vero, da bomo skupaj zmogli
premagati vse težave in doseči zastavljene cilje in da naša kegljaška prihodnost lahko prinese
le še boljše dosežke in dokaz, da delamo prav. Verjamem, da nihče od nas, ki imamo radi ta
šport, ne bo obupal, saj kolektivni duh in volja vedno zmagata. Še enkrat želim lepo
praznovanje vsem kegljaškim privržencem, vsem, ki so pripomogli k temu jubileju, pa še
enkrat iskrena hvala.

Leopold Fidej,
trener in vodja ekipe
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O KEGLJANJU
Sodobna definicija kegljanja pravi, da je »kegljanje športna panoga, pri kateri tekmovalke in
tekmovalci s čim bolj natančnim metom krogle podrejo čim več kegljev«. Kegljanje na devet
kegljev na običajnih stezah je panoga, ki je razširjena in popularna predvsem v državah
Srednje Evrope. Velik delež pri razvoju te igre v zadnjih 50 letih ima tudi Slovenija, tako na
tekmovalnem kot tudi na organizacijskem področju. Kegljanje se pogosto zamenjuje z
bowlingom. V osnovi mu je res malo podobno, le da so mere objektov in rekvizitov drugačne
od kegljaških, večje je tudi število kegljev (deset). Kegljanje se zamenjuje tudi z balinanjem,
čeprav imata zelo malo skupnega, tako po objektih in rekvizitih ter še posebej po načinu
izmeta krogle. Kegljišče je sestavljeno iz zaletišča, deske položnice, steze, kegeljnega križa,
zaščitne obloge, kroglolovke, kroglovoda, avtomatike, elektronike in komandnega pulta. Ena
steza je tako s komandnim pultom dolga 28 metrov in pol, široka pa 1 meter in 70 centimetrov.
Kegelj je težak okoli 1750 gramov in visok 40 centimetrov. Krogle so izdelane iz plastične
mase, premer krogle je 16 centimetrov, dovoljena teža pa je od 2818 do 2871 gramov. Za
pionirske starostne skupine so krogle lažje in z manjšim premerom (15 centimetrov premera2370 gramov, 14 centimetrov premera-1890 gramov). Kegljišče je potrebno tudi redno čistiti in
vzdrževati. Sedaj večinoma strojno čistijo in polirajo stezo, da čim bolj zmanjšajo koeficient
trenja.

Slika 1: Kegljišče Šoštanj (2015).
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ZGODOVINA KEGLJANJA
Kegljanje sodi med najstarejše športne panoge na svetu. Kegljali naj bi že zelo dolgo nazaj v
starem Egiptu. Po podatkih naj bi začetek kegljanja segel že v obdobje starega Egipta 5200 let
pred našim štetjem. Objekti in rekviziti so bili v nastajanju tega športa sila preprosti, enostavni
in priročni. Prve kegljaške steze so bile na primer iz ilovice, ki so jo primerno stlačili ter
zravnali, na to plast pa so nasuli droben pesek ali žlindro.
Takratne krogle so bile kamnite, vse pa se je odvijalo na prostem. Kasneje so bili prostori, kjer
so kegljali, temu primerno odmerjeni in običajno ograjeni s koli in plotom. Zanimivo je, da so
kegljači takrat že poznali dva različna načina kegljanja. Pri prvem načinu so metali kroglo proti
kegljem po zraku, pri drugem pa so jih kotalili po tleh. Da bi bili meti bolj natančni, so po sredini
steze položili hrastove deske. To so bile že prve spremembe oziroma izboljšave v kegljanju. Z
gradnjo in modernizacijo stez je tehnika kegljanja dobila svoj pomen in rastla je priljubljenost
kegljanja. Nastale so številne igre, ki jih po načinu izvajanja delimo v dve skupini. V prvo
skupino spadajo igre, pri katerih nastopa kegljač kot posameznik in je njegov uspeh odvisen
od njegovih sposobnosti, v drugo pa spadajo igre, pri katerih kegljači nastopajo v skupinah –
dvojice, ekipe in je uspeh odvisen od uspeha skupine ali celote.
RAZVOJ ŠPORTNEGA KEGLJANJA
Prvi začetki športnega kegljanja segajo v drugo polovico 18. stoletja, ko so v Nemčiji, zibelki
kegljanja, začeli pripravljati enotna kegljaška pravila. Približno 100 let kasneje, l. 1885, sta bili
skorajda istočasno ustanovljeni prvi kegljaški zvezi v Ameriki in Nemčiji.
Zveza nemških kegljaških klubov je rešila vprašanja enotnih kegljišč, kegljev in krogel ter
tekmovalnih predpisov, raznovrstnost v kegljanju pa se je poenotila in preusmerila v športne
okvire.
Nadaljnji razvoj sega v l. 1926, ko je bila v Stockholmu ustanovljena prva mednarodna
kegljaška zveza, takrat pa je bil tudi prvi svetovni turnir na ameriški stezi z 10 keglji. Na turnirju
so sodelovale Švedska, Finska, Nizozemska, Nemčija in Amerika.
V l. 1947 je bil v Stockholmu prvi kongres IBA po drugi svetovni vojni. Na kongresu je prišlo do
pomembne odločitve za nadaljnji razvoj kegljaškega športa. Sprejeta je bila ocena, da se v
Evropi močno razvija kegljanje na 9 kegljev (asfalt, Bohle in Schere), zato je bila v okviru IBA
ustanovljena sekcija na 9 kegljev in prvikrat izvoljen tudi njen posebni predsednik. Za prvega
predsednika je bil izvoljen dr. Oto Kadner iz Prage.
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To je bil poizkus reševanja IBA, ki je po svojih pravilih gojila samo ameriški način kegljanja na
10 kegljev, kot mednarodni sistem, ki pa se v Evropi ni razvil. IBA je po 20 letih obstoja ostala
praktično brez članstva, zato so z ustanovitvijo sekcije za kegljanje na 9 kegljev hoteli pritegniti
nove člane, na katere bi izvajali pritisk, da sprejmejo ameriški način kegljanja.
Težave v razvoju ameriškega načina kegljanja na 10 kegljev niso vplivale na razvoj kegljanja
na 9 kegljev. Prvo evropsko prvenstvo na asfaltni stezi je bilo uspešno izvedeno na Dunaju,
sodelovali pa so Avstrija, Madžarska, Francija, Danska in Jugoslavija.
Na pobudo Kegljaške zveze Jugoslavije je bila l. 1951 sklicana na Dunaju seja sekcije na 9
kegljev, naslednje leto pa konferenca v Hamburgu, ki se je preoblikovala v ustanovni kongres
nove mednarodne kegljaške zveze z imenom FIQ. Med najvažnejšimi sprejetimi sklepi je bil
sklep, da se igre asfalt, Bohle in Schere in igra na deset kegljev štejejo za enakovredne vrste
kegljanja (štiri sekcije).

Slika 2: Ročno postavljanje kegljev.

8

50 LET KEGLJANJA V ŠALEŠKI DOLINI
RAZVOJ KEGLJAŠKEGA ŠPORTA V SLOVENIJI
V Sloveniji se je kegljalo že v srednjem veku. Dokaz za to je freska iz Crngroba na
Gorenjskem iz 15. stoletja.

Slika 3: Original freska iz Crngroba (1460).

Slika 4: Prizor kegljanja na freski v Crngrobu, 1455-60.
Vir: Crngrobska freska Nedeljskega Kristusa in upodobitve športnih panog na njej
(avtor: Dušan Koman; 100 let športa v občini Škofja Loka, 1906-2006).

