
Naši atleti uspešno tekmovali na 
božičnem mitingu v atletski 

dvorani Kladivarja v Celju.

V soboto, 14. 12. 2013, se je 15 atle-
tov Atletskega kluba Slovenj Gradec 
udeležilo božičnega mitinga v Celju. 
Z atleti iz domačega celjskega kluba 
so se pomerili v teku na 60 ter 200 
oz. 400 m in skoku v daljino. Tek-
movanje je potekalo v prijateljskem 
in sproščenem vzdušju bližajočih se 
praznikov, obenem pa je predstavlja-
lo tudi pripravo na bližajoča se dr-
žavna prvenstva. 

Prvo mesto so v svojih starostnih 
kategorijah dosegli: Aljaž Prednik 
(daljina), Mark Verčnik (60 m, 200 
m), Mitja Kordež (400 m), Grega 
Vavkan (daljina), Zala Sekavčnik (60 
m, 200 m), Ana Areh (200 m), Lau-
ra Konc (daljina, 60 m), Helena Go-
stenčnik (60 m). 

Mojca Verhovnik

Božični miting
Atletika 

Da badminton na Koro-
škem pridobiva vedno 

večjo veljavo, smo lahko bili priča na 
božično-novoletnem turnirju v bad-
mintonu – posamezno v organizaciji 
Športnega društva Sele-Vrhe, ki se ga je 
udeležilo kar 42 tekmovalk in tekmo-
valcev. Turnir je štel tudi za koroško 
badminton jakostno lestvico (KBJL). 

Tekmovanja so se udeležili tekmovalci 
in tekmovalke iz vseh večjih koroških 
badminton klubov: ŠZ Muta, BK Dra-
vograd, BK Karizma, BK Črna ter iz 
domačih društev ŠD Pameče in ŠD 
Sele-Vrhe.

Rekordno število udeležencev pa ni 
edino presenečenje, ki je zaznamova-
lo turnir. Športna dvorana Gimnazije 
Slovenj Gradec, kjer je potekalo tekmo-
vanje, omogoča izvedbo le-tega na kar 
šestih igriščih. Dve igrišči sta bili zara-
di slabega vremena neuporabni (nanju 
je vztrajno kapljalo s strehe), kar je tek-
movanje na veliko žalost tekmovalcev 
zelo podaljšalo in so najboljši zapuščali 
igrišča ob poznih večernih urah. Na 
srečo sta med tekmovalci prevladovali 
dobra volja in izredna želja po igranju 

badmintona, kar je pripomoglo k uspe-
šni izvedbi turnirja.

Tekmovanje je potekalo v petih 
različnih kategorijah.

V moški A kategoriji je ponov-
no suvereno zmagal Uroš Abraham 
(ŠD Sele-Vrhe), ki je v finalu prema-
gal klubskega sotekmovalca Simona 
Lešnika. V tekmi za tretje mesto sta 
se pomerila Lenart Žuber in Boštjan 
Klemenčič (oba člana ŠD Sele-Vrhe), 
po igri, polni preobratov, pa je na 
koncu z 2 : 1 slavil Klemenčič.

Tudi v finalnem dvoboju v moški 
B kategoriji sta se srečala člana ŠD 
Sele-Vrhe. Robert Krajnc, za katerega 
je bil to prvi turnir v badmintonu, je z 
napadalno igro presenetil nasprotni-
ke, vendar je v finalu moral priznati 
premoč Tomaža Kerna in tako osvojil 
drugo mesto. V tekmi za tretje mesto 
je Jernej Popič (BK Karizma) prema-
gal Primoža Srebotnika (BK Črna).

V kategoriji moški nad 40 let so bili 
v ospredju predvsem člani ŠD Pame-
če, ki so osvojili prvo oziroma četrto 
mesto. V finalu sta se pomerila Aleš 
Mlakar (ŠD Pameče) in Tomo Pečnik 
(BK Karizma), kjer je slednji moral 

priznati premoč in na koncu osvo-
jil drugo mesto. Matjaž Ramšak (ŠZ 
Muta) pa je bil uspešnejši proti Mar-
tinu Gornjecu (ŠD Pameče).

V ženski konkurenci, ki je bila v 
primerjavi z zadnjim turnirjem bolje 
zastopana, so z lepimi igrami presene-
tile tudi tekmovalke. Ani Zajc Smolč-
nik (ŠD Sele-Vrhe) borbena predstava 
ni prinesla končne zmage, saj je tudi 
tokrat morala priznati premoč Andre-
ji Preložnik (ŠZ Muta), ki je suvereno 
premagala vse nasprotnice v ženski 
A kategoriji. Tretje mesto je pripadlo 
Janji Obretan, četrto pa Mateji Koza-
murnik (obe ŠD Sele-Vrhe).

