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Program jubilejnih prireditev ob 50.obletnici KK Ruše

Petek, 4.aprila 2003, ob 16.30 uri, v prostorih Doma kulture v Rušah: 

 Svečana seja s tiskovno konferenco, predstavitvijo kluba in zbornika 
ter podelitvijo jubilejnih priznanj

Sobota, 5.aprila 2003, od 11. do 20.ure, v Slovenskih Konjicah:

- turnir na 6 x 200 lučajev z udeležbo ekip šestčlanskih ekip KK Konjice 
II, KK Lent Kograd Gradnje (ob 11.uri), KK Agroruše, KK Lokomotiva 
(ob 13.uri), KK Konstruktor in KK Konjice I (ob 16.uri)

- razglasitev rezultatov s podelitvijo pokalov in družabno srečanje

Sobota, 12.aprila 2003, od 15. do 20.ure, na Fali:

- turnir v borbenih igrah z udeležbo osemčlanskih ekip KK Marles hiše 
Lovrenc na Pohorju,
KK DU Ruše (ob 15.uri), KK Fala in KK Agroruše (ob 17.uri).

            
      - razglasitev rezultatov s podelitvijo pokalov
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SPOMINI, ČESTITKE IN UPI

Brošura, ki jo pravkar prebirate, je pravzaprav 
»zbirka spominov, čestitk in upov«. Tako je tudi prav, 
saj je visok jubilej, 50-letnica delovanja KK Ruše 
zagotovo pravšnja priložnost, da se ozremo na našo 
preteklost, si stisnemo roke ob ponovnem srečanju 
in izrečemo čestitke ter zahvalo vsem zaslužnim. 
A obletnica je tudi trenutek, ko pod črto delamo 
obračun in se »spomnimo še na prihodnost«.

Spomini nekdanjih in aktualnih kegljačev dajo 
vedeti, da je kegljanje ena starejših ljudskih družabnih iger, da torej ne gre zgolj 
za tekmovalnost. Tudi sam se rad spominjam svojih kegljaških dni. Ob takšnih 
priložnostih pa mi, zanimivo, ne vrejo v ospredje rezultati, število podrtih kegljev... Ne, 
najprej se spomnim ljudi, s katerimi smo se bolj ali manj redno srečevali na kegljiščih, 
spomnim se številnih prijetnih ur, dni, let prijateljskega druženja. Še zlasti zato, ker je 
prijateljstvo seglo preko klubskih okvirov tudi v zasebno življenje, in kajpak v Tovarno 
dušika Ruše, ki nam je večini pomenila takorekoč »alfo in omego«.

Tekmovalni rezultati so seveda tudi pomembni. Zlasti za nas, saj smo v okviru 
naše prejšnje in sedanje samostojne države dosegali več kot odlične rezultate, 
bili deležni mnogih odličij in čestitk. Kar spomnimo se, da je naša prejšnja in 
sedanja država bila ničkolikokrat svetovni prvak bodisi v ekipni, moški ali ženski 
konkurenci, pa tudi v parih. Imena Mira Steržaja, Dragaša, Kardinarjeve, Urbanca, 
Benedika in drugih so zbujala čast in spoštovanje po vsem kegljaškem svetu. 
Rušanke in Rušani pa smo to občutili zlasti takrat, kadar nas je v vzpodbudo 
obiskal na našem kegljišču Miro Steržaj.

Vso spoštovanje in zahvalo pa kajpak zaslužijo tudi ruški tekmovalci. Kar 
nekaj jih je bilo takih, ki so se zavihteli visoko na raznih prvenstvih. Ponovno pa 
moramo poudariti, da so zaslužni ne le za dobre tekmovalne dosežke, pač pa tudi 
za skrb, ki so jo namenili gradnji, vzdrževanju in obnavljanju kegljišča. Toliko bolj 
je zato razumljiv njihov gnev ob izgubi kegljišča, ob kateri se počutijo opeharjeni.

Kljub vsemu so vztrajali. Tudi v najbolj neugodnih časih. In sedanji ekipi ter 
funkcionarjem in sponzorjem gre zahvala, da lahko proslavimo 50. obletnico dela. 
Ob jubileju jim čestitam za vztrajnost, pa tudi za letošnje zavidljive tekmovalne 
dosežke!

Za sklep mojih razmišljanj pa bi rad podprl še upe, da bodo Ruše v bodočnosti spet 
dobile kegljišče. Res je, da se to ne bo zgodilo v kratkem in čez noč, a v razvojnih načrtih 
ŠRC (športno rekreacijskega centra Ruše) je tudi kegljaški šport našel svoje mesto.

Vili Rezman
župan
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50 LET KK RUŠE (1953 – 2003)

Ruški kegljači nezrušljivi

Rušani so keglje podirali že po prvi svetovni vojni

Začetki kegljanja v Rušah segajo v davno leto 1918, ko je začela obratovati 
Tovarna dušika Ruše. Njeni delavci so si prosti čas krajšali tudi z rekreativnim 
oziroma ljubiteljskim kegljanjem na enosteznem ilovnatem, pozneje pa 
asfaltnem kegljišču v gostilni Magdič. Kasneje so postavili  kegljišče ob tovarni. 
Bilo je prav tako enostezno. 

Leto 1953 – velika prelomnica za razvoj kegljanja v Rušah

Leta 1953 je bilo ob Tovarniški cesti predvsem z udarniškim delom 
zgrajeno novo, dvostezno in za tedanje čase nadvse sodobno kegljišče, saj je 
imelo asfaltno podlago, kar je omogočilo tudi razmah tekmovalnega kegljanja. 
Objekt je projektiral strokovnjak Srečko Sonnenwald, gradbena dela pa je vodil 
inženir Ivan Čuček. Nedolgo po slovesnem odprtju kegljišča (svojemu namenu 
je bilo predano 4. aprila 1953), je bil ustanovljen in na mariborskem sodišču 
registriran Kegljaški klub Ruše. Za prvega predsednika je bil izvoljen prav Ivan 
Čuček, tajnik je postal Ivan Dolinšek, tehnični vodja Ivan Pečnik, blagajnik 
Ivan Kac in gospodar Fridolin Janko. Ruški kegljači so se takoj vključili v 
tekmovanja, ki so potekala pod okriljem mariborske Kegljaške športne zveze, 
in se hkrati včlanili v Kegljaško zvezo Slovenije, ki je bila ustanovljena le 
nekaj let pred tem. Na vidne dosežke ni bilo treba dolgo čakati, saj sta brata 
Ivan in Štefan Pečnik leta 1955 zasedla odlično drugo mesto na republiškem 
prvenstvu v parih. S skupno 1795 podrtimi keglji (903 + 892) sta v tekmovalni 
disciplini 200 lučajev (mednarodnem slogu kegljanja) zaostala le za slovitima 
branikovcema ter reprezentantoma Mirom Steržajem in Francem Mlakarjem. 
Rušani so tiste čase nadvse uspešno tekmovali tudi v skupinski zvrsti kegljanja, 
v tako imenovanih borbenih igrah (narodnem slogu). 

 Med kegljače je leta 1960 zajadral tudi Jože Bučar

Sam sem se ruškemu kegljaškemu klubu pridružil leta 1960 in kaj kmalu 
so mi zaupali vlogo kapetana mlade ekipe. Že naslednje leto sem se prebil v 
prvo moštvo, za katero sem potem nepretrgoma kegljal vse do leta 1997, ko 
sem zaradi bolezni prenehal aktivno tekmovati. Leta 1967 sem nasledil Ivana 
Pečnika in na položaju tehničnega vodje ostal vse do konca svoje tekmovalne 
kegljaške poti, ko je leta 1997 mojo vlogo prevzel Savo Popić. Zato pa se je 
v teh treh desetletjih na čelu kluba zvrstila kopica predsednikov: Anton 
Švajger, Milan Herič, Friderik Stvarnik, Andrej Zupanič, Leo Happe, Vlado 
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Rober, Stanko Ren, Franc Demšar, Stane Poglajen st., Franc Hrastar in Franc 
Potočnik, pred katerim sem najodgovornejšo funkcijo v letih 1994 – 1997 
opravljal tudi sam. 