Tudi Franc Mali opisuje v svoji Zgodovini Ljubljane v srednjem veku, da so Ljubljančani takrat
za zabavo kegljali. Kegljišča so bila pogosto spremljevalni objekti pri gostilnah. Prvi kegljaški
slovenski klub se je imenoval Edinost in je bil ustanovljen leta 1880 v Ljubljani. S kegljanjem
so se ukvarjali tudi Sokoli, eno od kegljišč je bilo tudi v Narodnem domu, centru slovenskega
sokolstva. Zaradi nemških vplivov se je predvsem razvijalo kegljanje na devet kegljev, medtem
ko se kegljanje na deset kegljev v tem okolju ni uspelo razviti.
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Leta 1948 je bil pri takratni Fiskulturni zvezi Slovenije imenovan Odbor za kegljanje, nekaj
mesecev pozneje, natančno 21. januarja 1950, pa je bila ustanovljena Kegljaška zveza
Slovenije. Takrat so bila sprejeta pravila Zveze in pravilniki za izvajanje športnih načel v
kegljanju. Na zvezi so takrat sprejeli prehod na mednarodni sistem kegljanja, zastavljena pa je
bila tudi široka akcija za gradnjo kegljišč po mednarodnih normativih. V letu 1953 so bili v
Sloveniji ustanovljeni kegljaški centri v Mariboru, Celju, Trbovljah, Kranju in v Novem mestu. Ti
centri so bili leto pozneje preimenovani v Okrajne kegljaške zveze, ob ukinitvi okrajev pa v
kegljaške podzveze.
Pomemben premik pri kegljanju je iznajdba avtomatskih kegljišč, ki so omogočala večje število
metov večjemu številu vadečih. Prvo avtomatsko kegljišče je bilo postavljeno leta 1968 na
kegljišču Maksa Perca v Ljubljani. Pri tem so pomembno vlogo odigrali tudi slovenski obrtniki
in industrija, ki je začela postavljati avtomatska kegljišča ob koncu šestdesetih let in je
postavila okrog 1500 stez po celotni tedanji Jugoslaviji. Franc Mali je mnenja, da je kegljanje v
Sloveniji postalo bolj množično, ko je mnogo delovnih kolektivov začelo nuditi kegljanje svojim
delavcem kot obliko športne rekreacije.

Slika 5: Starejše kegljišče že na vrvice in motor za dvigovanje in spuščanje kegljev.

Zaradi preprostega osnovnega gibanja in prijetnega družbenega dogajanja pri kegljanju je
panoga hitro postala množična in izjemno kakovostna. Vse od ustanovitve zveze so slovenski
tekmovalci (moški in ženske) dosegli izjemne rezultate na vseh nivojih tekmovanja, vključno z
evropskim in svetovnim prvenstvom. Ne smemo pa pozabiti, da so bili kegljači tisti, ki so po
osamosvojitvi prvi prinesli medalje za Slovenijo.

10

50 LET KEGLJANJA V ŠALEŠKI DOLINI
ZGODOVINA KEGLJANJA V ŠALEŠKI DOLINI
USTANOVITEV KEGLJAŠKEGA KLUBA ŠOŠTANJ
Začetki kegljanja v Šaleški dolini segajo v leto 1950, ko je bilo v Šoštanju v bližini
Slomškovega doma (kasneje Doma svobode) zgrajeno veliko barakarsko naselje za delavce
gradbenega podjetja Gradis iz Ljubljane.

Slika 6: Baraka, v kateri je bilo prvo kegljišče.

Gradis je pričel z izgradnjo kompleksa šoštanjskih termoelektrarn, za rekreacijo svojih
delavcev pa je potreboval določene športne objekte. Tako so najprej v neposredni bližini
družbene prehrane (menze) zgradili dve lepi igrišči za odbojko, na katerih je bilo kasneje veliko
dobrih tekem. Ker je bilo med delavci veliko ljudi iz Ljubljane, ki so v tem času že sodelovali v
Kegljaškem klubu Gradis, je bila zamisel o izgradnji kegljišča zelo aktualna. Leta 1953 so
dogradili in odprli eno najlepših kegljišč v Sloveniji za takratne razmere, bilo je dvostezno.
Kegljišče je imelo na obeh straneh ob stezah in zadaj prostor za gledalce.

Slika 7: Dvostezno kegljišče v Šoštanju.
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Poleg tega je bila v tem sklopu še posebna soba, kjer so zainteresirani lahko šahirali, manjkal
pa ni niti bife. Tik ob kegljišču je bilo zgrajeno igrišče za balinanje, tako da je vse izgledalo kot
mini rekreacijski center. Že isto leto je bilo na tem kegljišču prvo republiško prvenstvo
Slovenije (in Jugoslavije) za mladince. Takrat je bilo tekmovanje že po novem sistemu, in sicer
200 metov mešano. Mladinski prvak je postal Zvone Gabrovšek, član Železničarja iz Ljubljane,
ki je podrl 807 kegljev. V teh časih kegljanje na 200 lučajev posamezno še ni bilo posebej
razvito, tekmovalo se je izključno v borbenih (ekipnih) igrah. Ko je Gradis čez nekaj let opravil
svoje delo na izgradnji TEŠ, je bilo tudi kegljišče nekaj časa zaprto. Ker pa je bil interes za ta
šport precej velik, ga je šoštanjska elektrarna prevzela in ponovno aktivirala. Med bivšimi
Gradisovimi kegljači je bil delavec TEŠ-a Mišo Ivančič, ki je zbral okrog sebe nekaj
entuziastov. Zato je na njihovo pobudo takratni predsednik TVD Partizan Šoštanj Rudi Bajec
sklical 27. oktobra 1965 v šoštanjskem Kajuhovem domu ustanovni sestanek kegljaške
sekcije, ki naj bi delovala v sklopu Partizana.
Za prvega predsednika je bil izvoljen idejni oče Mišo Ivančič, ki je to funkcijo opravljal še dolga
leta. Istočasno je TVD Partizan Šoštanj prevzel v upravljanje tudi kegljišče. Z ustanovitvijo
kegljaškega kluba se je ta športna dejavnost zelo razmahnila v naši dolini. Število kegljačev je
hitro naraščalo. Starejšim in izkušenim so se priključili mlajši in pričela so se razna
tekmovanja, na katera so prihajala moštva iz cele Slovenije in od drugod.
Prvi uradno registrirani člani Kegljaškega kluba Šoštanj (1967) so bili: Mišo Ivančič (prvi
predsednik in vodja kluba), Galovič, Kovačevič, Obreza, Zevnik, Vojsk, Zakelšek, Šinkec,
Krumpačnik, Vugrinc, Jambrovič, Korošec, Štrukelj, Slemenik, Štabuc, Skorenšek, Polenik,
Sevčnikar, Rajšter, Videtič in Tamše.

Slika 8: Ekipa Kegljaškega kluba Šoštanj pred tekmo leta 1983.
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Poudariti je treba, da so bila finančna sredstva že takrat zelo omejena. Zato so si fantje sami
kupovali tekmovalno opremo ter se na svoje stroške vozili na tekmovanja širom Slovenije. Žal
društvo Partizan ni zmoglo pokrivati stroškov vzdrževanja objekta, zato ga je nekaj let kasneje
oddalo v najem zasebnemu gostincu. Na vso srečo so se treningi in tekmovanja tudi tako
nemoteno nadaljevali. Okrog leta 1970 je kegljanje v Sloveniji dobivalo vse širše dimenzije,
zato so postajala vse aktualnejša tudi tekmovanja na 200 lučajev. Gradili so štiristezna
kegljišča, ki so rastla kot gobe po dežju. Tudi v Velenju so v sklopu hotela Paka (na veliko
veselje kegljačev) zgradili leta 1971 moderno štiristezno avtomatsko kegljišče z asfaltno
prevleko.

Slika 9: Nekoč kegljišče, danes moderna kinodvorana.

Z razumevanjem uprave hotela so tudi kegljači iz Šoštanja dobili svoje termine za treninge v
tem objektu. Klub se je tudi kadrovsko okrepil, saj se jim je priključil Ivo Blekač, ki je postal
vodja ekipe in to delo je odlično opravljal celih 10 let. V hotelu so kegljači zagnano vadili,
vendar tekmovanja niso bila mogoča, ker kegljišče ni bilo zgrajeno po normativih Kegljaške
zveze Slovenije (steze so bile prekratke), zato je klub vedno gostoval (tudi kot domačin) v
Celju, Žalcu in Štorah. Kot v vseh športih je tudi v kegljanju veliko sprememb, zato so pričeli
graditi nova kegljišča, ki so imela steze prekrite s plastično maso. Plastika je omogočila višjo
kakovost kegljanja, ker so te steze težje za igro, saj se plastika ne udira (na asfaltnih podlagah
je bil to večni problem). Tudi pri REK-u v Velenju so se odločili za gradnjo kegljišča s plastično
podlogo. Leta 1976 je bilo kegljišče dograjeno in pripravljeno, pa še vsem normativom je
zadoščalo in v Šaleški dolini so se končno pričela prava tekmovanja, kjer so gostovali mnogi
reprezentanti ter ostali kegljači iz domovine in tujine. Vsa ta leta gostovanja v Velenju so imela
tudi svojo dobro stran, saj se je veliko mladih odločilo za kegljanje in le-ti še danes
predstavljajo okostje kluba. Redko kateri šport v dolini je tako združil športnike Šoštanja in
Velenja.
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Slika 10: V tej zgradbi je bila samopostrežna restavracija, kavarna in kegljišče (1976).