Žensko B skupino je osvojila Anja 
Friškovec pred presenečenjem turnirja, 
Polono Jovan, saj se je tudi ona slednjega 
udeležila prvič. Za tretje mesto sta se bo-
rili Vera Skerlovnik Roženičnik in Bre-
da Hovnik, kjer je bila uspešnejša Vera 
Skerlovnik Roženičnik. Vse tekmovalke 
te kategorije so članice ŠD Sele-Vrhe.

Tekmovanje se je nato selilo na 
Ravne na Koroškem, kjer se je janu-
arja v organizaciji BK Karizma izve-
dlo tekmovanje v dvojicah. 

Boštjan Klemenčič

34. božično-novoletni turnir 
zaznamovala rekordna udeležba

Badminton

Osrednji dogodek v tem obdobju 
je bil dedek Mraz, ki ga v klu-

bu vsako leto priredi Radio Laser v 
sodelovanju s člani Cross Country 
Cluba Legen. 

Nič kaj zimske temperature v de-
cembru in januarju so bile ugodne za 

redne dejavnosti, ki jih izvaja Cross 
Country Club Legen. Programe za 
otroke, sobotne in počitniške ježe v 
maneži, smo lahko izvajali nemote-
no. Tudi letos je dedek Mraz prijez-
dil na konju in obdaril kar 125 otrok, 
seveda tiste, ki so mu pisali na Radio 
Laser. Za darila so prispevali spon-

zorji iz cele Slovenije. V imenu orga-
nizatorjev in obdarjencev se jim lepo 
zahvaljujemo.

Za prvi letošnji dogodek je poskr-
bela naša dolgoletna predsednica in 
članica kluba Leonarda Pirmanšek, 
ki je organizirala že tradicionalno 
novoletno ježo 4. januarja do kme-
tije Rdečnik v Spodnjem Razborju 
v Podgorju. Kljub slabi vremenski 
napovedi se je srečanja udeležilo 42 
konjenikov in kočijažev. Najštevilč-
nejši so bili člani Šaleške konjenice 
(19), 13 je bilo naših članov, prvič so 
se te ježe udeležili štirje člani Koro-
ške konjenice, prav tako štirje člani 
konjenice Paški Kozjak ter po en član 
iz Šmartnega ob Paki in mislinjskega 
kluba. Srečanje je bilo tudi priložnost 
za izmenjavo konjeniških novic in 
predvidenih dogodkov, ki jih načrtu-
jemo za letos.

Vse naše dogodke in udejstvova-
nja v jubilejnem letu 2013, ko smo 
proslavili 20 let delovanja kluba, 
bomo zbrali in predstavili na občnem 
zboru, ki bo predvidoma v februarju. 
Sprejeli bomo tudi plan aktivnosti za 
letošnje leto s tradicionalnimi pro-
grami, ki jih izvajamo konstantno, 
ter z načrti za selitev CCCL na novo 
lokacijo.

Kot sem povedala že uvodoma, 
programe za otroke in mladino iz-
vajamo tudi v zimskih mesecih, ker 
nam vreme to dopušča, zato vabim 
zainteresirane, da se nam pridružite 
v sobotnih in počitniških jahanjih v 
maneži v CCCL. 

Ida Robnik

Vabljeni na sobotna 
in počitniška jezdenja

Zimska dogajanja na CCCL

Novoletna ježa k Rdečniku nad Podgorjem
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Judo
Osnovnošolska državna prvaka
Zala Pečoler in Mare Pogorelc 

sta bila v letu 2013 proglašena 
za najboljša slovenska judoista v 
kategoriji do 16 let.

Zala Pečoler in Mare Pogorelc, člana 
Judo kluba Acron Slovenj Gradec, 
sta v točkovanju za slovenski pokal 
zbrala največ točk in bila proglašena 
za najboljša judoista med mlajšimi 
kadeti za preteklo leto v Sloveniji.