Šestdeseta leta obdobje največjih uspehov

Ker iz petdesetih let minulega stoletja, torej iz najzgodnejšega obdobja 
delovanja kluba, niso ohranjeni zapiski, večina tedanjih tvorcev pa žal ne živi 
več, se bom v svojem pričevanju o dejavnosti omejil zlasti na čas, v katerem 
sem tudi sam pomagal soustvarjati klubsko zgodovino. Za tekmovalno ekipo 
smo v letih 1960 – 1980 (treba je pojasniti, da je ta časovna razmejitev dokaj 
splošna oziroma zaokrožena) večinoma nastopali: Ivan in Štefan Pečnik, 
Alojz in Jože Bučar, Vlado in Ludvik Rober, Drago Mom, Leopold Kumpuš, 
Ivan Šetorič st., Valter Herič, Leo Happe, Drago Tropšak, Beno Prednik, … 
Neizbežni zamenjavi generacij seveda tudi mi nismo mogli ubežati, in tako 
smo po letu 1980 klubske barve izmed starejših in izkušenih igralcev zastopali 
v glavnem le še Drago Tropšak, Beno Prednik in jaz, klubske vrste pa so okrepili 
mlajši in obetavni kegljači: Savo Popić, Vlado Kogoj, Ivan Šetorič ml., Ernest 
Šloser, Branko Pirnat, Franc Potočnik, Franc in Tomaž Kušar, Stanko Ren, 
Emil Cassagrande, Marjan Kos, Vili Rezman, Štefan Bratovčak, Nino Krajnc, 
Vojko Vimer, Marjan Obrovnik, Albin Zorko, Simon Smolar, Srečko Fišer… 
Kot član Kegljaške zveze Maribor se je klub udeleževal območnih ligaških 
tekmovanj, ki so potekala na kegljišču Konstruktorja v Mariboru. Sprva na 
100, pozneje pa na 200 lučajev. Rušani smo tekmovali v drugi ligi, v kateri smo 
se redno uvrščali na eno izmed prvih treh mest. Večkrat smo se zavihteli tudi 
med najboljše v slovenskem in jugoslovanskem merilu. Da smo bili resnično 
uspešni, priča med drugim tudi podatek, da smo na republiškem prvenstvu v 
parih leta 1967 osvojili visoko peto mesto. K skupnemu seštevku 1834 podrtih 
kegljev jih je Drago Mom prispeval 942, jaz pa 892 kegljev. Tako sva se istega 
leta prebila na državno prvenstvo v Zagrebu, kjer sva na kegljišču Grmoščice 
z rezultatom 1708  kegljev pristala na 21.mestu. Takrat sem podrl 903 keglje, 
moj soigralec Mom pa jih je zrušil 805. Že kmalu zatem, leta 1968, se je KK 
Ruše uvrstil na državno prvenstvo v borbenih igrah v Sarajevu, kjer smo med 
32 ekipami iz vse Jugoslavije zasedli imenitno 10.mesto. Domala dve desetletji 
smo tekmovali tudi v drugi slovenski republiški ligi na 200 lučajev, vseskozi pa 
hkrati tudi na območnih tekmovanjih v borbenih igrah. V obeh kategorijah 
smo večinoma osvajali tretje mesto. V okviru kluba sta delovali tudi mladinska 
in ženska ekipa. Za slednjo so vrsto let kegljale Ivanka Šetorič, Relica Kotnik, 
Marica Meglič, Ilonka Novak, Hilda Kušar, Dragica Capl, Mileva Popić, Zvonka 
Štiberc, Jožica Herič, Dragica Flis, Milka Voh, Vera Režonja, Silva Kolarič…
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KK Ruše in Tovarna dušika Ruše sta bila vselej kot eno

Izjemno pomembna značilnost je, da je bil klub ves čas svojega delovanja 
neločljivo povezan s Tovarno dušika Ruše. Ta je imela sindikalno kegljaško 
ekipo, ki sem jo prav tako vodil. Prirejali smo tekmovanja med obrati in s 
kegljači iz drugih, zlasti sorodnih tovarn. Iz sindikalnih vrst je klub nemalokrat 
črpal nove tekmovalce. Tovrstna tesna prepletenost kluba in TDR se kaže tudi 
v skupnem nastopanju na tako imenovanih vsejugoslovanskih feroleguraških 
igrah, ki smo se jih redno udeleževali v sedemdesetih in osemdesetih letih. 
Prirejali so jih v Splitu, Šibeniku, Skopju in Jajcu, leta 1979 pa smo bili gostitelji 
tudi v Rušah. Ker smo bili skorajda vsi tekmovalci kluba obenem tudi delavci 
TDR, smo kot člani sindikalne ekipe tako rekoč redno osvajali zlata odličja. 
Tudi pri zagotavljanju finančnih sredstev, torej našega preživetja, je Tovarna 
dušika Ruše vsa leta imela neprecenljivo vlogo. Vse do klavrne ukinitve 
kegljišča nam je ob četrtkih omogočala brezplačno vadbo. Za materialno 
podporo sem hvaležen tudi Občini Ruše ter Športni zvezi Ruše, Območni 
kegljaški zvezi Maribor oziroma Podravja (ta se je vrsto let imenovala 
Kegljaško društvo Konstruktor Maribor) in družbi Agroruše d.o.o., katere ime 
klub nosi v zadnjem obdobju. Kajpak je bila za obstoj ruškega kegljanja nadvse 
dragocena  tudi pomoč številnih drugih pokroviteljev in donatorjev, in prav 
vsem se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. 

Kegljišče je postalo – skladišče

Žal pa so se nad usodo ruškega kegljaškega športa v začetku oziroma 
sredi devetdesetih let začeli zgrinjati črni oblaki. Kegljišče, ki je bilo leta 
1953 zgrajeno predvsem z udarniškim delom, dvajset let zatem pa je bilo 
posodobljeno s plastično prevleko in avtomatizirano za postavljanje kegljev 
in beleženje rezultatov, smo izgubili tako rekoč čez noč. Tovarna dušika Ruše 
kot njegov lastnik, je objekt z zemljiščem vred z našim (naivnim) soglasjem 
prodala podjetniku, ki se je v skladu z dogovorom zavezal, da bo objekt 
temeljito prenovil in klubu omogočil brezplačno vadbo in izvedbo tekmovanj. 
Toda izkazalo se je, da je bila to kravja kupčija brez krčmarja oziroma 
navadna prevara. Nekaj časa so naši kegljači sicer še milostno smeli trenirati v 
neogrevanem in vse bolj zanikrnem objektu, nakar je podjetnik Jelko Štokelj 
vso opremo enostavno zalučal vztran in naše kegljišče se je, v nasprotju z 
obljubami, spremenilo v skladišče. 

Prevarani ruški kegljači še vztrajamo in upamo

Čeprav je bil ruškemu kegljanju zadan hud udarec, se zapriseženi ljubitelji 
tega lepega športa nismo predali, dasiravno smo se sedaj kot brezdomci 
prisiljeni potikati po tujih kegljiščih. Člani ekipe, ki uspešno nastopa v tretji 
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slovenski ligi, vadijo in tekmujejo v Slovenskih Konjicah, veteranski oziroma 
upokojenski krožek pa je aktiven na kegljišču na Fali. Tudi vse to ni moglo 
povsem zaustaviti naše velike želje za kegljanjem v Rušah, kjer sta bila volja 
in borbeni duh vselej neizogibno prisotna. Prepričan sem, da bo tako tudi 
v prihodnje, zato verjamem, da bo storjena krivica nekoč popravljena in 
da bodo Ruše kot kraj s skorajda stoletno kegljaško tradicijo znova dobile 
svoje kegljišče, na katerem bomo v korist družabnosti, zdravja občanov in 
popestritve krajevnega utripa lahko uspešno razvijali množično rekreativno in 
športno kegljanje ter prirejali tudi pomembna tekmovanja. 