Leta 1979 pa so kegljači po dolgoletni odsotnosti iz Šoštanja doživeli tisto, kar so si dolga leta
želeli: 29. novembra 1979 je Termoelektrarna Šoštanj dogradila in ta dan odprla eno najlepših
kegljišč v Sloveniji ter seveda dala na razpolago termine za treninge in tekme tudi kegljačem.
To je bilo takšno motivacijsko »darilo«, da so zagnanci v klubu z veseljem in ponosom
organizirali izbirno prvenstvo dvanajstih najboljših slovenskih ekip za državno prvenstvo.

Sliki 11 in 12: Kegljišče TEŠ po prenovi (1979).

Dva dni so ljubitelji kegljanja spremljali boje najboljših posameznikov Slovenije, predvsem pa
je bil zanimiv nastop najboljšega slovenskega kegljača, večkratnega evropskega in
svetovnega prvaka, Mira Steržaja, ki je na tem tekmovanju postavil še rekord kegljišča z 988
podrtimi keglji. Ta rekord se je obdržal celih 11 let, dokler ga ni popravil (na novih in težjih
kegljih) njegov sin Harry Steržaj. Trenutno je uradni rekord kegljišča 1035 kegljev, ki ga je leta
2000 na državnem prvenstvu za posameznike postavil takratni član Prosol Stikinga Primož
Pintarič. Da pa imamo tudi v klubu odlične kegljače, priča dejstvo, da sta bila tudi domačina
Stane Fidej z 906 in Leopold Fidej z 927 podrtimi keglji rekorderja kegljišča.
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Slika 13: Rekord domačinov na kegljišču TEŠ v Šoštanju.

Novo kegljišče in boljši pogoji dela so motivirali igralce in uspehi so se nizali kot na tekočem
traku:


mladinska ekipa je nastopila v finalu republiškega prvenstva,



člani v finalu državnega prvenstva v parih (Križovnik – Rajšter, L. Fidej – Hasičič, S. Fidej –
F. Kramer),



uspešni nastopi v 2. republiški ligi,



večkratni pokalni prvaki celjske regije, tretjeuvrščeni na pokalnem tekmovanju Slovenije
itd.,



odlične uvrstitve na državnih prvenstvih v mešanih parih in posameznikov.

Od leta 2001 nastopa v III. Republiški ligi tudi druga ekipa. Vse to smo dosegli z zagnanostjo
vseh igralcev in članov kluba ter s pomočjo mnogih sponzorjev, ki so nam pomagali na
kakršen koli način.
V sezoni 1999/2000 je prva ekipa izpadla iz 2. lige vzhod in se uvrstila v 3. ligo. Tu so
nastopali le eno sezono in se ponovno vrnili v 2. ligo. Tekmovalci so se kar 8 let borili za
napredovanje v višji rang, vendar jim nikakor ni uspelo. Končno je bil trud poplačan v sezoni
2009/10. Veselje fantov je kmalu postala mora. Izvedeli so, da namerava TEŠ porušiti
kegljišče. Tako smo pred največjim uspehom kluba ostali brez ustreznega prostora za
treninge. Bili smo tik pred propadom kluba, vendar smo se v klubu dogovorili, da poskusimo še
tisto sezono v 1.B ligi odigrati kot znamo - borbeno in pošteno, pa čeprav vse tekme na
gostovanjih. Na pomoč so nam stopili fantje iz sosednjih klubov. Tako smo treninge opravljali v
Slovenj Gradcu in v Slovenskih Konjicah. Tu smo odigrali tudi vse prvenstvene domače tekme.
Že sredi te sezone smo dobili veselo novico. Občina se je dogovorila za izgradnjo novega
kegljišča, in sicer nad trgovino TUŠ, ki so jo ravno tisti čas gradili v Šoštanju.
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Sliki 14 in 15: Današnje kegljišče v trgovskem centru.

Žal se je sezona za naše fante končala slabo. 10. mesto, ki smo ga dosegli, je pomenilo izpad
iz 1.B lige in vrnitev v 2. ligo. Avantura med prvoligaši je bila prenaporna za naše fante, ki so
bili cele dneve odsotni od doma. Treningi, vožnje so pač zahtevali svoj davek. Kljub izpadu
smo bili veseli, da bomo ponovno lahko tekmovali na domačih stezah. Leta 2010 smo v
Šoštanju dobili eno najlepših kegljišč v Sloveniji. Kegljaški klub je dobil kegljišče v upravljanje
2011 in ga upravlja še danes, ko v klubu proslavljamo 50-letnico delovanja. Tekmovalne
sezone v tem času so bile nekoliko pod pričakovanji, posebno sezona 2013/14, ko smo se
morali pošteno boriti za obstanek v ligi. To je bila ena najslabših sezon od leta 1999/2000.
Zaskrbljeno smo čakali novo tekmovalno sezono 2014/15. Toda skrb je bila odveč.
Fantastičen začetek je fantom dal zagona. Miselnost ekipe je dvigovala nivo same igre, fantje
so igrali kot prerojeni in uspeh ni izostal. Po prvem delu smo na razpredelnici vodili s štirimi
točkami prednosti. Zimski premor nas je nekoliko uspaval in pričetek spomladanskega dela je
bil nekoliko slabši. Na domačih stezah smo izgubili dve pomembni srečanji in tako zapravili
vodilno mesto. Kljub temu smo se borili do zadnje tekme in na koncu osvojili tretje mesto, kar
je velik uspeh po treh slabih sezonah. V tej fantastični sezoni so tudi člani druge ekipe v ligi
OTS Celje osvojili drugo mesto, kar je sicer manj od pričakovanega. A kljub temu so se uvrstili
na kvalifikacijski turnir za popolnitev tretje lige.
Uprava kluba se je v zadnjih treh letih odločila, da v klub pripeljemo mlado generacijo
kegljačev in kegljavk. Za ta namen smo ustanovili šolo kegljanja za učence osnovnih in
srednjih šol. Na izobraževanje smo poslali tri člane, ki so na fakulteti za šport v Ljubljani
uspešno opravili izpite za trenerje kegljanja. Šolo vsako leto obiskuje veliko učencev iz OŠ
Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Z učitelji te šole redno sodelujemo, saj imajo učenci za
izbirni predmet tudi kegljanje.
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POLETNA ŠOLA KEGLJANJA
V času, ko so šolska vrata zaprta, so bila na našem kegljišču odprta. Člani kluba smo se
odločili organizirati brezplačno šolo kegljanja za osnovnošolce ter dijake. Na oglase, ki smo jih
obesili po šolah in jih objavili na internih glasilih delovnih organizacij, se je prijavilo kar nekaj
fantov in deklet. Šola je potekala pod strokovnim vodstvom domačega licenčnega trenerja, s
pomočjo ostalih fantov domačega kluba. Tako sta bila torek in četrtek rezervirana za
udeležence šole, ki so spoznavali osnove kegljanja. Da so se na kegljišču dobro počutili, pove
dejstvo, da so fantje nestrpno pričakovali dneva, ki sta bila namenjena njim.
Dnevno se je na stezah pojavljalo do deset učencev, zadnje dneve sicer nekoliko manj, saj so
nekateri s starši odpotovali na dopust. Šola poteka od konca junija do konca avgusta. Zaradi
velikega števila interesentov smo šolo ponovili tudi med zimskimi počitnicami ter v naslednjem
šolskem letu. Morda se bo med temi fanti našel kakšen državni ali pa svetovni prvak – nikoli se
ne ve.

Slika 16: Učenci osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.

