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ZAŠUŠTRALI S ŠOŠTANJEM 
 
Spodrsljaj, ni kaj. Za kar 256 klinov manj od povprečja v prvih dveh krogih oziroma za 174 manj od rezultata 
na prejšnji domači tekmi v Taborki. A točki kljub temu nista bili daleč, pravzaprav sta bili zelo blizu. Zmanjkali 
so štirje keglji. Kje, ali jih sploh iskati? Kegljanje je čuden šport. Od sobote do sobote se zna mimogrede 

zgoditi, da kakšnemu igralcu izpuhti sto in več kegljev. Še pogosteje, da v skupno 1440 lučajih, ki jih moštvi 
opravita na tekmi, odloča en sam samcat lučaj. Pa da sem ter tja kakšen igralec povsem otrpne na stezi, 
predolgo gojeno upanje, da se bo zbudil iz kome, pa se izkaže kot nerealno oziroma za iluzijo. Dodaš še 
izostanek katerega od adutov (Petek, Skaza, slednji je po zamenjavi v nadaljevanih 70 lučajih zgolj reševal 
to, kar je skoraj nemogoče rešiti) in dobiš šolsko formulo za poraz. Presenetljiv, nepričakovan in nepotreben.  
Toda včerajšnji tekmec ni od včeraj. Šoštanj je eden najtradicionalnejših SLO ligašev. Za njim je od leta 1992 
namreč 29 sezon nastopanja v državnih ligah, 27 v drugi ligi ter po ena v 1. B in 3. ligi. Klubski moštvi sta se 
pred tem srečali le dvakrat in obakrat so zmagali Šoštanjčani. Novembra 2000 (6 x 200 lučajev) doma, takrat 
še na starem kegljišču v termoelektrarni, s 6:2 (5172:4936), marca naslednje leto na Konstruktorju s 5:3 
(5125:5081). In v tisti sezoni so s sedemnajstimi zmagami in le enim porazom superiorno osvojili 3. ligo, v 
katero se odtlej niso več vrnili (resda bi se, če ne bi prišlo do preoblikovanja tekmovanj, kajti v minuli sezoni 

so s tremi osvojenimi točkami pristali na zadnjem mestu med drugoligaši). Njihovi člani Leopold Fidej 
(889,8), Rasim Hasičić in Stanko Fidej so pred dvema desetletjema po povprečjih zasedli prva tri mesta na 
lestvici najboljših igralcev prvenstva, v katerem sta od akterjev včerajšnje tekme kegljala še Pavle Petrović 
in Roman Sečki. 
 
Ligaški vrtiljak se nadaljuje v soboto, ko Lokomotiva potuje v Brežice, kjer se že po običaju počuti veliko 
bolje kot doma (lani rekordnih 3457), naslednja gostja v Koresovi pa bo 10. oktobra Pivovarna Laško.  
 
Rezultati tekme 3. kroga v 2. SLO ligi – vzhod, dvorana Tabor, sobota, 26.9.2020 
 
Lokomotiva – Šoštanj 3:5 (3098:3101) 

 
Željko Skrober – Darko Jug 0:1 (504:506) 
Leon Polše 203/Igor Skaza 263 – Leopold Fidej 0:1 (466:522) 
Erik Haložan – Sebastijan Pintarič 1:0 (542:509) 
Dalibor Katavić – Roman Sečki 1:0 (550:491) 
Mirko Harc – Rasim Hasičić 0:1 (518:570) 
Mirko Zorman – Pavle Petrović 1:0 (518:503) 
 
Ostali rezultati: Slovenj Gradec – Brežice 3:5 (3266:3270), Ceršak 2 – Pivovarna Laško 3:5 (3081:3111),  
Špedicija RCM – Miklavž 6:2 (3305:3128), Konjice 2 – Dravograd 2:6 (3151:3209). 
 

Moštvo kroga: Aleš Gorza (Špedicija RCM, D) 622, Branko Ošlovnik (S.Gradec, D) 599, Stanislav Kordež 
(Špedicija RCM, D) 591, Gorazd Lapuh (Brežice, Z) 588, Matej Vučko (Dravograd, Z) 573, Anton Zajc 
(S.Gradec, D) 572. 
 
Vrstni red: Špedicija RCM 6 točk, Lokomotia, Slovenj Gradec in Brežice po 4, Ceršak, Dravograd, Miklavž, 
Šoštanj, Konjice in Pivovarna Laško po 2. 
 
Pari 4. kroga (3.10.2020): Brežice – Lokomotiva (17.00), Špedicija RCM – Ceršak (13.00), Miklavž – Dravograd 
(13.00), Šoštanj – Konjice (14.00), Pivovarna Laško – Slovenj Gradec (16.00). 
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