Jože Bučar
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Z LJUBEZNIJO DO KEGLJANJA 
ZMOREMO ČEZ VSE OVIRE

Franc Potočnik, sedanji predsednik KK Ruše o 
novejši zgodovini kluba

Na čelu Kegljaškega kluba Ruše sem od junija 
1997, ko sem bil na zboru, na katerem smo sprejeli 
tudi novi statut,  izvoljen za predsednika. Takrat smo 
z imenom pokrovitelja, Agroruše d.o.o., tekmovali 
v prvi območni ligi OKZ Maribora oziroma Podravja na 6 X 200 lučajev. 
Prizorišča prvenstvenih tekem ob sobotah in nedeljah so bila  štiristezna 
kegljišča v Radencih, Lendavi in Slovenskih Konjicah ter šeststezno kegljišče 
Konstruktorja v Mariboru.  V sezoni 1998/99 smo si morali vsi klubi izbrati 
štiristezno kegljišče, kjer bi nastopali kot gostitelji. Odločili smo se za 
Slovenske Konjice, kjer so nas vsi prijazno sprejeli medse in nas na tekmah 
srčno spodbujali. Prijateljske vezi so med drugim pripomogle k temu, da danes 
naše barve branijo tudi trije konjiški igralci. V sezoni 1998/99, tako kot tudi 
leto poprej, smo zasedli drugo mesto in se skupaj z zmagovalcem, Impolom iz 
Slovenske Bistrice, uvrstili v desetčlansko vzhodno skupino tretje slovenske lige, 
v kateri nastopamo še sedaj. Za nami so že štiri sezone v državnem merilu pod 
okriljem KZS. V uvodni sezoni 1999/00 smo bili peti, v sezoni 2000/01 deseti, 
a smo zahvaljujoč razpletu v višjih razredih obstali med tretjeligaši, v sezoni 
2001/02 smo osvojili sedmo mesto, v pravkar končani sezoni 2002/03 pa smo se 
zavihteli na tretje mesto, kar je naša najboljša uvrstitev doslej. Še zlasti uspešni 
smo bili v spomladanskem delu prvenstva, ko smo si priigrali šest zmag in si 
na koncu priborili pokal in bronaste medalje KZS. V borbenih igrah zaradi 
pomanjkanja kegljačev ne nastopamo, saj večina igralcev dela v izmenah. Naša 
največja težava je dejstvo, da v domačem kraju nimamo kegljišča vsaj za vadbo, 
zato smo v primerjavi s tekmeci seveda zelo prikrajšani. Trudimo se in na vse 
pretege iščemo proste termine v bližnji okolici, na Fali, Lovrencu na Pohorju 
in v Radljah ob Dravi, občasno pa opravimo kakšen trening tudi v Slovenskih 
Konjicah. Stalna potovanja v oddaljene kraje so seveda nadvse nepraktična 
in utrujajoča, za nameček pa še finančno obremenjujoča. Pogrešamo tudi 
lasten podmladek, ki bi našo generacijo nadomestil v prihodnosti. Pesti nas 
tudi pomanjkanje strokovnih kadrov - vsi smo namreč kegljaški samouki, kar 
nam lahko  povzroči še dodatne nevšečnosti, saj bo klubski trener z licenco 
za krmilom ekipe domnevno že kmalu eden izmed pogojev za sodelovanje na 
državni ravni. Finančno komajda shajamo, del sredstev prek razpisov dobivamo 
iz občinskih virov, namenjenih športni dejavnosti, toda ta hitro skopnijo ob 
plačevanju najemnine za kegljišča in sodniških stroškov. Člani plačujemo 
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članarino, hkrati pa sami krijemo stroške prevozov na treninge  in tekmovanja.  
Nekaj denarja k sreči primaknejo tudi donatorji. Naša glavna pokroviteljica, 
družba Agroruše, nas je v letošnji sezoni opremila s športnimi dresi. Zavedamo 
se, da prihodnost kegljaškega športa v Rušah ni ravno rožnata. Res je, da je ta, 
ne samo v Rušah, primerjaje z drugimi športi nekoliko zapostavljen, kot najbrž 
drži tudi, da smo sami premalo podjetni in zanimivi mlajšim generacijam. 
Žal pa s takšno zasedbo in v danih razmerah večjih uspehov, kot jih ta čas 
beležimo, tako rekoč ni moč pričakovati. Ob tej priložnosti bi se želel znova 
zahvaliti vsem, ki ste nas gmotno ali na kakršen koli način podprli, še prav 
posebej pa Občini Ruše in njenemu županu Viliju Rezmanu ter Društvu za 
razvoj (LIRA), ki so nam omogočili izdajo zbornika ob 50. obletnici kluba, pa 
tudi vsem, ki ste nam omogočili dostojno proslaviti polstoletni jubilej.

Predsednik KK Ruše
Franc Potočnik
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PREDSTAVLJAMO KEGLJAŠKI KLUB AGRORUŠE

Sedež kluba: Tovarniška 51, 2342 Ruše, telefon: 661-14-81, GSM: 040/396-202 
E-mail:  agroruse@email.si (kontaktna oseba: Franc Potočnik).
Transakcijski račun: 04173 – 0000706063.
Davčna številka: 99723298.
Kegljišče za tekmovanja in vadbo: v Slovenskih Konjicah (telefon: 03/575-38-80).
Kegljišča za vadbo: Fala, Lovrenc na Pohorju, Radlje ob Dravi.
Predsednik kluba: Franc Potočnik.
Tajnik kluba: Danijel Zorko.
Blagajnik kluba: Srečko Fišer.
Tehnični vodja ekipe: Savo Popić.
Glavni pokrovitelj kluba: Agroruše, d.o.o., Tovarniška cesta 27, Ruše.

PRI KZS REGISTRIRANI TEKMOVALCI EKIPE KK AGRORUŠE V 
TEKMOVALNI SEZONI 2002/03

Srečko Fišer   05.01.1962  1988
Milan Gajžler  16.08.1947  2001
Dušan Grujić   30.07.1949  2002
Franc Kušar  14.05.1948  1975
Tomaž Kušar  02.10.1973  1989
Tomaž Lajnšček 12.09.1975  2002
Savo Popić  18.08.1947  1974
Ivan Potočar  17.10.1931  2001
Franc Potočnik  03.12.1949  1975 (do 1987) in 1997
Ivan Šetorič  23.12.1955  1973
Srečko Težak  12.03.1948  2002
Drago Tropšak  25.04.1940  1977 
Albin Zorko  04.11.1958  1984
Danijel Zorko  04.12.1968  1994

(Ob rojstnem podatku je navedeno tudi leto, v katerem je tekmovalec postal 
član kluba.)
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KK AGRORUŠE BRON V 3.DRŽAVNI LIGI-VZHOD 2002/03 (6 x 120 
LUČAJEV)

Izidi prvenstvenih tekem doma (v Slovenskih Konjicah):
Agroruše – Brežice 5:3 (3105:3028)
Agroruše – Fužinar Ravne 4:4 (3056:3047)
Agroruše – Krško 1:7 (3122:3168)
Agroruše – Petrol Celje 6:2 (3008:2995)
Agroruše – Drava Ptuj 8:0 (3098:2908)
Agroruše – Marles hiše Lovrenc 8:0 (3123:2871)
Agroruše – Lokomotiva Maribor 7:1 (3031:2993)
Agroruše – Impol Slov.Bistrica 5:3 (3024:2976)
Agroruše – Piramida Zagorje 6:2 (3077:3027)

Izidi prvenstvenih tekem v gosteh:
Drava – Agroruše 5:3 (3100:3044)
Marles hiše – Agroruše 4:4 (3040:3069)
Lokomotiva – Agroruše 3:5 (3018:3080)
Impol – Agroruše 6:2 (3016:2976)
Piramida – Agroruše 6:2 (3181:3070)
Brežice – Agroruše 1:7 (3051:3129)
Fužinar – Agroruše 5:3 (3182:3112)
Krško – Agroruše 5:3 (3220:3108)
Petrol – Agroruše 5:3 (3065:3023)

Rezime

Doma: 9 7 1 1 50:22 27.644 3071,5 512,2 15
V gosteh: 9 2 1 6 32:40 27.611 3067,9 511,3 5
Skupno: 18 9 2 7 82:62 55.255 3069.7 511,6 20 (3.mesto)

Jesen 2002: 9 3 2 4 32:40 27.530 3058,9 509,8 8 (8.mesto)
Pomlad 2003: 9 6 0 3 50:22 27.725 3080,5 513,4 12 (3.mesto)

V stolpcih: število tekem, zmag, neodločenih izidov in porazov, razmerje med 
dobljenimi in izgubljenimi točkami na tekmah, število podrtih kegljev, povprečje 
podrtih kegljev (ekipno in posamično), število osvojenih točk za uvrstitev.