Da pa ne bi ostalo samo pri teh učnih urah, smo k sodelovanju povabili tudi učitelje športa na
Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Tako imajo učenci višjih razredov med izbirnimi
predmeti tudi uro kegljanja. Dvakrat mesečno se po končanem pouku zberejo na kegljišču, kjer
jih strokovno izpopolnjujemo v tehniki kegljanja, seveda pa jih tudi izobražujemo o pravilih
tekmovanja. S to potezo smo dosegli svoj namen, saj šolo kegljanja sedaj obiskuje večje
število učencev iz te šole.
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PREDSEDNIKI KLUBA OD USTANOVITVE DO DANES

MIŠO IVANČIČ

IVO BLEKAČ

1965–1971

1971–1989

IVAN ŽNIDAR

EMIL ŠEHIČ

1989–2002

2002–2007

DARKO JUG

EMIL ŠEHIČ

2007–2011

2011–
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TRENERSKO DELO SO OPRAVLJALI OD USTANOVITVE DALJE

MIŠO IVANČIČ

IVO BLEKAČ

1965–1979

1979–1989

FRANC KRAMER

FRANC TAMŠE

1989–1990

instruktor kegljanja
1991–2004

LEOPOLD FIDEJ

PAVLE PETROVIĆ

trener kegljanja

trener kegljanja

2004–2007, 2011–

2007–2011
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REZULTATI DRŽAVNIH PRVENSTEV OBDOBJE 1979 ─ 2015
Sezona 1979/80
Moške dvojice:
Mladinci:

11. mesto – Vlado Križovnik in Tine Rajšter
24. mesto – Maks Černjavič

Sezona 1981/82
Ekipa:

3. mesto – medregijska liga (ML)

Sezona 1982/83
Ekipa:

3. mesto – (ML)

Sezona 1983/84
Ekipa:

3. mesto – (ML)

Sezona 1984/85
Ekipa:

2. mesto – (ML)

Sezona 1985/86
Ekipa:

3. mesto – (ML)

Sezona 1986/87
Ekipa:
Ekipa – borbene:

2. mesto – (ML)
6. mesto

Sezone 1987, 1988, 1989 in 1990
Za te sezone ni podatkov (ni arhiva).
Sezona 1990/91
Ekipa:

2. mesto – (ML)

Sezona 1991/92
Ekipa:

1. mesto

Sezona 1992/93
Ekipa:
Moške dvojice:

4. mesto – (ML)
23. mesto – Stane Fidej in Vlado Križovnik

Sezona 1993/94
Ekipa:
Mešane dvojice:
Veterani:

4. mesto – (ML)
22. mesto – Rasim Hasičič in Ljuba Podbrežnik
32. mesto – Leopold Fidej in Marjana Hojan
38. mesto – Silvo Pirečnik (skupina 56–65 let)
40. mesto – Milan Ježovnik (skupina 56–65 let)
12. mesto – Maks Krumpačnik (skupina nad 66 let)
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Sezona 1994/95
Ekipa:
Borbene igre:
Moške dvojice:
Veterani:

Sezona 1995/96
Ekipa:
Mešane dvojice:

Sezona 1996/97
Ekipa:
Člani:
Mešane dvojice:

Sezona 1997/98
Ekipa:
Mladinci ekipno:
Mešane dvojice:
Mladinci dvojice:
Sezona 1998/99
Ekipa:
Mladinci ekipno:
Mladinci dvojice:
Veterani:

Sezona 1999/2000
Ekipa:
Člani:
Kadeti:

4. mesto (ML)
29. mesto
20. mesto – Leopold Fidej in Rasim Hasičič
25. mesto – Emil Sevčnikar (skupina 50–55 let)
40. mesto – Silvo Pirečnik (skupina 56–65 let)
41. mesto – Milan Ježovnik (skupina 56–65 let)
15. mesto – Maks Krumpačnik (skupina nad 65 let)

3. mesto (ML)
6. mesto – Leopold Fidej in Erika Lesnik
31. mesto – Rasim Hasičič in Marjana Hojan

5. mesto v 2. ligi – vzhod
18. mesto – Rasim Hasičič
43. mesto – Stane Fidej
17. mesto – Leopold Fidej in Erika Lesnik
23. mesto – Rasim Hasičič in Ljuba Podbrežnik
38. mesto – Jože Sotlar in Marjana Hojan

5. mesto v 2. ligi – vzhod
13. mesto
6. mesto – Leopold Fidej in Erika Lesnik
29. mesto – Rasim Hasičič in Olga Mihaljev
26. mesto – Andrej Talajič in Boštjan Plešnik

11. mesto v 2. ligi – vzhod
12. mesto
19. mesto – Jure Klauzner in Denis Bartlma
11. mesto – Vlado Križovnik (skupina 50–55 let)
14. mesto – Jože Sotler (skupina 50–55 let)
15. mesto – Miloje Aleksič (skupina 50–55 let)
24. mesto – Milan Ježovnik (skupina 56–65 let)

10. mesto (izpad iz 2. lige)
39. mesto – Stane Fidej
6. mesto
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Sezona 2000/2001
Ekipa:
Dvojice:
Dvojice mix:
Mladinci:

Veterani:

Sezona 2001/2002
Ekipa:
Člani:
Mladinci:
Veterani:
Sezona 2002/2003
Ekipa:
Člani:
Mladinci:
Mladinci dvojice:
Veterani:

Sezona 2003/2004
Ekipa:
Mladinci:
Veterani:

Sezona 2004/2005
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Dvojice mix:

Mladinci:
Veterani:

1. mesto (3. liga – vzhod)
16. mesto – Stane Fidej in Leopold Fidej
23. mesto – Rasim Hasičič in Pavle Petrovič
6. mesto – Leopold Fidej in Lilijana Drev
42. mesto – Rasim Hasičič in Romana Borovnik
54. mesto – Denis Bartlma
58. mesto – Jure Klauzner
60. mesto – Mitja Jeseničnik
9. mesto – Jože Sotler (skupina 50–55 letnik)
19. mesto – Vlado Križovnik (skupina 50–55 letnik)
10. mesto – Franc Kos (skupina 56–60 letnik)

7. mesto (2. liga)
24. mesto – Leopold Fidej
32. mesto – Jure Klauzner
11. mesto – Vlado Križovnik (skupina 50–55 letnik)

5. mesto (2. liga)
32. mesto – Leopold Fidej
28. mesto – Denis Bartlma
52. mesto – Jure Klauzner
22. mesto – Jure Klauzner in Denis Bartlma
13. mesto – Vlado Križovnik (skupina 50–55 letnik)
21. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–55 letnik)
23. mesto – Džemal Glavič (skupina 50–55 letnik)

4. mesto (2. liga)
57. mesto – Jure Klauzner
62. mesto – Denis Bartlma
6. mesto Rasim Hasičič (skupina 50–55 letnik)
10. mesto – Džemal Glavič (skupina 50–55 letnik)
11. mesto – Leopold Fidej (skupina 50–55 letnik)
6. mesto – Vlado Križovnik (skupina 56–60 letnik)
35. mesto – Miloje Aleksič (skupina 56–60 letnik)

4. mesto
7. mesto
7. mesto – Darko Jug in Romana Borovnik
9. mesto – Rasim Hasičič in Marica Lozič
14. mesto – Leopold Fidej in Milena Prelog
27. mesto – Jure Klauzner
10. mesto – Leopold Fidej (skupina 51–55 letnik)
15. mesto – Džemal Glavič (skupina 51–55 letnik)
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52. mesto – Rasim Hasičič (skupina 51–55 letnik)
31. mesto – Vlado Križovnik (skupina 46–50 letnik)
39. mesto – Miloje Aleksič (skupina 46–50 letnik)
Sezona 2005/2006
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Veterani:

Sezona 2006/2007
Ekipa:
Člani:
Dvojice:
Dvojice mix:
Veterani:

Sezona 2007/2008
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Člani:
Veterani:

Sezona 2008/2009
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Dvojice mix:

Veterani:

5. mesto (2. liga)
3. mesto
20. mesto – Džemal Glavič (skupina 52–56 letnik)
24. mesto – Leopold Fidej (skupina 52–56 letnik)
35. mesto – Stane Fidej (skupina 52– 56 letnik)
40. mesto – Rasim Hasičič (skupina 52–56 letnik)
10. mesto – Vlado Križovnik (skupina 47–51 letnik)
13. mesto – Franc Kramer (skupina 47–51 letnik)
32. mesto – Miloje Aleksič (skupina 47–51 letnik)

9. mesto (2. liga)
36. mesto – Leopold Fidej
41. mesto – Brane Arnuš
8. mesto – Brane Arnuš in Leopold Fidej
2. mesto – Leopold Fidej in Urška Prelog
5. mesto – Leopold Fidej (skupina 53–57 letnik)
20. mesto – Vlado Križovnik (skupina 48–52 letnik)

3. mesto
5. mesto
47. mesto – Roman Sečki
53. mesto – Leopold Fidej
3. mesto – Rasim Hasičič (skupina 49–53 letnik)
7. mesto – Vlado Križovnik (skupina 44–48 letnik)