Zala Pečoler si je med 46 tek-
movalkami največ točk priborila z 
osvojitvijo naslova državne prvaki-
nje v kategoriji do 63 kg ter z zmago 
na štirih turnirjih za slovenski po-
kal. Postala je tudi osnovnošolska 

državna prvakinja.
Mare Pogorelc je med 88 tekmo-

valci največ točk zbral z osvojitvijo 
naslova državnega prvaka v kate-
goriji do 55 kg ter z zmago na štirih 
uradnih turnirjih JZS. Postal je tudi 
osnovnošolski državni prvak.

Med starejšimi deklicami se je 
visoko, na 3. mesto med 62 tekmo-
valkami, uvrstila še ena predstavni-
ca JK Acron Slovenj Gradec − Nuša 
Perovnik.

Priznanja so judoisti prejeli na 
prireditvi Judo zveze Slovenije Ju-
doist leta 2013, ki se je odvila v ho-
telu Term Olimia v Podčetrtku. 

Borut Marošek 

Mare, Zala in Nuša

4. januarja 2014 se je v športni dvo-
rani v Slovenj Gradcu odvijal 3. 

malonogometni turnir Mestne obči-
ne Slovenj Gradec. Organiziralo ga je 
športno društvo ESPEDE Carinthia, 
ki vsako leto organizira več športnih 
dogodkov v občini Slovenj Gradec.

Turnirja se je udeležilo 23 ekip iz cele 
Slovenije. Da gre za turnir na viso-
kem nivoju, priča udeležba ekip, kot 
sta Caffe Inn Velenje in SM team Lju-
bljana. V polfinalu sta zaigrali tudi 
dve koroški ekipi − GM Dovže in ŠD 

Klošter/Gradbeništvo Jani. 
Turnir so osvojili igralci ekipe 

Caffe Inn, za katere sta igrala nek-
danja reprezentanta Slovenije Mir-
nes Šišič in Suad Filekovič. Slednji 
je bil tudi razglašen za najboljšega 
igralca turnirja, a je pokal izročil 
domačinu Boštjanu Borovniku - 
Rađi (GM Dovže). 

V prvi vrsti gre zahvala ekipam, 
ki so se udeležile turnirja, in seveda 
sponzorjem, ki so pripomogli k or-
ganizaciji le-tega.

Mitja Javornik

Mali nogomet  

V polfinalu dve koroški ekipi

Slovenjgradčan Tomi Dražič tre-
nira karate že od leta 1996, 10 let 

je mojster karateja in ima 3. DAN. V 
klubu pomaga glavnemu trenerju in 
predsedniku Samu Grossu pri vadbi 
in vodi treninge, na tekmah je tek-
movalec v članski kategoriji, prav 
tako je tudi sodnik. Zastopa sloven-
ske barve na evropskih in svetovnih 
prvenstvih skupaj z ostalimi v re-
prezentanci.

V decembru je potekal pokalni 
turnir, na katerem je Tomi osvojil 
drugo mesto v članski kategoriji in 
si s tem v skupnem pokalnem se-
števku priboril tretje mesto v sezoni 
2013. (AP) 

Karate  

Tomi Dražič tretji v skupnem 
pokalnem seštevku

Tomi Dražič
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Slovenjgraški šahisti smo bili 
tudi v letu 2013 uspešni tako 

po športnih rezultatih kot tudi po 
številu najrazličnejših šahovskih 
aktivnosti v vseh starostnih skupi-
nah. Med trenutno 97 registrirani-
mi društvi v okviru panožne zveze 
v letu 2013, smo se po športnih re-
zultatih uvrstili na 20. mesto. 

Članice ŠK SG, v zasedbi Ana Špa-
novič, Neža Španovič in Vesna 
Ogriz, so nastopile v prvi ženski 
ligi in se uvrstile v zlato sredino, 
člani, ki smo nastopili v zasedbi 
Jernej Špalir, Sandi Krivec, Branko 
Špalir, Gregor Šmon, Andrej Kr-
njovšek, Ambrož Černjak, Jernej 
Repas, Zvonko Krivec in Emanuel 
Nikl Hutinski, pa že peto leto uspe-
šno nastopamo v prvi slovenski ligi 
(drugi kakovostni razred od štirih), 
v letu 2013 pa smo osvojili sedmo 
mesto. Liga se igra na šestih deskah 
in devet kol. V ligi nastopamo iz-
ključno z igralci iz Slovenj Grad-
ca in amatersko, medtem ko ima 
več kot polovica ekip tuje, plačane 
igralce. Letos so bili v ligi kar štirje 
velemojstri in kopica mednarodnih 
mojstrov ter mojstrov s Hrvaške in 
z Madžarske, zato je naš uspeh še 
toliko bolj sladek.