Končni vrstni red v 3.državni ligi – vzhod: Krško 31 točk (1.mesto), 
Fužinar 22 točk (2.mesto), AGRORUŠE in Petrol po 20 točk (3.mesto), Impol 
in Piramida po 19 točk (5.mesto), Drava in Lokomotiva po 18 točk (7.mesto), 
Marles hiše 11 točk (9.mesto), Brežice 2 točki (10.mesto). 
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Učinek igralcev KK Agroruše v sezoni 2002/03

1. Srečko Fišer 18 9.418 523,2 15:3 (872)
2. Ivan Šetorič 17,75 9.192 517,8 10:8 (862)
3. Savo Popić 18 9233 512,9 9:9 (855)
4. Tomaž Lajnšček 15 7.648 509,8 7:8 (849)
5. Tomaž Kušar 18 9.119 506,6 11:7 (844)
6. Franc Potočnik 14,5 7.317 504,6 7:8 (841)
7. Dušan Grujić 5,75 2.856 496,7 2:5 (827)
8. Srečko Težak 1 472 472,0 0:2 (787)

V stolpcih: število nastopov, število podrtih kegljev, povprečje, razmerje 
dobljenih in izgubljenih dvobojev, vrednost povprečja v primerjavi z disciplino 
200 lučajev.

Povprečja so izračunana na klasičen način (število kegljev, deljeno s številom 
tekem), torej brez bonusa na tujih kegljiščih, ki ga sicer upošteva KZS.

Za ponazoritev še način izračunavanja vrednosti rezultata na 120 lučajev 
v primerjavi z rezultatom v nekdanji klasični disciplini 200 lučajev: število 
podrtih kegljev na 120 lučajev delimo z 0,6 (npr. 480:0,6 = 800 kegljev, 540:0,6 
= 900, 600:0,6 = 1000…).

DOSEDANJE UVRSTITVE KK AGRORUŠE V 3.DRŽAVNI LIGI

1999/00: 5.mesto 18 7 4 7 71:73 18 točk
2000/01: 10.mesto 18 3 0 15 46:98 6 točk
2001/02: 7.mesto 18 7 2 9 65:79 16 točk

V MINULIH SEZONAH SO ZA KK AGRORUŠE V 3.DRŽAVNI LIGI 
NASTOPALI

1999/00: Savo Popić, Ivan Šetorič, Franc Kušar, Srečko Fišer, Franc Potočnik, 
Tomaž Kušar, Drago Tropšak, Albin Zorko, Danijel Zorko.

2000/01: Savo Popić, Srečko Fišer, Ivan Šetorič, Franc Potočnik, Franc Kušar, 
Tomaž Kušar, Drago Tropšak, Albin Zorko, Danijel Zorko.

2001/02: Savo Popić, Ivan Šetorič, Srečko Fišer, Tomaž Kušar, Franc Potočnik, 
Drago Tropšak, Franc Kušar, Albin Zorko, Danijel Zorko.

(Tekmovalci so navedeni po jakostnem vrstnem redu, kot ga vsako leto določi KZS.)
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ABECEDNI SEZNAM ČLANOV IN ČLANIC KK RUŠE V 
OBDOBJU 1953 – 2003

Bedry Miha  
Berglez Violeta
Bučar Alojz  
Bučar Jože
Bratovčak Štefan
Cassagrande Emil
Capl Dragica
Čuček Ivan
Čuček Majda
Demšar Franc
Dolinšek Ivan
Dregarič Marjanka
Dregarič Milko
Duh Stanko
Đuban Ladislav
Ferš Jože
Filipič Franc
Fišer Srečko
Flis Dragica
Frangež Ivan
Frangež Tatjana
Frešer Hinko
Gajžler Milan
Gašper Viktor
Grujić Dušan
Happe Leo
Herič Drago
Herič Ivan
Herič Jožica
Herič Milan
Herič Rajko
Herič Valter
Hlade Zlatko
Hrastar Franc
Janko Friček
Janko Fridolin
Jeza Franc
Jug Miloš

Jurše Drago
Jurše Franc
Kac Ivan
Kac Marija
Kmetič Konrad
Kogoj Vlado
Kolarič Silva
Kos Marjan
Koštomaj Ivica
Koštomaj Stane
Kotnik Relica
Kralj Dragica
Krajnc Nino
Kropin Jože
Ksela Marjan
Kukovec Slavek
Kumpuš Drago
Kumpuš Leopold
Kumrič Jože
Kušar Franc
Kušar Hilda
Kušar Tomaž
Lajnšček Tomaž
Lamut Alojz
Meglič Marica
Mernik Erika
Mohorko Stanko
Mom Drago
Muršič Ivan
Novak Ilonka
Novak Bojan
Novak Štefan
Novak Vida
Obrovnik Marjan
Ozvaldič Anton
Pečnik Anton
Pečnik Ivan
Pečnik Štefan

Pirnat Branko
Planinšič Borut
Poglajen Stane st.
Popić Mileva
Popić Savo
Potočar Ivan
Potočnik Franc
Prednik Beno
Pušeljc Jože
Pušeljc Stanko
Ren Stanko
Rezman Vili
Režonja Vera
Rober Vlado
Rober Ludvik
Rodošek Erih
Skarlovnik Cvetko
Smolar Simon
Sonnenwald Srečko
Stupan Ivan
Stvarnik Friderik
Šetorič Ivan st.
Šetorič Ivanka
Šetorič Ivan ml.
Šloser Ernest
Štiberc Zvonka
Švajger Anton
Težak Srečko
Tropšak Drago
Vimer Vojko
Voh Milka
Založnik Jože
Zorko Albin
Zorko Danijel
Zupanič Andrej
Žohar Marija
Žunko Rudolf

Zaradi pomanjkanja pisnih virov dopuščamo verjetnost, da je bilo članov kluba še 
več. Vsem, ki smo jih v tem seznamu morebiti prezrli oziroma njihovim svojcem, se 
ljubeznivo opravičujemo. Morebitnih pripomb bomo nadvse veseli.
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LETO 1953: Pred zgodovinsko prvo tekmo ob otvoritvi dvosteznega kegljišča v Rušah
Ekipa KK Ruše v temnih dresih (od leve): Jože Kumrič, Ivan Šetorič, Viktor Gašper, Jože Kropin, 
Štefan Pečnik, Štefan Novak, Ivan Kac, Ivan Herič, Franc Dolinšek, Ivan Pečnik, Srečko 
Sonnenwald (projektant kegljišča)

Ivan Pečnik prejema priznanje direktorja 
TDR Viktorja Stoparja za 5.mesto na 
republiškem prvenstvu Slovenije v parih (z 
bratom Štefanom)

»VIDEOSPOMIN«
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LETO 1965: s troboja v borbenih igrah (Ruše, Kidričevo, Impol). Na posnetku pred domačim 
kegljiščem so kegljači Ruš in Kidričevega).

LETO 1968: ekipa, ki je na državnem prvenstvu v borbenih igrah v Sarajevu z osvojenim 
10.mestom dosegla največji ekipni uspeh v zgodovini kluba (stojijo od leve): V.Rober, Mom, 
I.Pečnik, Šetorič st., A.Bučar, L.Kumpuš, Happe, čepijo: V.Herič, Š.Pečnik, J.Bučar.
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SLIKA 5

LETO 1973: Članska in mladinska ekipa Ruše
Stojijo (od leve): Drago Kumpuš, Alojz Bučar, Stanko Mohorko, Ludvik Rober, Slavek Kukovec, 
Stanko Ren, Jože Bučar, Ivan Šetorič st., Valter Herič, Leopold Kumpuš. Čepijo: Branko Pirnat, 
Drago Tropšek, Hinko Frešer, Vlado Kogoj, Drago Herič, Miloš Jug, Ivan Muršič, Stanko 
Pušeljc, Franc Jurše, Ivan Šetorič ml.