1. mesto (napredovanje v 1. B ligo)
12. mesto
7. mesto – Brane Arnuš in Romana Borovnik
8. mesto – Vlado Križovnik in Marica Lozič
24. mesto – Rasim Hasičič in Milena Prelog
19. mesto – Darko Jug (skupina 55–59 letnik)
31. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 55–59 letnik)
3. mesto – Leopold Fidej (skupina 50–54 letnik)
7. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–54 letnik)
30. mesto – Vlado Križovnik (skupina 45–49 letnik)
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Sezona2009/2010
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Dvojice:
Dvojice mix:

Mladinci:
Veterani:

Sezona 2010/2011
Ekipa:
Dvojice:
Dvojice mix:

Veterani:

Sezona 2011/2012
Ekipa:
Dvojice:
Sezona 2012/2013
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Člani:
Dvojice:
Veterani:

10. mesto v 1. B ligi (izpad v 2. ligo)
10. mesto
21. mesto – Rasim Hasičič in Pavle Petrovič
3. mesto – Leopold Fidej in Romana Borovnik
5. mesto – Pavle Petrovič in Marica Lozič
7. mesto – Božo Ognjenovič in Hermina Dvoršak
10. mesto – David Mandelc in Sabina Kranjc
11. mesto – Marjan Voršnik in Smilja Cverlin
68. mesto – David Mandelc
33. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 56–60 letnik)
12. mesto – Leopold Fidej (skupina 51–55 letnik)
19. mesto – Rasim Hasičič (skupina 51–55 letnik)
16. mesto – Vlado Križovnik (skupina 46–50 letnik)

9. mesto (2. SLV)
21. mesto – Leopold Fidej in Pavle Petrovič
25. mesto – Leopold Fidej in Romana Borovnik
25. mesto – Pavle Petrovič in Milena Prelog
29. mesto – Božo Ognjenovič in Vida Kranjc
34. mesto – Marjan Voršnik in Marica Lozič
28. mesto – Darko Jug (skupina 57–61 letnik)
49. mesto – Brane Arnuš (skupina 57–61 letnik)
1. mesto – Leopold Fidej (skupina 52–56 letnik)
15. mesto – Rasim Hasičič (skupina 52–56 letnik)
49. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 52–56 letnik)
41. mesto – Vlado Križovnik (skupina 47–51 letnik)

7. mesto
2. mesto – Leopold Fidej in Roman Sečki

7. mesto
6. mesto
47. mesto – Leopold Fidej
3. mesto – Leopold Fidej in Roman Sečki
5. mesto – Pavle Petrovič (skupina 59–63 letnik)
11. mesto – Bojan Novak (skupina 59–63 letnik)
39. mesto – Marjan Voršnik (skupina 59–63 letnik)
24. mesto – Leopold Fidej (skupina 54–58 letnik)
40. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 54–58 letnik)
5. mesto – Rasim Hasičič (skupina 49–53 letnik)
28. mesto – Franc Kramer (skupina 49–53 letnik)
10. mesto – Jože Sotler (skupina 44–48 letnik)
31. mesto – Vlado Križovnik (skupina 44–48 letnik)
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16. mesto – Stane Koren (skupina 40–43 letnik)
Sezona 2013/2014
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Dvojice:
Dvojice mix:
Veterani:

Sezona 2014/2015
Ekipa:
Ekipa – borbene:
Veterani:

9. mesto
14. mesto
18. mesto – Sebastjan Pintarič in David Mandelc
20. mesto – Božo Ognjenovič in Bogdan Kompari
24. mesto – Leopold Fidej in Milena Prelog
30. mesto – Rasim Hasičič in Hermina Dvoršak
14. mesto – Marjan Voršnik (skupina 60–64 letnik)
29. mesto – Bojan Novak (skupina 60–64 letnik)
20. mesto – Darko Jug (skupina 55–59 letnik)
34. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 55–59 letnik)
14. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–54 letnik)
23. mesto – Franc Kramer (skupina 45–49 letnik)
24. mesto – Jože Sotler (skupina 45–49 letnik)
31. mesto – Vlado Križovnik (skupina 45–49 letnik)
17. mesto – Stane Koren (skupina 41–44 letnik)

3. mesto
4. mesto
2. mesto – Brane Arnuš (skupina 61–65 letnik)
7. mesto – Pavle Petrovič (skupina 61–65 letnik)
25. mesto – Marjan Voršnik (skupina 61–65 letnik)
1. mesto – Rasim Hasičič (skupina 51–55 letnik)
25. mesto – Leopold Fidej (skupina 51–55 letnik)
9. mesto – Franc Kramer (skupina 46–50 letnik)
19. mesto – Vlado Križovnik (skupina 46–50 letnik)
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REZULTATI REGIJSKIH PRVENSTEV OBDOBJE 1978 ─2015
Sezona 1978/1979
Ekipa mladinci:
Člani:
Mladinci:

Mladinci:

Dvojice:

Sezona 1979/1980
Dvojice:
Mladinci:
Ekipa – mladinci:
Sezona 1980/1981
Člani:
Dvojice:
Mladinci:
Posamezno:

11. mesto
30. mesto – Vlado Križovnik (republiško prvenstvo)
17. mesto – Miran Slapničar (republiško prvenstvo)
39. mesto – Maks Černjavič (republiško prvenstvo)
61. mesto – Milan Ivančič (republiško prvenstvo)
80. mesto – Lazar Pukšič (republiško prvenstvo)
5. mesto – Maks Černjavič (regijsko prvenstvo)
7. mesto – Lazar Pukšič (regijsko prvenstvo)
10. mesto – Miran Slapničar
18. mesto – Martin Rajšter in Vlado Križovnik (republiško
prvenstvo)

29. mesto – Martin Rajšter in Vlado Križovnik (republiško
prvenstvo)
3. mesto – Maks Černjavič (republiško prvenstvo)
6. mesto

Dvojice:

ni podatka
11. mesto Martin Rajšter in Vlado Križovnik (rep. prvenstvo)
ni podatka
10. mesto – Miran Slapničar (republiško prvenstvo)
26. mesto – Siniša Jovanovič (republiško prvenstvo)
11. mesto – Miran Slapničar in Marko Vučina (rep. prvenstvo)

Sezona 1980/1981
Člani:
Posamezno:

ni podatka
21. mesto – Martin Rajšter (republiško prvenstvo)

Sezone 1982, 1983 in 1984
V teh sezonah ni bilo uvrstitve na državna in republiška prvenstva.
Sezona 1985/1986
Ekipa – borbene:

1. mesto

Od leta 1986 do 1992 ni ohranjenih arhivov.
Sezona 1996/97
Ekipa: Šoštanj 1
Posamezno:
Dvojice:

5. mesto v 2. slovenski ligi – vzhod
43. mesto – Stane Fidej
4. mesto – Rasim Hasičič in Stane Fidej
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Sezona 1997/98
Ekipa: Šoštanj 1
Posamezno:

Sezona 1998/99
Ekipa: Šoštanj 1
Posamezno:

Dvojice:

Sezona 2001/02
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Posamezno:

Dvojice:
Veterani:

6. mesto v 2. slovenski ligi – vzhod
4. mesto – Rasim Hasičič
5. mesto – Stane Fidej
8. mesto – Džemal Glavič
14. mesto – Leopold Fidej
21. mesto – Jože Sotler
26. mesto – Ivan Žnidar st.
29. mesto – Franc Kramer
37. mesto – Vlado Križovnik
38. mesto – Ivan Žnidar ml.