Veterani ŠK SG, Vlado Čahuk, 
Franc Berhtold, Bernard Rutnik, 
Ivan Barl, Roman Navotnik, Ivan 
Soršak in drugi, so nastopili na vr-
sto tekmovanjih tako za veterane v 
okviru panožne zveze kot tudi na 
srečanjih za invalide in upokojence.

Otroci so nastopili v prvi kadet-
ski ligi. Udeležili smo se enoteden-
skega DP v Murski Soboti, kjer so 
nastopili: Emanuel Nikl Hutinski, 
Aleš Nabernik, Denis Syla, Jaka Ju-
van, Nejc Kramer in Luka Vaupot. 
Predstavnike smo imeli v vseh sta-
rostnih skupinah od 8. do 18. leta. 
Najuspešnejši je bil ravno najmlajši, 
ki si je prislužil možnost nastopa na 
EP v Budvi (28. 9.−10. 10. 2013), kjer 
je osvojil 3.5 točk od 9 partij. Vrsto 
let se udeležujemo mladinskega 
šahovskega srečanja Alpe-Jadran 
(15.−17. 10. 2013) na Vrbskem jeze-
ru v Avstriji. Tokrat smo nastopili 
v kategoriji do 20 let, dodatno pa 
je Jaka Juvan nastopil za slovensko 
kadetsko selekcijo U14 in osvojil 

9/9 točk na četrti deski ter prvo me-
sto kot ekipa.

Za druženje in rekreacijo pri-
rejamo odprte mesečne klubske 
turnirje v HP šahu; letos se jih je 
udeležilo 48 igralcev. Od leta 2001 
organiziramo mesečna srečanja 
koroških šahistov v aktivnem šahu 
(organizatorji: ŠK Črna, ŠK Fuži-
nar Hapro, KOŠK Dravograd in 
lani prvič tudi Schachmaty Rudno); 
skupaj je v letu 2013 nastopilo kar 
87 igralcev. 

Največji športni dosežek na indi-
vidualnem nivoju je dosegel Jernej 
Špalir, ki je osvojil naziv šahovske-
ga FIDE mojstra. Je prvi v Slovenj 
Gradcu, ki mu je to uspelo v skoraj 
60-letnem delovanju našega dru-
štva, ponaša pa se lahko tudi z vrsto 
odmevnih rezultatov, kot so: dr-
žavni mladinski prvak, dvakratni 
srednješolski slovenski prvak, član 
mladinske reprezentance in sloven-
ski univerzitetni prvak za 2014. V 
društvu smo še posebej veseli, da 
ima tudi »žilico« za delo z otroki in 
je mnogim športni vzornik. 

S ciljem, da bi še naprej obdržali 
kakovosten stik na državnem nivoju 
in s posameznimi nastopi na EP in 
SP za mladino, smo se z veseljem od-
zvali na pobudo panožne zveze pri 
ustanovitvi regijskih panožnih ša-
hovskih šol. Izvajalci smo klubi, kjer 
se po enotnem načrtu (in strokovnih 
zahtevah) izvaja triletni program 
izobraževanja, ki je namenjen otro-
kom, ki se tekmovalno udejstvujejo 
vsaj na državnem nivoju. V šolskem 
letu 2013/2014 vodimo prvi letnik, 
ki ga obiskuje 9 mladih, trenutno 
samo iz Slovenj Gradca.

Vsi občani (neglede na starost), 
ki vas zanima šahovska igra oz. se 
želite z njo seznaniti, lepo vabljeni v 
dejavnosti našega društva.

V letu 2014 si želimo, da bi bili 
podobno uspešni. Imeli bomo tudi 
okroglo obletnico − 40. jubilejni 
mednarodni turnir šahovskih ekip 
v hitropoteznem šahu »Šmonov 
memorial«. Veselja in ciljev nam ni 
zmanjkalo in če nam bo ob tem le še 
lokalna skupnost nudila elementar-
ne možnosti in imela nekaj poslu-
ha, jih bomo tudi uresničili. 

Gregor Šmon, 
ŠK Slovenj Gradec 

Šah

ŠK Slovenj Gradec v 2013
Jaka Juvan hodi v 6. razred OŠ Vu-

zenica in pravi, da ima v šoli same 
petke. Kot mladi obetavni šahist, ki 
se predstavlja, je odgovoril na nekaj 
vprašanj. 
Kdo ti je predstavil šah oz. te navdu-
šil nad šahovsko igro?
Mama, ko sem bi star 3 leta.