LETO 1976: Na republiškem prvenstvu v Kamniku
Stojijo (od leve): L.Kumpuš, Pirnat, Kogoj, Bratovčak, Mom, J-Bučar, čepijo: Ren, L.Rober, 
Cassagrande, Rezman, Prednik, Kos
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LETO 1976: Moška in ženska ekipa Ruš na Jugoslovanskih igrah ferolegurašev v Skopju

LETO 1979: Moška in ženska ekipa Ruš, ki je kot gostiteljica zmagala na Jugoslovanskih 
feroleguraških igrah
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LETO 1982: Ruški kegljači z vrstniki iz KK Lokomotiva Maribor

LETO 1988: S kegljači Konstruktorja na turnirju ob 70. obletnici TD Ruše
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LETO 1993: Na turnirju v Mariboru ob 40-letnici kluba
Od leve: Fišer, Zorko, Popić, T.Kušar, Vimer, Šetorič ml., F.Kušar, Šetorič st., J.Bučar

LETO 1995: Dolgoletni predsednik in tehnični vodja kluba Jože Bučar prejema priznanji za 
zasluge, plaketo Občine Ruše in Zlati kegelj KD Konstruktor (ob tej priložnosti sta 
Zlati kegelj prejela tudi klub in Ivan Šetorič-st.)
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PETARDA PRETRGALA KEGLJAŠKO NIT

Ivan Čuček, prvi predsednik kluba, se spominja

Ivan Čuček je ob Jožetu Kropinu (pred nedavnim je 
dopolnil častitljivih 90 let), Ivanu Frangežu (76) in Milku 
Dregariču (74), ki še zdaj aktivno keglja v krožku DU 
Ruše, še živeči član KK Ruše iz najzgodnejšega obdobja 
tik pred in za časa ustanovitve kluba. Bil je njegov prvi 
predsednik in poleg projektanta Srečka Sonnenwalda 
glavni snovalec izgradnje kegljišča. Za prijatelje je bil 
Hanzek. Rodil se je 3.9.1916 v Bistrici ob Dravi in je v Rušah skupaj s svojo pokojno 
ženo Majdo, ki je predano skrbela za gledališčno dejavnost, zapustil neizbrisen pečat. 
Do leta 1962 je delal v Tovarni dušika Ruše, zatem v mariborski Hidromontaži, kjer 
se je leta 1976 upokojil kot strokovnjak za investicije. V Mariboru si je leta 1962 
ustvaril novi dom. Pred leti se je iz lastne hiše v Medvedovi ulici preselil v skrbno 
urejeno stanovanje stolpnice v Strossmajerjevi ulici. Ko se zazre skozi okno proti 
svoji Dravski dolini, ima stadion v Ljudskem vrtu kot na dlani.

Ruškemu kegljaškemu klubu sem predsednikoval le kratek čas. Če se prav 
spominjam, le kakšni dve leti. Pred drugimi se enostavno nisem želel postavljati 
s funkcijami. V največje zadovoljstvo mi je bilo, če smo kaj koristnega ustvarili. 
Postavitev kegljišča in ustanovitev kluba, občni zbor smo že izvedli v predprostoru 
novega objekta, pojmujem kot dejanja, s katerimi smo tudi pravnoformalno utemeljili 
našo nagnjenost k športnemu kegljanju. Vzpostavili smo osnovne razmere za 
organizirano delovanje. Kot kegljač sicer nisem bil tako uspešen kakor brata Pečnik, 
Srečko Sonnenwald, Ivan Šetorič, Ivan Frangež, Friček Janko in drugi, a kegljal sem 
zelo rad. Na tiste čase in Ruše, kjer se večkrat rade volje oglasim, me vežejo čudoviti, 
nepozabni spomini. Žal pa je mojo privrženost kegljanju prekinila tragična nesreča. Za 
silvestrovo leta 1957 mi je na letnem gledališču v naročju razneslo petardo. Posledica 
je bila trajna poškodba kazalca desne roke. Nekaj časa sem še zahajal na kegljišče, 
toda mojega kegljanja je bilo nepreklicno konec. Vsemu navkljub se temu športu 
nisem docela odpovedal. Kasneje sem kot obiskovalec  v Mariboru vrsto let spremljal 
tekmovanja Branika in Konstruktorja. Prisrčno pozdravljam vse nekdanje, še živeče 
sovrstnike in sedanje kegljače, klubu pa ob jubileju iskreno čestitam ter njegovim 
članom želim, da ne obupajo in se za svoje kegljišče zavzeto borijo naprej.

Takole je svojo kratko in pretresljivo pričevanje sklenil 86-letni visokorasli 
možakar, ki se jubilejne prireditve v Rušah, prirejene natanko pol stoletja po 
otvoritvi dvosteznega kegljišča,  žal ni mogel udeležiti, ker se je pred kratkim zaradi 
alergičnosti  na cvetni prah podal po zdravje v Portorož.

Borut Planinšič
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RAZPETI MED KEGLJI, POKROM IN 
FIGURAMI

Ivan Frangež, eden izmed soustanoviteljev 
kluba, odstira preteklost

Ivan Frangež je večji del svojega razgibanega 
in plodnega življenja zapisal igri na 64 belo-črnih 
poljih, toda vidne sledi je pustil tudi v ruškem 
strelskem športu, planinstvu in še posebej v kegljanju. 
Rodil se je 10.3.1927 v Selnici ob Dravi, celih 39 let 
je bil zaposlen v Tovarni dušika Ruše, kjer je leta 1987 dočakal upokojitev kot 
vodja splošnega oddelka. Kot prenekaterega Rušana je tudi njega rado zaneslo na 
enostezno kegljišče v Magdičevi gostilni na današnji Mariborski cesti v Rušah, ki 
so ga bili asfaltirali v začetku petdesetih let. Vendar je zaradi vse večje prostorske 
stiske, čeprav je medtem blizu tovarne vzniknila še ena kegljaška steza, med kegljači 
že zorela neustavljiva želja po večjem, predvsem pa lastnem kegljišču. Zavihali so 
rokave in ob Tovarniški cesti je zgodaj spomladi leta 1953 kot goba po dežju zrasel 
novi, za tiste čase nadvse sodoben kegljaški objekt. Ivan Frangež je takrat med 
formalno še neorganiziranimi kegljači opravljal tajniške in blagajniške posle.

Gradnje smo se lotili z neznansko vnemo, večina je opravila tudi po dvesto 
do tristo udarniških ur. Projekt je širokogrudno podprla Tovarna dušika Ruše. 
Ta nam je nasploh tesno stala ob strani. Direktor Viktor Stopar je bil naš veliki 
privrženec. Svojo družbo poslovnežev je često pripeljal na kegljišče. A pri strogem 
in redoljubnem Ivanu Pečniku, ki je bil tehnični vodja, zato ni imel nikakršne 
prednosti. Po 22.uri zvečer pri njem ni smel kegljati več niti sam generalni 
direktor!

Od tu do ustanovitve kluba ni bilo več daleč.
Kegljali smo dobesedno vsak dan, postajali smo vse aktivnejši. Tudi tedanja 

oblast je od nas zahtevala, da se organiziramo kot športno društvo. Za nekaj časa 
smo se skupaj s šahisti stisnili pod peruti DPD Svoboda, žal pa v Ruški kroniki, 
izdani leta 1985, nismo omenjeni niti z besedico. Kegljanje je takrat pač še veljalo 
za nekakšen gostilniški šport. V družbi in tudi v samih športnih krogih zato ni 
bilo preveč čislano.

Ta negativni prizvok se kegljanja ponekod krivično drži še dandanes. A vendarle 
je že tedaj šlo predvsem za nadvse resno sprostitveno in tekmovalno dejavnost.

Kegljali smo v mariborski področni ligi in tudi v slovenskem merilu. Igrali smo 
veliko prijateljskih tekem, gostovali v Ljutomeru, Slovenski Bistrici, Novi Gorici, 
Ljubljani, Mariboru, na Ravnah na Koroškem… Na naš lepi, moderni objekt so radi 
prihajali tudi drugi. Doba množičnega odpiranja kegljišč se je namreč šele začenjala. 
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Med drugimi tudi kasnejši večkratni svetovni prvak Miro Steržaj, ki je imel redne 
prestižne dvoboje z našim Štefanom Pečnikom, pa dolgoletni predsednik svetovne, 
jugoslovanske in slovenske kegljaške zveze Avgust Likovnik. Ozirali smo se tudi čez 
mejo, a tistikrat jo je bilo težko prestopiti. Za nas, kot smo ugotovili, celo nemogoče. 
Želeli smo vrniti obisk kolegom z avstrijske Koroške, vendar nam komandir milice v 
Rušah, major Uršič ni izdal dovoljenja.