11. mesto v 2. slovenski ligi – vzhod
15. mesto – Stane Fidej
16. mesto – Džemal Glavič
21. mesto – Pavle Petrovič
23. mesto – Brane Arnuš
30. mesto – Vlado Križovnik
4. mesto – Leopold Fidej in Stane Fidej
10. mesto – Pavle Petrovič in Brane Arnuš
11. mesto – Vlado Križovnik in Bojan Novak

7. mesto v 2. slovenski ligi – vzhod
10. mesto v 3. slovenski ligi – vzhod (izpad v OTS ligo)
4. mesto – Leopold Fidej
8. mesto – Rasim Hasičič
9. mesto – Brane Arnuš
14. mesto – Pavle Petrovič
18. mesto – Džemal Glavič
31. mesto – Bojan Novak
35. mesto – Vlado Križovnik
36. mesto – Jože Sotler
7. mesto – Brane Arnuš in Pavle Petrovič
8. mesto – Rasim Hasičič in Leopold Fidej
3. mesto – Vlado Križovnik (skupina 50–55 letnik)

Sezona 2002/03 ni podatkov.
Sezona 2003/04
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Posamezno:

4. mesto (2. SLV)
3. mesto OTS Celje)
9. mesto – Džemal Glavič
10. mesto – Brane Arnuš
11. mesto – Leopold Fidej
12. mesto – Vlado Jakop
14. mesto – Roman Sečki
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Dvojice:
Veterani:

Sezona 2004/05
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Dvojice:

Veterani:

Sezona 2005/06
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Posamezno:

Dvojice:

Veterani:

Sezona 2006/07
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Posamezno:

18. mesto – Stane Fidej
27. mesto – Vlado Križovnik
28. mesto – Pavle Petrovič
29. mesto – Bojan Novak
3. mesto – Leopold Fidej in Rasim Hasičič
11. mesto – Roman Sečki in Džemal Glavič
3. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–54 letnik)
5. mesto – Džemal Glavič (skupina 50–54 letnik)
6. mesto – Leopold Fidej (skupina 50–54 letnik)
1. mesto – Vlado Križovnik (skupina 45–49 letnik)
8. mesto – Miloje Aleksič (skupina 45–49 letnik)

5. mesto (2 SLV)
2. mesto (OTS Celje)
3. mesto
3. mesto – Pavle Petrovič in Roman Sečki
6. mesto – Leopold Fidej in Rasim Hasičič
7. mesto – Vlado Križovnik in Džemal Glavič
5. mesto – Leopold Fidej (skupina 50–55 letnik)
7. mesto – Džemal Glavič (skupina 50–55 letnik)
15. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–55 letnik)
13. mesto – Vlado Križovnik (skupina 46–50 letnik)
16. mesto – Miloje Aleksič (skupina 46–50 letnik)

5. mesto (2. SLV)
1. mesto (OTS Celje)
3. mesto
9. mesto – Roman Sečki
17. mesto – Darko Jug
18. mesto – Brane Arnuš
20. mesto – Leopold Fidej
5. mesto – Leopold Fidej in Brane Arnuš
7. mesto – Emil Šehič in Pavle Petrovič
11. mesto – Darko Jug in Vlado Križovnik
10. mesto – Leopold Fidej (skupina 52–56 letnik)
4. mesto – Vlado Križovnik (skupina 47–51 letnik)

9. mesto (2. SLV)
1. mesto (OTS Celje)
3. mesto
2. mesto – Leopold Fidej
7. mesto – Brane Arnuš
17. mesto – Pavle Petrovič
18. mesto – Roman Sečki
21. mesto – Darko Jug
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Dvojice:

Veterani:

Sezona 2007/08
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Posamezno:

Dvojice:

Veterani:

Sezona 2008/09
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Posamezno:

Dvojice:

Veterani :

1. mesto – Leopold Fidej in Brane Arnuš
6. mesto – Darko Jug in Vlado Jakop
11. mesto – Marjan Voršnik in Simon Kolenc
4. mesto – Leopold Fidej (skupina 51–57 letnik)
6. mesto – Vlado Jakop (skupina 51–57 letnik)
1. mesto – Vlado Križovnik (skupina 48–52 letnik)

3. mesto (2 SLV)
1. mesto (OTS Celje)
5. mesto
2. mesto – Roman Sečki
3. mesto – Leopold Fidej
11. mesto – Brane Arnuš
12. mesto – Darko Jug
15. mesto – Vlado Jakop
21. mesto – Rasim Hasičič
23. mesto – Pavle Petrovič
26. mesto – Vlado Križovnik
30. mesto – David Mandelc
3. mesto – Leopold Fidej in Pavle Petrovič
4. mesto – Rasim Hasičič in Džemal Glavič
10. mesto – Darko Jug in Vlado Križovnik
14. mesto – Roman Sečki in Brane Arnuš
16. mesto – Marjan Voršnik in David Mandelc
8. mesto – Vlado Jakop (skupina 54–58 letnik)
1. mesto – Rasim Hasičič (skupina 49–53 letnik)
3. mesto – Džemal Glavič (skupina 49–53 letnik)
1. mesto – Vlado Križovnik (skupina 44–49 letnik)

1. mesto (2 SLV) napredovanje v 1. B ligo
2. mesto (OTS Celje)
4. mesto
3. mesto – Pavle Petrovič
10. mesto – Brane Arnuš
14. mesto – Roman Sečki
16. mesto – Rasim Hasičič
19. mesto – Darko Jug
21. mesto – Leopold Fidej
34. mesto – Vlado Križovnik
10. mesto – Leopold Fidej in Brane Arnuš
12. mesto – Rasim Hasičič in Pavle Petrovič
15. mesto – Darko Jug in Roman Sečki
17. mesto – Božo Ognjenovič in Marjan Voršnik
7. mesto – Darko Jug (skupina 55–59 letnik)
11. mesto – Jože Zajc (skupina 55–59 letnik)
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13. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 55–59 letnik)
3. mesto – Leopold Fidej (skupina 50–54 letnik)
6. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–54 letnik)
8. mesto – Vlado Križovnik (skupina 45–49 letnik)
Sezona 2009/10
Dvojice:
Sezona 2010/11
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2.
Posamezno:

Dvojice:

Veterani:

Sezona 2011/12
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Posamezno:

Dvojice:
Veterani:

Sezona 2012/13
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2

1. mesto – Rasim Hasičič in Pavle Petrovič

9. mesto izpad iz 1. B v 2. SLV
2. mesto
9. mesto – Leopold Fidej
17. mesto – Roman Sečki
18. mesto – Bojan Novak
29. mesto – Brane Arnuš
2. mesto – Leopold Fidej in Pavle Petrovič
5. mesto – Brane Arnuš in Roman Sečki
6. mesto – Marjan Voršnik in Bojan Novak
7. mesto – Darko Jug in David Mandelc
8. mesto – Emil Šehič in Božo Ognjenovič
8. mesto – Darko Jug ( skupina 57–61 letnik)
16. mesto – Brane Arnuš (skupina 57–61 letnik)
1. mesto – Leopold Fidej (skupina 52–56 letnik)
5. mesto – Rasim Hasičič (skupina 52–56 letnik)
19. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 52–56 letnik)
15. mesto – Vlado Križovnik (skupina 47–51 letnik)

7. mesto (2SLV)
1. mesto (OTS Celje)
3. mesto – Brane Arnuš
5. mesto – Leopold Fidej
10. mesto – Rasim Hasičič
16. mesto – Vlado Križovnik
18. mesto – Bojan Novak
2. mesto – Leopold Fidej in Roman Sečki
1. mesto – Brane Arnuš (skupina 62–58 letnik)
11. mesto – Bojan Novak (skupina 62–58 letnik)
4. mesto – Leopold Fidej (skupina 53–57 letnik)
9. mesto – Rasim Hasičič (skupina 53–57 letnik)
16. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 53–57 letnik)
9. mesto – Vlado Križovnik (skupina 48–52 letnik)
10. mesto – Miloje Aleksič (skupina 48–52 letnik)
2. mesto – Jože Sotler (skupina 43–47 letnik)

7. mesto (2SLV)
2. mesto (OTS Celje)
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Ekipa – borbene:
Posamezno:

Dvojice:

Veterani:

Sezona 2013/14
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Posamezno:

Dvojice:

Veterani:

3. mesto
5. mesto – Leopold Fidej
12. mesto – Sebastjan Pintarič
14. mesto – Pavle Petrovič
15. mesto – Rasim Hasičič
20. mesto – Bojan Novak
23. mesto – David Mandelc
1. mesto – Leopold Fidej in Roman Sečki
3. mesto – Pavle Petrovič in Bojan Novak
4. mesto – Rasim Hasičič in Vlado Križovnik
13. mesto – Sebastjan Pintarič in David Mandelc
1. mesto – Pavle Petrovič (skupina 63–59 letnik)
3. mesto – Bojan Novak (skupina 63–59 letnik)
13. mesto – Marjan Voršnik (skupina 63–59 letnik)
7. mesto – Leopold Fidej (skupina 54–58 letnik)
10. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 54–58 letnik)
2. mesto – Rasim Hasičič (skupina 49–53 letnik)
11. mesto – Franc Kramer (skupina 49–53 letnik)
1. mesto – Jože Sotler (skupina 44–48 letnik)
11. mesto – Vlado Križovnik (skupina 44–48 letnik)
4. mesto – Stane Koren (skupina 40–43 letnik)