Od kdaj si član ŠK Slovenj Gradec in 
zakaj si izbral to društvo?

Član sem od leta 2009. Ta klub sem 
izbral, ker je bila to najboljša možnost.

Koliko treniraš na teden in kje?
Dvakrat tedensko imam redno vad-
bo in še enkrat individualni trening. 
Na OŠ imamo enkrat tedensko kro-
žek, treniram pa tudi sam doma.

Koliko povprečno treniraš na dan, 
poleg tekmovanj seveda?

Vsaj dve uri dnevno.

Kateri pokal oz. medalja ti je naj-
ljubši?

Najljubši mi je pokal, ki ima obliko 
zlatega konja, ki sem ga osvojil lani 
na šolskem tekmovanju.

Kateri so tvoji dosedanji največji 
uspehi?

Nastop za slovensko kadetsko se-
lekcijo (reprezentanco) na športnih 
igrah Alpe-Jadran 2013, kjer sem 
imel vse točke na četrti deski in smo 
zmagali, ter zmaga na lanskem od-
prtem mednarodnem turnirju v Av-
striji v počasnem šahu v kategoriji 
do 12 let.

Kaj ti pomeni šahovska igra?

Je zelo zanimiva, ker moraš veliko 
razmišljati.

Že imaš športne cilje?

Želim postati mednarodni mojster.
GŠ 

Šah: Jaka Juvan
Mladi obetavni športnik

Jaka Juvan, Alpe Jadran, 2013

Med člani izstopa ša-
hovski mojster Jernej 

Špalir. Star je 21 let in obiskuje tretji 
letnik študija biologije na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani. Bil je državni pr-
vak do 18 let, zdaj je slovenski univer-
zitetni prvak. 

Glede na to da si resen tekmovalec, 
kako uspeš usklajevati tekmovalni 
šport in študij?

Šah je individualni šport in ga je ne-
koliko lažje usklajevati s šolo. Med 
tednom dam prednost šoli in le ka-
kšen večer zaigram nekaj partij na ra-
čunalniku, ob koncih tedna pa imam 
tekmovanja, kjer se posvetim šahu. Se-
veda pa se šahu najbolj posvetim med 
počitnicami na večdnevnih turnirjih.

Kako potekajo tvoji treningi?

Rednih treningov in trenerja nimam. 
Največji treningi so enotedenski turnirji, 
kjer se vsak dan od 6 do 10 ur posvetim 
šahu. To zajema priprave na partijo, nje-
no igranje ter analizo. Pri pripravah in 
analizi uporabljam računalnike, saj so 
zdaj že presegli moč svetovnega prvaka.

Na kakšnih tekmovanjih in kako po-
gosto tekmuješ?

Tekmujem večinoma ob sobotah, in si-
cer na različnih enodnevnih turnirjih 
po Sloveniji. To so turnirji pospešenega 
in hitropoteznega šaha, kjer posamezna 
partija traja od 5 do 30 minut. Počasni 
šah pa igram enkrat mesečno v prvi av-
strijski koroški ligi ter se udeležim od 5 
do 6 enotedenskih turnirjev letno (kjer 

se vsak dan igra ena partija od 3 do 6 ur). 

Glede na to da veliko tekmuješ, kateri so 
tvoji največji športni dosežki do sedaj?

Nedvomno sem najbolj ponosen na 
naslov državnega prvaka do 18 let pred 
štirimi leti ter s tem uvrstitev na svetov-
no mladinsko prvenstvo in v slovensko 
mladinsko reprezentanco. Poleg tega 
mi je uspel tudi večkratni naslov sre-
dnješolskega državnega prvaka in pred 
slabim mesecem še naslov slovenskega 
univerzitetnega prvaka 2014.

Tekmovalni šport na višjem nivoju 
verjetno zahteva tudi dobro fizič-
no pripravljenost. Ali se poleg šaha 
ukvarjaš še s kakšnim športom?

Dvakrat tedensko za rekreacijo igram 
odbojko. Fizična pripravljenost je po-
membna predvsem za dolgotrajne par-
tije, kjer lahko posamezna partija traja 
tudi 5 ali več ur. Včasih je po nekaj 
urah že kar mučno sedeti za šahovnico 
in biti skoncentriran na igro.

V šahovskem klubu si aktiven tudi dru-
gače – imaš licenco za trenerja in so-
dnika. Kaj točno počneš v teh vlogah?