Tudi sam ni mogel mimo Tovarne dušika Ruše, velikega mecena vseh 
dogajanj v Rušah.

Tovarna nam je zvesto pomagala pri prevozih. Direktor Stopar nam je ob neki 
priložnosti zaupal imenitno ameriško limuzino “Studebaker” s svojim osebnim 
šoferjem vred. Vseh šest kegljačev se nas je zbasalo vanj. No, spominjam se tudi, 
da sem se na tekme v Maribor kdaj pa kdaj odpeljal kar z mopedom, odet seveda v 
gumirani plašč in usnjeno kapo z naušniki. Takšna je bila takrat “moda”.

Toda kegljišče bi bil zgolj športni objekt, ampak tudi soznačnica družabnosti.
Redno smo se dobivali tudi za kvartopirskim omizjem. Poker je bil v ospredju, 

odigrali smo partijo šaha, tudi silvestrovali smo skupaj. Čeprav smo si zelo 
prizadevali, pa bifeja, ki bi lahko bil pomemben vir dohodka za dejavnost kluba, 
nikoli nismo uspeli dobiti v upravljanje.

Kegljanje v Rušah ni bilo samo domena moških.
Imeli smo tudi žensko vrsto, v kateri so kegljale Marija Kac, Majda Čuček, 

Marjanka Dregarič, Iva Koštomaj, Erika Mernik, Vida Novak, Marija Žohar, 
moja tedanja soproga Tatjana Frangež… Nasploh so nas naše žvljenjske družice 
redno spremljale, saj je takrat kegljišče imelo drugačno vlogo, kot danes. 

Nekateri so kegljaške veščine dvignili iznad povprečja.
Kot izrazito najuspešnejša sta veljala brata Ivan in Štefan Pečnik, deloma 

so se jim približali še Ivan Šetorič starejši, Ivan Stupan, Friček Janko…Bili smo 
kajpak čisti amaterji, igrali smo kvečjemu za čaj in kranjsko klobaso, če si jo, 
najpogosteje je bilo tako, sam plačal. 

Ivan Frangež je kot prizadevni organizator in kegljač vztrajal do začetka 
šestdesetih let, ko se je sčasoma z enako strastjo posvetil šahu. Figure z ruškimi 
kolegi redno prestavlja še danes. Vendar svojih kegljaških let, v katerih je 
odigral pomembno vlogo, ni nikdar pregnal iz spomina. Zato ga še tembolj jezi 
klasični mat, ki ga je doživelo ruško kegljišče.

To je zelo žalostno. Ne samo, da ni več kegljišča, ki smo ga prostovoljno zgradili 
z golimi rokami, kegljači smo bili za kdo ve čigavo korist še krepko naplahtani. 
Ko sem tudi sam razburjeno protestiral, mi je bilo rečeno, češ, saj je bil vaš vložek 
poplačan, kar seveda še zdaleč ni res. To je vsega obsojanja vredno!

Borut Planinšič
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JOŠKO, RUŠKI BOMBARDER

Jože Bučar, ruška kegljaška legenda

Za Jožeta Bučarja, rojenega 28.2.1944 v Rušah, 
večina sodobnikov ga pozna pod vzdevkom Joško, 
smemo brez pretiravanja reči, da je živa legenda 
ruškega kegljanja. Čarobni svet kegljev in krogel ga 
je zasvojil leta 1960, kot nekakšen nevidni magnet 
pa ga nase priklepa še danes.

Kot kratkohlačnik sem brcal žogo pri NK 
Pohorje, ki so ga bili takrat, sredi petdesetih let,   ustanovili. A moje navdušenje 
do okroglega usnja ni trajala dolgo. Oče Alojz je imel navado, da me je pošiljal 
po vino v klub delavcev. Iz gole deške zvedavosti sem rad mimogrede zavil še 
na bližnje kegljišče, kjer je  kegljal moj brat Alojz, pa tudi oče se je tam občasno 
zadrževal v družbi z mojo mamo Vero. Podiranje kegljev me je kaj hitro povsem 
prevzelo, čeprav takrat nisem niti slutil, da bo postalo način mojega življenja.

Leto 1960 je nasploh usodno zaznamovalo kasnejši pestri športni in 
življenjski opus našega sogovornika. Takrat se je namreč zaposlil v Tovarni 
dušika Ruše, ki ji je kot pleskar in skladiščnik ostal nepretrgoma zvest vse 
do upokojitve (1996). Kot pleskar in skladiščnik je zavzeto sooblikoval tudi 
tedanjo družbenopolitično sceno. Med drugim je bil član upravnega odbora 
tovarne, član centralnega delavskega sveta in član izvršnega odbora sindikata, 
še sedaj pa velja za enega izmed najbolj zagnanih članov Združenja slovenskih 
častnikov (nekdanje ZRVS). In ne le to - kot šestnajstletni mladenič se je 
preizkušal tudi v vlogi gledališkega igralca. 

Pritegnil me je oče, pri DPD Svoboda Ruše je bila gledališčna dejavnost od 
nekdaj zelo čislana in razvejana. Nastopal sem v številnih vlogah. Režiserka je 
bila Majda Čuček, moj stalni kompanjon je bil Tonček Dobaj. Spominjam se, 
da smo igrali v Golarjevem Klobčiču, pa v delih Dekle iz Trente, Doktor jezični 
petelin…

Odrske deske je po nekaj letih samoiskanja sicer zamenjal s kegljaškimi 
položnicami, toda svojo prirojeno nadarjenost do igralstva je še naprej 
izpričeval na slehernem koraku. Poznamo ga tudi kot genijalnega burkeža, 
ki s svojimi izvirnimi dovtipi ter zbijanjem šal dobesedno drži družbo 
pokonci, in zagotovo trajno ostaja avtor številnih duhovitih, neponovljivih 
domislic. Njegovi, večkrat tudi očitajoči  vzkliki, kot so “guma Borovo”, “šlaka”, 
“mimohodka” ipd. (vsi našteti se tičejo spodletelih metov mimo kegljev, tako 
imenovanih rib), še danes sodijo v svojevrstno zakladnico nepoznavalcem 
težko razumljivega kegljaškega žargona. Kot kegljača, znanega po silovitem 
metu, so ga vrstniki v bojazni, da ne bi “prebil” zidu na zahodni strani ruškega 
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kegljišča, često opozarjali: Joško, pazi na konzum (misleč na streljaj oddaljeno 
zgradbo, v kateri je bila vrsto let trgovina, zdaj pa ima v njej poslovne prostore 
družba Agroruše, op.p.)! 

Vselej sem se zanašal na svoj razdiralni lučaj, a zavoljo tega nisem nikoli 
utrpel poškodb, niti ne čutim nikakršnih posledic. Ko smo že pri tem, tekmovalno 
nastopanje sem bil leta 1997 prisiljen opustiti zaradi srčne aritmije. Res sem za 
časa kariere polomil nešteto kegljev. Nekoč, ko sem bil še posebno “bombardersko 
“ razpoložen, so me v Miklavžu milostno zaprosili, naj neham, da jim ne bi 
povsem razdejal kegljišča.

Toda njegov znameniti lučaj ni bil zgolj razbijaški, marveč večidel tudi 
nadvse natančen. V 37 letih, preživetih pri KK Ruše, je s svojimi kegljaškimi 
veščinami in izkušnjami nesporno pripomogel k številnim uspehom, ki jih 
v pričujočem zborniku opisujemo na drugem mestu. Mimogrede, njegova 
osebna rekorda sta 946 podrtih kegljev iz leta 1970 na 200 in 472 kegljev iz 
leta 1975 na 100 lučajev. Celih trideset let (1967 – 1997) se je hkrati posvečal še 
nalogam tehničnega vodje. Za nameček je bil ob koncu kariere (1994 – 1997) 
nepolna štiri leta tudi na čelu kluba kot predsednik. A to še zdaleč ni vse.