9. mesto (2 SLV)
3. mesto (OTS Celje)
6. mesto
4. mesto – Franc Kramer
5. mesto – Roman Sečki
9. mesto – Darko Jug
11. mesto – Rasim Hasičič
15. mesto – Sebastjan Pintarič
17. mesto – Vlado Križovnik
20. mesto – Stane Koren
1. mesto – Sebastjan Pintarič in David Mandelc
2. mesto – Bogdan Kompari in Božo Ognjenovič
9. mesto – Leopold Fidej in Roman Sečki
10. mesto – Rasim Hasičič in Franc Kramer
17. mesto – Darko Jug in Vlado Križovnik
1. mesto – Marjan Voršnik (skupina 60–64 letnik)
5. mesto – Bojan Novak (skupina 60–64 letnik)
6. mesto – Darko Jug (skupina 55–59 letnik)
12. mesto – Božo Ognjenovič (skupina 55–59 letnik)
7. mesto – Rasim Hasičič (skupina 50–54 letnik)
5. mesto – Franc Kramer (skupina 45–49 letnik)
6. mesto – Jože Sotler (skupina 45–49 letnik)
9. mesto – Vlado Križovnik (skupina 45–49 letnik)
9. mesto – Stane Koren (skupina 40–44 letnik)
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Sezona 2014/15
Ekipa: Šoštanj 1
Šoštanj 2
Ekipa – borbene:
Posamezno:

Dvojice:

Veterani:

3. mesto (2 SLV)
2. mesto (OTS Celje)
1. mesto
4. mesto – Franc Kramer
7. mesto – Brane Arnuš
8. mesto – Pavle Petrovič
16. mesto – Sebastjan Pintarič
20. mesto – Rasim Hasičič
22. mesto – Vlado Križovnik
23. mesto – Bogdan Kompari
6. mesto – Franc Kramer in Pavle Petrovič
7. mesto – Leopold Fidej in Roman Sečki
9. mesto – Rasim Hasičič in Sebastjan Pintarič
11. mesto – Božo Ognjenovič in Bogdan Kompari
2. mesto – Brane Arnuš (skupina 61–65 letnik)
3. mesto – Pavle Petrovič (skupina 61–65 letnik)
9. mesto – Marjan Voršnik (skupina 61–65 letnik)
1. mesto – Rasim Hasičič (skupina 51–55 letnik)
6. mesto – Leopold Fidej (skupina 51– 5 letnik)
6. mesto – Franc Kramer (skupina 46–50 letnik)
10. mesto – Vlado Križovnik (skupina 46–50 letnik)
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KAJ SE JE DOGAJALO V KEGLJAŠKEM KLUBU 50 LET

Slika 17: Po osvojitvi rudarske svetilke na
turnirju ob dnevu rudarjev.
Velenje, julij 1975

Slika 18: Janez Zajc pri zadnjem metu
na kegljišču Hotela Pake.
Velenje, 1975
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Slika 19: Po prihodu v Split.
Split, 1978

Slika 20: Kegljači Šoštanja na igrah v
Splitu leta 1978. Na fotografiji so Siniša
Jovanovič, Franc Tamše, Jože Sotler, Ivo
Blekač.
Split, 1978

Split

Slika 21: Božo Komljenovič pri metu. Met
spremljajo v ozadju Jože Sotler, Siniša
Jovanovič, Stane Fidej in Vlado Križovnik.
Split, 1978
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Slika 22: Na ogledu znamenitosti Splita.
Split, 1978

Slika 23: Ekipa pred tekmo s Slovenj
Gradcem.
Slovenj Gradec, 1983

Slika 24: Zadovoljstvo ekipe
po napornem srečanju.
Slovenj Gradec, 1983

35

50 LET KEGLJANJA V ŠALEŠKI DOLINI

Slika 25: Naša zmaga je bila
zaslužena, vendar težko priigrana.
Slovenj Gradec, 1983

Slika 26: Prva ekipa po osvojitvi 1. mesta v medregijski ligi (Šoštanj, 1991).
Stojijo od leve: trener in vodja Franc Tamše, Brane Arnuš, Rasim Hasičić,
Džemal Glavić, Vlado Križovnik in Stane Fidej;
čepijo: Bojan Novak, Leopold Fidej in Pavle Petrović.
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Slika 27: Ekipa Šoštanja leta 1995.
Stojijo od leve: trener in vodja Franc Tamše, Stane Fidej, Vlado Križovnik, Džemal Glavić, Jože Sotler,
predsednik Ivan Žnidar; čepijo: Leopold Fidej, Brane Arnuš, Pavle Petrović in Rasim Hasičić.

Slika 28: Veterani Šoštanja ob 30-letnici kluba.
Stojijo od leve: Ivan Polenik, Franc Tamše, Milan Ježovnik, Tina Rajšter,
Maks Krumpačnik, Miro Steržaj kot gost, Emil Sevčnikar in Mišo Ivančič.
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Slika 29: Predsednik Ivan Žnidar iz rok predsednika KZS
Avgusta Likovnika prejema priznanje ob 30-letnici
delovanja kluba.
Šoštanj, oktober 1995

Slika 30: Na turnirju za pokal Flosa je ekipa Šoštanja
osvojila 1. mesto. Na Ljubnem ob Savinji so nastopili
Stane Fidej, Franc Kramer, Džemal Glavić, Jože
Sotler, Leopold Fidej, Rasim Hasičić in Pavle Petrović.
Ljubno ob Savinji, 3.8.1996

Slika 31: KK Šoštanj 1999. Stojijo od leve: vodja
Franc Tamše, Vlado Križovnik, Miloje Aleksić,
Džemal Glavić, Roman Sečki, predsednik Ivan
Žnidar; čepijo: Leopold Fidej, Rasim Hasičić,
Pavle Petrović in Brane Arnuš.
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Slika 32: Ekipa Šoštanja leta 2002.
Stojijo od leve: predsednik Emil Šehič, Darko Jug, Džemal Glavić, Jože Sotler, Roman Sečki, Stane Fidej,
Brane Arnuš, Ivan Žnidar, Miloje Aleksić, Vlado Križovnik, trener Franc Tamše;
čepijo: Leopold Fidej, Andrej Žnidar, Jure Klauzner, Denis Bartlma, Milan Matič, Rasim Hasičić.

Slika 33: 10. krog v sezoni 2008/09 (Šoštanj – Drava).
Stojijo od leve: Emil Šehič, Vlado Križovnik, Brane Arnuš, Leopold Fidej,
Darko Jug, Roman Sečki, Rasim Hasičić in vodja ekipe Pavle Petrović.
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Slika 34: Zmagoslavje po
nepričakovani zmagi nad
Litijo 2001. Na sliki so:
Emil Šehič, Darko Jug,
Pavle Petrović, Roman
Sečki in Vlado Križovnik.
Litija, 24.1.2009

Slika 35: Veselje ob napredovanju v 1. B ligo (Dravograd, 28.3.2009).
Na sliki so: Pavle Petrović, Leopold Fidej, Rasim Hasičić in Brane Arnuš.
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Slika 36: Na pripravah za novo sezono.
Če kegljači nimajo v roki krogle, imajo pa
karte. Na sliki so: Marjan Voršnik, Stane
Koren, Emil Šehič, David Mandelc,
Vlado Križovnik in Rasim Hasičić.
Strunjan, september 2011

Slika 37: Ekipa Šoštanja 2 leta 2012.
Stojijo od leve: Marjan Voršnik, Miloje Aleksić, Emil Šehič, Jože Sotler, Stane Koren;
čepijo: Sebastjan Pintarič, Bogdan Kompari, David Mandelc in Jure Klauzner.
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Slika 38: Regijska prvaka v dvojicah za
leto 2012 sta postala Leopold Fidej in
Roman Sečki, na tretje mesto sta se
uvrstila Bojan Novak in Pavle Petrović.
Slovenske Konjice, december 2012

Slika 39: Na pripravah za novo sezono.
Na sliki zgoraj so: Vlado Križovnik, Rasim
Hasičić, Franc Klauzner, Roman Sečki,
Božo Ognjenović, Emil Šehič, Stane
Koren; Spodaj: Darko Jug, Franc Kramer,
Leopold Fidej in Bogdan Kompari.
Strunjan, september 2013

Slika 40: Regijska prvaka v dvojicah za leto
2013 sta postala David Mandelc in
Sebastjan Pintarič, na drugo mesto sta se
uvrstila Božo Ognjenović in Bogdan
Kompari.
Slovenske Konjice, december 2013
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Slika 41: Stane Koren – legenda Šoštanja,
na ogrevanju pred nastopom v kvalifikacijah
za 3. slovensko ligo.
Nova Gorica, maj 2014

Slika 42: srečanje s kegljači Grobničana na
Hrvaškem.
Grobnik, 2014

Slika 43: osvojitev ekipnega prvega mesta na
3. memorijalnem kegljaškem turnirju
Aleksandra Mandiča na Hrvaškem.
Stojijo z leve: Sebastjan Pintarič, Rasim
Hasičić in Leopold Fidej; čepijo: Jože Sotler,
Bogdan Kompari in Pavle Petrović.
Rijeka, 2015
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Slika 44: Ekipa Šoštanja 1 leta 2015 (v novih tekmovalnih dresih).
Stojijo od leve: Rasim Hasičić, Vlado Križovnik, Roman Sečki, Darko Jug in Franc Kramer;
čepijo: Leopold Fidej, Pavle Petrović, Brane Arnuš in Sebastjan Pintarič.