Septembra smo v klubu začeli s Sre-
dnjo regijsko panožno šahovsko šolo, 
kjer delujem kot trener. Enkrat teden-
sko treniram otroke stare med 9 in 12 
let, saj želim svoje znanje in izkušnje 
prenesti na mlajše. Imam pa tudi so-
dniški izpit in pomagam pri sojenju 
na različnih mladinskih tekmovanjih.

Kakšni so pogoji in možnosti tako v 
društvu kot v športni panogi nasploh?

Z razmerami v klubu sem zadovoljen, 
saj mi omogoča igranje v prvi sloven-
ski ligi ter delo z mladimi. Na splošno 
pa v Sloveniji ni veliko možnosti za 
vrhunski šah, od katerega se da živeti. 
Trenutno je v Sloveniji le nekaj šahi-
stov, ki profesionalno živijo od igranja 
šaha. Upam, da se bodo te razmere v 
prihodnosti spremenile.

V prejšnjem letu si osvojil naslov ša-
hovskega mojstra. Kakšni pa so tvoji 
nadaljnji cilji?

Ja, pred letom dni mi je bil to glavni cilj, 
saj je naslov šahovski mojster začetni 
naslov, ki v tujini tudi nekaj pomeni. 
Trenutni glavni cilj pa je v nekaj letih 
osvojiti naslednji naziv − mednarodni 
mojster, za katerega pa bo potrebno še 
več trenirati in igrati. (GŠ)

Šahovski mojster Jernej Špalir
Člani

Jernej Špalir

Gospod Berhtold, vi ste upokojenec, 
v Slovenj Gradcu in širše pa ste po-
znani kot slikar?

Sem grafik, slikar in likovni pedagog. 
To je moja profesija in moj življenjski 
interes. Imam pa še neko drugo in-
teresno področje in veliko ljubezen, 
to je šah. Če se hočem med prijatelji 
malo pošaliti, potem jim rečem, da 
sem najboljši šahist med slikarji in 
najboljši slikar med šahisti.

Kdaj ste začeli igrati šah in kako ste 
pristali v Šahovskem klubu Slovenj 
Gradec?

Čisto malo sem začel igrati že osnov-
ni šoli, malo več pa v srednji in kot 
študent. Zares sem se s šahom zbli-
žal, ko sem prišel v Slovenj Gradec 
v službo. Tudi tam smo šahirali po 
pouku in nekdo mi je omenil, da bi 
bil mogoče že dovolj dober, da bi se 
včlanil v Šahovski klub Slovenj Gra-
dec. Pa sem se. S tem so se mi v ša-

hovskem smislu odprla čisto nova 
obzorja. Klubski šahisti, ki sem jih 
spoznal, so bili šahovski zanesenjaki, 
predvsem pa dobri igralci, od katerih 
sem se lahko veliko naučil. 

Poleg tega, da ste bili dolga leta 
uspešen tekmovalec, ste društvu vse-
skozi tudi na vse načine pomagali. 
Nenazadnje ste bili neko obdobje 
tudi predsednik društva?

Sadovi bolj načrtnega dela so se kma-
lu začeli kazati. Spoznal sem način 
igre s šahovsko uro, ki je do takrat 
še nisem poznal. Kar hitro sem tudi 
napredoval v kvaliteti. Postal sem re-
zerva in pozneje stalni član ekipe Ša-
hovskega kluba Slovenj Gradec, ki je 
uspešno nastopal na ligaških in dru-
gih tekmovanjih. V tem obdobju sem 
osvojil tudi naslov koroškega prvaka 
in postal prvokategornik. Res sem bil 
krajše obdobje tudi predsednik klu-
ba, predvsem pa sem s svojim klub-
skim delovanjem poizkušal uveljaviti 

prepričanje, da je potrebno poleg igre 
za šah storiti še kaj drugega, skratka, 
treba je biti pri stvari s srcem in kdaj 
kaj postoriti v dobro vseh.

Kaj vam pomeni šahovska igra, za-
kaj igrate šah?

Pomeni mi mnogo. Toliko, da sem 
zaradi ur, ki sem jih porabil za šah, 
kar malo zanemarjal moje likovno 
ustvarjanje. Vendar se tu ne da dosti 
pomagati, saj brez šahovske igre eno-
stavno ne gre. Ko pa pomislim, kako 
koristno je šahiranje za ohranitev 
kondicije sivih celic in umskih spo-
sobnosti, sem z obstoječim stanjem 
kar zadovoljen.

Koliko ur preživite ob šahovski igri?