Bil sem tudi kegljaški sodnik z licenco in prek trideset let član predsedstva 
mariborske območne kegljaške zveze, v kateri sem se neprestano goreče zavzemal 
za interese “malih” klubov, za kar so mi mnogi še sedaj hvaležni. Na to sem še 
posebej ponosen. Okrog deset let sem s še nekaterimi ruškimi soigralci hkrati 
treniral in tekmoval tudi za drugo selekcijo mariborskega Konstruktorja. Vendar 
matičnemu klubu KK Ruše nismo obrnili hrbta. Na kaj takega nikoli nisem niti 
pomislil.

Izmed brezštevilnih doživetij je gotovo težko izbrati tista, ki ostajajo 
nepozabna, pa vendarle?

Poleg tekmovalnega uspeha, ki smo ga v šestdesetih letih zabeležili na ekipnem 
državnem prvenstvu v borbenih igrah v Sarajevu, kjer smo zasedli deseto 
mesto v Jugoslaviji, in najinega dosežka z Dragom Momom na republiškem 
in državnem prvenstvu v parih, kjer sva osvojila peto oziroma enaindvajseto 
mesto, me najprijetnejši spomini vežejo na igre ferolegurašev. Prekrižarili smo 
namreč vso Jugoslavijo. Najlepše je bilo kajpak takrat, ko so jih priredili ob morju. 
Dvakrat smo gostovali v Dalmaciji. Rad se spominjam tudi podviga na izbirnem 
tekmovanju na desetsteznem Ingradovem kegljišču v Celju leta 1978, ko je KK 
Ruše kot član lige KD Konstruktor Maribor za Konstruktorjem in Lokomotivo 
osvojil tretje mesto in se, žal le za eno sezono, uvrstil v drugo slovensko ligo. 

Z nostalgičnostjo se legendarni ruški kegljač  spominja neštetih skupnih 
družabnih trenutkov, ki jih je z vrstniki preživel ob kegljanju, kartanju, 
silvestrovanjih in piknikih, zlasti pa pravcate plejade svojih kolegov, ki so 
prerano odšli. 
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Ludvik Rober, Leopold Kumpuš, Štefan in Ivan Pečnik, Stanko Ren, Drago 
Mom, Marjan Kos, Ivan in Ivanka Šetorič, če se omejim le na tiste, s katerimi sem 
se srečeval najpogosteje, so v zgodovino KK Ruše vtisnili neprecenljiv pečat. Še 
zlasti zakonca Šetorič bom trajno ohranil v spominu kot izjemno požrtvovalna 
člana, ki nas nikdar nista pustila na cedilu, kot nekakšna gasilca oziroma zlati 
rezervi sta vsakič  priskočila na pomoč, ko smo marsikdaj s težavo krpali ekipo 
za borbene igre. 

Za Jožetom Bučarjem so tisoči in tisoči ur, prebiti med tonami in tonami 
podrtih kegljev. Ob predanosti kegljanju je gotovo kratko potegnila njegova 
družina. Žena Irena (z dekliškim priimkom Prajnc), kasneje tudi hčerki, danes 
33-letna Tjaša (poročena Brečko) in 20-letna Katja.

Bil sem dobesedno kuhan in pečen na kegljišču. Za nameček sem veliko časa 
porabil za “malarijo” in številne ostale aktivnosti. Upam, da mi niso zamerile. 
No, zdaj imam nekoliko več časa zanje, čeprav krogle še zmeraj nisem zalučal v 
kot. Ljubiteljsko še kegljam za ekipo Društva upokojencev Ruše, kjer sem trener. 
Predsednik sekcije, ki se tedensko dobiva na Fali,  pa je Srečko Mihelak.

V njegovi kegljaški izpovedi še prav posebno mesto, kot nekakšna mati vseh 
mater, zavzema Tovarna dušika Ruše.

Brez TDR, ki je bila tudi lastnica kegljišča, si obstoja kluba sploh ni bilo moč 
zamišljati, bila je naša mati in botra obenem, in to širokosrčna. Korenine večine 
klubskih kegljačev izvirajo prav iz tovarne, le redki, še posebej velja to za zgodnje 
obdobje, so bili “tujci”.

Toda zgodba žal nima ravno najbolj srečnega konca. Ko je sredi devetdesetih 
let ugasnilo kegljišče ob Tovarniški cesti, se je začela velika kalvarija vseh 
ruških kegljačev, ki so postali brezdomci, tako rekoč izgnanci.

To je kruto, kot žrtve velike prevare in umazane kuhinje smo bili surovo 
vrženi čez prag lastnega doma. Imelo me je, da bi pravico izterjali na sodišču, 
toda znano je, kako počasi in zapleteno meljejo njegovi kamni. Vendar, vsa 
čast fantom, ki jih to ni omajalo. Trmasto ter, kot vidim, tudi uspešno vztrajajo 
naprej. A žal je to le peščica entuziastov. Nekdaj smo se v Rušah ponašali z zares 
množičnim rekreativnim in tekmovalnim kegljanjem. Naš kraj je bil dobesedno 
prežet s to športno panogo. Vendar pa se vsaj deloma tolažim z dejstvom, da 
je klub navzlic vsem naštetim težavam učakal abrahama,  pri čemer vsem 
zaslužnim izrekam zahvalo in čestitke.

Vendar pa Joško Bučar ima vizijo. Če bi se uresničila, bi spet potrkal na 
vrata, ki jih je, nabit z neverjetno energijo kegljaškega obsedenca, ob sleherni 
uri odpiral skorajda štiri desetletja. Kajti  zanj še zlasti velja slogan: kegljanje 
– to so moje sanje. 



26

Ruše vsekakor morajo dobiti kegljišče. Že zavoljo tradicije, sploh pa zaradi 
vseh razsežnosti, ki jih v športnem izživljanju ponuja kegljanje. Preprosto upam 
in verjamem, da bodo tisti, ki kroje usodo kraja, morebiti v navezi z zasebno 
pobudo, to končno uvideli. Kolikor se bo to zgodilo, sem pripravljati poprijeti in 
pomagati z obema rokama, z dušo in srcem, če bo le še tiktakalo vsaj tako, kot 
doslej. 

Borut Planinšič



27

KRONOLOGIJA SVETOVNIH PRVENSTEV V KEGLJANJU

SVETOVNI PRVAKI

MOŠKI
  EKIPNO  POSAMIČNO  PARI
1953 BEOGRAD Jugoslavija    4997 Baier (AVT) 862
1955 ESSEN N D R 4987 Luther (NDR) 886
1957 DUNAJ Jugoslavija 5045 Micoroiu (ROM) 877
1959 BAUTZEN Jugoslavija 5304 Luther (NDR) 1838
1962 BRATISLAVA ČSSR 5259 Szabo (MAD) 1815
1966 BUKAREŠTA Romunija 5366 Brautigam (NDR) 1910 Purge-Radalescu (ROM) 1846
1968 LINZ N D R 5422 Steržaj (JUG) 1889 Kočarek-Blaževič (ČSSR) 1868
1970 BOLZANO Z R N 5304 Zieher (ZRN) 2728 Luther-Brautigam (NDR) 1789
1972 SPLIT N D R 5581 Dragaš (JUG) 2901 Zieher-Holzmann (ZRN) 1905
1974 EPPELHEIM Romunija 5299 Dragaš (JUG) 2737 Zieher-Holzmann (ZRN) 1832
1976 DUNAJ Jugoslavija 5306 Dragaš (JUG) 2705 Baias-Tismanaru (ROM) 1806
1978 LUZERN Romunija 5520 Tismanaru (ROM) 2847 Zieher-Holzmann (ZRN) 1851
1980 MANGALIA Romunija 5460 Csanyi (MAD) 2862 Csanyi-Makkai (MAD) 1864
1982 BRNO Romunija 5416 Csanyi (MAD) 2810 Csanyi-Meszaros (MAD) 1824
1984 LJUBLJANA ČSSR 5582 Bice (ROM) 2915 Tismanaru-Bice (ROM)   1946
1986 MUENCHEN Madžarska 5578 Csanyi (MAD) 2909 Boariu-Tismanaru (ROM) 1913
1988 BUDIMPEŠTA Madžarska 5453 Urbanc (JUG) 2792 Urbanc-Dragaš (JUG) 1851
1990 INNSBRUCK Nemčija 5671 Csanyi (MAD) 978 Urbanc-Juvančič (JUG) 1932
      komb: Csanyi   2911
1992 BRATISLAVA Slovenija 5751 Pavlic (JUG) 1023 Koch-Schwarz (NEM) 1978
      komb: Koch 2991
1994 LUDWIGSHAFEN Slovenija 5882 Zanger (NEM) 1027 Boariu-Donos (ROM)   2028
      komb: Boariu     3057
1996 PRAGA Nemčija  5906 Ilić (JUG)   1023 Pavlic-Ilić (JUG) 2063
      komb: Pavlic   3093
1998 CELJE  Nemčija  6157 Schwarz (NEM) 1057 Schwarz-Beraldo (NEM)   2091
      komb: Schwarz   3167
2000 POZNAN Romunija  6132 Benedik (SLO)   1069 Zanger-Schwarz (NEM)   2069
      komb: Schwarz   3139
2002 OSIJEK Slovenija  6092 Čalić (JUG) 1041 Kakuk-Kovacs (MAD) 2032
      Lupu (ROM) 3120