Slika 45: Ekipa Šoštanja 1 leta 2015 (v novih trenirkah).
Stojijo od leve: Vlado Križovnik, Rasim Hasičić, Leopold Fidej, Franc Kramer in Sebastjan Pintarič;
čepijo: Brane Arnuš, Pavle Petrović, Roman Sečki in Darko Jug.
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NOVOLETNI TURNIR V KEGLJAŠKEM KLUBU ŠOŠTANJ
Turnir, ki ga pripravlja Kegljaški klub Šoštanj, ima že dolgo tradicijo. Za malo popestritve v
klubu organiziramo razne tekme in tako tudi turnir ob koncu starega leta v prehodu v novo leto.
Prvi novoletni turnir je bil organiziran v letu 1995. Do letos smo organizirali že 14 turnirjev.
Zadnja leta je turnir z mednarodno zasedbo.
ODLOMEK IZ NOVOLETNEGA TURNIRJA – ZMAGALA KOZMUSOVA IN SALOBIR
Na kegljišču v Šoštanju se je končal 14. mednarodni Božično novoletni turnir Šoštanj 2015.
Nastopilo je več kot 150 tekmovalcev in tekmovalk, ki so se borili za visoke denarne nagrade.
Tekmovalci in tekmovalke so bili razdeljeni v štiri kategorije, in sicer registrirani-ne in
rekreativci-ke. Fantje in dekleta so se najprej pomerili v predtekmovanju, 8 najboljših pa še v
finalnem nastopu. Za rekreativce je veljal le en nastop.
Rezultati – Moški: Zdravko Salobir (KK Sl. Konjice) – 645 podrtih kegljev, Uroš Stoklas
(Ambrož team) – 601, Franc Kramer (KK Šoštanj) – 576, Rasim Hasičić (KK Šoštanj) – 555,
Klemen Mahkovic (KK Kamnik) – 546…
Ženske: Anja Kozmus (KK Celje) – 604, Eva Sajko (KK Celje) – 587, Rada Savič (KK Celje) –
568, Nada Savič (KK Celje) – 560, Mira Grobelnik (KK Celje) – 543.
V predtekmovanju je pri fantih slavil Uroš Stoklas (632) pred Zdravkom Salobirjem (610), tretji
je bil domači tekmovalec Rasim Hasičić (599). Pri dekletih je vodila Rada Savič (599) pred
Barbaro Fidel (590) in Evo Sajko (572). Zadnji dan turnirja pa je bil na sporedu finalni nastop
najboljših tekmovalcev in tekmovalk.
Med rekreativci je slavil Matjaž Obretan (KD Črna) – 588, Anton Zajc (Prevozništvo Križovnik)
– 558, Jože Iršič (MDI Velenje) - 551. Pri rekreativkah je slavila Francka Stare Novak (ABC
Rent a car) – 534, Olga Mihaljev (KU Gorenje) – 482, Nežka Beras (AU NLB) – 456.

Slika 46: Zmagovalci novoletnega turnirja 2015.
Na sliki predsednik Emil Šehič, Rada Savič, Uroš
Stoklas, Rasim Hasičić, Eva Sajko, Anja Kozmus,
Franc Kramer in Zdravko Salobir.

Šoštanj, 2015
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IZREZKI OZ. ČLANKI IZ ČASOPISOV
Začetki kegljanja v Šoštanju. Vabilo na ustanovno skupščino kegljaškega kluba (Šoštanj 25.10.1965).
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TEŽKO, VENDAR ZASLUŽENO
Šoštanjčani so se v 13. krogu spet poigrali z živci svojih navijačev, saj so srečanje začeli izredno slabo. Gostje iz
Hrastnika so to pridno izkoristili in povedli z 2 : 0 s prednostjo 23 kegljev. Drugi domači par je zaigral veliko bolje in izid
izenačil na 2 : 2, prednost 83 kegljev pa so imeli domačini. Takšna prednost realno zadošča za zmago. Toda v
Šoštanju je vse mogoče. Znova se je odigrala dramatična končnica. Hrastničani so prednost domačih vztrajno zniževali,
nato pa je sledila tvegana poteza domačega vodstva. Na stezo so poslali še neizkušenega komaj 16-letnega Davida
Mandelca. Ta se je odlično upiral izkušenejšemu nasprotniku in veliko pripomogel k domači zmagi (5 : 3).
V 14. krogu bodo Šoštanjčani gostovali v Slovenski Bistrici pri Impolu

Šoštanj – Rudnik 5 : 3 (3133: 3098)
Šoštanj: Križovnik 537 (0), Sečki 503 (0), Hasičič 549 (1), L. Fidej 528 (1), Arnuš 515 (1), Petrovič 378 Mandelc
123 - 501 (0).

.

Slika: Zmagovalna ekipa; vir: spletna stran

Kegljanje

Poraz in rekord kegljišča
Dvakrat popravljen rekord kegljišča in poraz domačinov sta
značilnosti derbija 7. kroga med Šoštanjem in ravenskim
Fužinarjem. Odlična igra prvega para je navdušila gledalce.
Najprej je Ravenčan Mlakar z 921 keglji za kegelj izboljšal rekord
kegljišča, le tri lučaje za tem pa je rekord prišel v roke
domačega kegljača Leopolda Fideja, k i j e znamko izboljšal na 927
kegljev.
Veselje domačinov je bilo veliko, tudi povedli so z 2:0, to pa
je bilo tudi vse. Kasneje so pobudo prevzeli gostje in zmagali s 5:3
ali s 5072:5013.
ŠOŠTANJ: L. Fidej 927 (1), S. Fidej 844 (1), Žnidar 310 Arnuš 440 (0), Kramer 801 (0), Glavič 846 (0), Hasičič 845 (1).
Tudi v 8. krogu bodo Šoštanjčani kegljali doma, srečanje z
Elektrarno Dravograd pa bodo v soboto pričeli ob 16. uri.
Tudi dekleta so srečanje 7. kroga odigrala doma, gostile pa
so ekipo GIM Miklavž. Domačinke so zaigrale izredno slabo in
gostje so zmagale s 6:2 ali 2266:2232.
ŠOŠTANJ: Mihaljev 381 (0), Lesnik 374 (0), Prelog 372 (0),
Podbrežnik 392 (1), Hojan 358 (1), Premlč 169- Drev 186 (0).
V soboto bodo v Šoštanju srečanje 8. kroga s Korotanom
pričele ob 13. uri.
Tekmovanje so pričeli tudi v medobčinski ligi, kjer šoštanjska
druga ekipa v dveh krogih še ni zmagala. V 3. krogu bodo v
Celju igrali z Avto Celjem.

Naš čas, 21.11.1996

Vir: Sportske novosti
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PODPORNIKI KEGLJAŠKEGA KLUBA ŠOŠTANJ

OBČINA ŠOŠTANJ

GORENJE I.P.C. - PROGRAM GRAFIKA

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠVIKART

AVTO CENTER CELEIA,
AH JAKOPEC
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Izdajatelj: Kegljaški klub Šoštanj
Uredniški odbor: Leopold Fidej, Emil Šehič, Bogdan Kompari
Odgovorni urednik: Leopold Fidej
Viri: Arhiv KZS, arhiv Naš čas, osebni arhivi: Franc Tamše, Ivan Gradečak, Janez Zajc, Borut Blekač, Rudi
Rovan, spletne strani
Naklada: 200 izvodov
Lektoriranje: Jožica Andrejc
Oblikovanje: Bogdan Kompari
Tisk: Gorenje I.P.C., d.o.o.
Šoštanj, avgust 2015
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