Veliko. V vsakem primeru mnogo več, 
kot je všeč mojim domačim.

Kako kot nekdanji predsednik Šaho-
vskega kluba Slovenj Gradec ocenju-
jete sedanje delo društva ter trenu-
tne pogoje in možnosti v lokalnem 
okolju?

Menim, da v danih razmerah, ki ni-
kakor niso rožnate, društvo deluje 
zelo dobro. Imamo dobro vodstvo in 

jasno vizijo dela za prihodnost.

Kako si vi predstavljate pogoje in mo-
žnosti šahovske igre v prihodnosti?

Nobena skrivnost ni, da v sedanjih raz-
merah ni lahko niti šahistom. Omejena 
sredstva usmerjamo pač tja, kjer bodo 

rezultati. Poudarek bo oziroma je že na 
delu z mladimi. Zelo lepo je, če se vsaj 
vsake toliko let tudi na našem koncu 
vzgoji kakšen res odličen mlad ša-
hist. To je potem tudi naš uspeh in 
garancija za lepo prihodnost kralje-
vske igre. (GŠ)

Šah: Franc Berhtold
Veterani
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Eden od najpomembnejših dogod-
kov je bila obnova dela kegljišča 

na Celjski cesti 19. Letnica 2013 bo 
zato v Kegljaškem klubu eden od 
pomembnejših mejnikov. Kegljaški 
klub Slovenj Gradec se približuje 60. 
obletnici delovanja, samo kegljanje 
pa je na Koroškem v praksi poznano 
že 90 let. 

Začetki kegljanja v Slovenj Gradcu se-
gajo v davno leto 1926. Do leta 1936 
smo imeli že 7 kegljišč, od tega 3 po-
krita, vsa pa so bila ilovnata. Leta 1938 
je društvo Sokol zgradilo osmo oz. če-
trto pokrito kegljišče in hkrati prvo, 
namenjeno športni rekreaciji. Leta 
1953 je prišlo do prvih sprememb, saj 
je bila pri TVD Partizan ustanovljena 
kegljaška sekcija, kar je pomenilo zače-
tek organiziranega športnega kegljanja 
pri nas. Ilovnato stezo so zamenjali z 
asfaltno in takrat so se začela prva tek-
movanja. Na prvi tekmi proti Ravenča-
nom je zmagala domača ekipa. 

22. januarja 1956 je bil ustanovljen 
Kegljaški klub Slovenj Gradec, ki je v 
prihodnjih letih največ časa posvetil 
strokovnemu delu s člani, organizira-
nih je bilo kar nekaj tekmovanj, dobri 
rezultati pa so motivirali k novim ci-
ljem. Leta 1961 je bilo postavljeno dvo-
stezno asfaltno kegljišče. 

Leta 1971 je dobil klub v objektu, 
kjer domuje še danes, novo, sodobno 
štiristezno avtomatsko kegljišče. Ven-

dar je kegljišče zaradi dotrajanosti leta 
1992 izgubilo status registriranega ke-
gljišča in bilo naslednja 3 leta zaprto. 
Nato je prostore odkupila Občina Slo-
venj Gradec in jih predala v upravljanje 
klubu. Februarja 1994 je začelo delo-
vati štiristezno avtomatsko kegljišče 
in kegljanje se je postopoma vračalo v 
ustaljene tire tako na tekmovalnem kot 
rekreativnem področju. 

Leta 2006 je klub beležil 50. oble-
tnico delovanja. Znova so obnovili in 
posodobili tekmovalni del, a spremlje-

valni prostori so ostali nespremenjeni. 
Trmoglavost predsednika kluba Iva-
na Korošca in dobra volja članov sta 
jih pripeljali do sezone 2013/14, ko 
je bil uspešno izveden še zadnji del 
obnovitvenih del in slovenjgraško 
kegljišče je zasijalo v novi, urejeni in 
moderni podobi. Prenovili so zuna-
nji del stavbe, ki je bila zelo dotraja-
na, ter notranji del s sanitarijami, z 
garderobami in klubski prostor. Po-
leg Mestne občine so prispevali tudi 
člani kluba s prostovoljnim delom 
in z vloženimi lastnimi denarnimi 
sredstvi. Ivan Korošec je ob tem po-
vedal: »Če ne bi prišlo do obnove, bi 
bilo zaradi neustreznosti objekta pod 
vprašaj postavljeno tudi nadaljnje 
kegljanje. Velika zahvala gre županu 
Andreju Času in njegovim sodelav-
cem. Hvala tudi izvajalcu del Andre-
ju Merzdovniku in podizvajalcem. 
Zahvaljujem se tudi vsem članom, ki 
so kakorkoli prispevali k tej obnovi 
in otvoritvi prenovljenega dela ke-
gljišča. Ker se bosta ta šport in rekre-
acija tako lahko nemoteno nadalje-
vala in razvijala, je to pridobitev tudi 
za celotno lokalno skupnost, saj se s 
kegljanjem ukvarja kar mnogo ljudi, 
tako tekmovalno kot rekreativno, v 
program pa je vključenih tudi veliko 
mladih, s strani katerih je vedno ve-
čje zanimanje. Kegljanje je v Sloveniji 
nedvomno eden vodilnih nacional-
nih športov, s katerim se ukvarjajo 
vse starostne skupine ljudi.«(TO) 