ŽENSKE
  EKIPNO  POSAMIČNO  PARI
1953  Avstrija 2206 Šincek (JUG) 417 
1955  NDR 2199 Erjavec (JUG) 432
1957  Avstrija 2333 Schmiedke (AVT) 395
1959  NDR 2466 Beljan (NDR) 850
1962  Jugoslavija 2451 Šindlerova (ČSSR) 861
1966  Romunija 2483 Schmidt (NDR)   832 Mikulčik-Šindler (ČSSR) 830
1968  ZRN 2506 Linder (NDR)   907 Schmidt-Egelmann (NDR) 912
1970  Romunija 2485 Petrescu (ROM) 1320 Trandafir-Petrusca (R)O) 864
1972  Romunija 2568 Trandafir (ROM)   1313 Leibetseder-Gruber (A) 886
1974  Madžarska 2449 Konirova (ČSSR) 1268 Petrusca-Petrescu (ROM) 852
1976  Madžarska 2438 Kristyan (MAD)   1270 Marinc-Urh (JUG) 836
1978  ZRN 2519 Kristyan (MAD)   1347 Tkalčič-Galošević (JUG) 874
1980  Romunija 2519 Catineanu (ROM) 1327 Krištof-Perman (JUG) 885
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  EKIPNO  POSAMIČNO  PARI
1982  Jugoslavija 2506 Perman (JUG)   1327 Pana-Petrescu (ROM) 872
1984  Madžarska 2573 Vidacs (MAD)   1370 Krištof-Perman (JUG) 920
1986  Madžarska 2568 Nagy (JUG)   1363 Lorinczne-Hudomiet (M) 887
1988  Jugoslavija 2558 Torok (MAD)   1314 Dobešova-Ždarkova (Č)   881
1990  Jugoslavija  2624 Kovascne (MAD)  461 Dobešova-Ždarkova (Č)   940
      komb:Vidacs(M)   1368
1992  Hrvaška  2679 Kardinar (SLO)   481 Mađarević-Bartolović(H)  907
      komb: Kardinar      1395
1994  Nemčija  2744 Dobešova (Č)   496 Dobešova-Cahova (Č)  974
      komb: Kovascne    1458
1996  Slovenija  2782 Kovascne (MAD)  502 Kovacsne-Vecseri (M)  966
      komb:Kovacsne   1478
1998  Nemčija  2960  Hoffmann (NEM)  520 Kovacsne-Vecseri (M)  977 
      komb: Hoffmann   1507
2000  Nemčija  2919 Dobešova (Č)   520 Wehling-Schneider (N) 1029
      komb: Dobešova    1535
2002  Poljska 2809 Muller (NEM)   518 Hoffmann, Muller (N) 1020
      komb: Muller   1502    

SVETOVNI REKORDI
(priznavajo se le na SP)

 MOŠKI ŽENSKE

EKIPNO: Nemčija 6157 (Celje ‘98) Nemčija 2960 (Celje ‘98)
POSAMEZNO: Branislav Bogdanović (H) 1096 (Poznan ‘00) Cornelia Budy (Nemčija)528 (Ludwigshafen 94)
KOMBINACIJA: Christian Schwarz (N) 3167 (Celje ‘98) Nadežda Dobešova (Češka) 1535 (Poznan ‘00)
PARI: Christian Schwarz (N) 2091 (Celje ‘98) Cornelia Wehling (Nemčija) 1029 (Poznan ‘00)
 & Mario Beraldo & Simone Schneider

NAJPOMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI
12.stoletje: pojavljajo se prve oblike kegljanja (metanje krogle po zraku in lučanje po travnatih tleh).
Mnogo let pozneje: nastajati so začele steze za kegljanje (ilovica, pesek, žlindra, kasneje deske…).
18.stoletje: druga polovica tega stoletja zaznamuje prve začetke športnega kegljanja v Nemčiji, zibelki 

kegljanja, izšla so prva pravila.
1885: v nemškem Dresdenu in New Yorku sta bili skorajda sočasno ustanovljeni prvi kegljaški zvezi, kar 

je raznovrstnost kegljanja poenotilo.
1926: v Stockholmu je bila ustanovljena prva mednarodna kegljaška zveza International Bowling 

Association (IBA), ki je s pravili uokvirila le ameriški način kegljanja na 10 kegljev.
1947: na kongresu IBA v Stockholmu je bila ustanovljena sekcija kegljanja na 9 kegljev (asfalt, Bohle, 

Schere - asfaltna, užlebljena, škarjasta podloga), razvitega zlasti v Evropi.
1948: pri Fiskulturni zvezi Slovenije je bil imenovan Odbor za kegljanje.
1949: na Dunaju je bilo prvo evropsko prvenstvo v kegljanju na 9 kegljev (IBA tisti čas sploh ni več 

delovala), na katerem so sodelovale Avstrija, Madžarska, Francija, Danska in Jugoslavija.
1950: 21.januarja je bila ustanovljena Kegljaška zveza Slovenije.
1951: na pobudo Kegljaške zveze Jugoslavije je bila na Dunaju seja sekcije v kegljanju na 9 kegljev.
1952: na ustanovnem kongresu te sekcije v Hamburgu so ustanovili novo mednarodno zvezo 

Federation Internacionale des Quilleurs (FIQ), ki je združila štiri sekcije – kegljanje na 9 kegljev 
(asfalt, Bohle in Schere) in na 10 kegljev (ameriški način – bowling).

1953: v Beogradu je bilo prvo svetovno prvenstvo v igri na 9 kegljev.
1976: znotraj FIQ je bilo ustanovljeno novo združenje za kegljanje na 9 kegljev (asfalt, Bohle, Schere).
Danes je v mednarodno organizacijo WNBA/FIQ vključenih 65 držav, ki gojijo večinoma bowling, 

medtem ko je v t.i. asfaltno sekcijo NBC (Ninepin Bowling Classic) včlanjenih 19 držav. Sedež 
sekcije NBC je v nemškem Pegnitzu, njen predsednik je Nemec Siegdried Schweikardt.
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Ekipa KK Ruše, ki je s 448 podrtimi keglji postavila klubski rekord v borbenih igrah z desetimi 
kegljači (en set)
Stojijo od leve: Friček Janko, Fridolin Janko, Ivan Pečnik, Ivan Stupan, Ivan Dolinšek, Ivan Kac, Ivan Šetorič
Čepijo: Ivan Frangež, Miha Bedry, Štefan Pečnik, Milko Dregarič

Tekmovalna ekipa iz leta 1953: Vanček Šetorič, Ivan Dolinšek, Ivan Stupan, Ivan Kac, Fridolin 
Janko, Štefan Pečnik, Ivan Frangež, Janko Friček, Ivan Pečnik, Milko Dregarič



LETO 2003: Ekipa KK Ruše, ki od leta 1999 uspešno nastopa v 3. slovenski ligi