Kegljaški klub SG uspešno 
končal sezono 2013

Kegljanje 

11. 1. 2014 je v Športnem cen-
tru Vinka Cajnka v Slovenj 

Gradcu v organizaciji Športnega 
društva veterani Koroška potekal 
2. tradicionalni mednarodni ro-
kometni turnir veterank in vete-
ranov, na katerem je sodelovalo 12 
moških in 7 ženskih ekip iz Slove-
nije, s Hrvaške in iz Italije. 

Po celodnevnem razigravanju v sku-
pinah so se pri ženskah v zaključne 
boje uvrstile ekipe iz Ajdovščine, s 
Ptuja, iz Ribnice in Novega mesta. 
Največ znanja pa tudi nekaj športne 
sreče so pokazale igralke s Ptuja, ki 
so v finalu šele po streljanju sedem-
metrovk premagale ekipo Ajdovšči-
ne. Tretje mesto so osvojile igralke iz 
Ribnice, ki so v malem finalu prema-
gale Novo mesto.

Pri veteranih so največ borbeno-
sti in željo po zmagi pokazale ekipe 
iz Sevnice, Velike Nedelje, z domače 
Koroške in iz hrvaških Buj. V polfi-
nalu so domačini v zelo enakovre-
dnem dvoboju po streljanju sedem-
metrovk premagali goste iz Velike 
Nedelje, v drugem polfinalnem paru 

pa so Hrvati iz Buj klonili proti raz-
položenim Sevničanom. V malem fi-
nalu je nato Velika Nedelja premaga-
la Buje in tako osvojila končno tretje 
mesto. Po krajši glasbeno-telovadni 
točki so se v napetem in zelo izena-
čenem finalnem dvoboju merili Sev-
ničani in Korošci. Tudi tu so morali 
zmagovalca odločiti streli iz sedmih 
metrov. Na koncu so bili srečnejši 
domačini in osvojili prvo mesto tudi 
na 2. tradicionalnem rokometnem 
turnirju veterank in veteranov.

Turnir se je zaključil s sproščenim 
druženjem v prijetnem ambientu 
Aerodroma Slovenj Gradec, kjer je 
župan MO SG Andrej Čas najboljšim 
ekipam in posameznikom podelil 
pokale in praktične nagrade. Najbolj-
ša strelka turnirja je bila Metka Ilc 
(Ribnica), naj vratarka Tereza Troha 
(Ajdovščina) ter naj igralka Ines Čer-
ne Mlač (Ptuj). Pri moških je bil naj-
boljši strelec domačin Boris Klemen-
šek, naj vratar Branko Krauthaker 
(Sevnica) ter najboljši igralec Davorin 
Planinc (Velika Nedelja). 

Primož Jamnik,
sekretar ŠD veterani Koroška

Nova predsednica je 
Mojca Verhovnik

Športna zveza SG 

Ena od vej organiziranosti OKS 
je šport na lokalni ravni. Špor-

tna zveza Slovenj Gradec je članica 
OKS in hkrati nosilka regijske pi-
sarne OKS za Koroško. V Sloveni-
ji deluje 12 regijskih pisarn, ta, za 
Koroško, ima sedež v Športni dvo-
rani na Kopališki ulici 27.  

Prek regijske pisarne so osnovni de-
javniki športa povezani s krovno or-
ganizacijo, z glavnim nosilcem športa 
v Sloveniji. V sodelovanju z Odborom 
športa na lokalni ravni regijska pisar-
na izvaja informativne, svetovalne in 
druge naloge za športne organizacije 
iz občin Koroške regije (upošteva se 
regionalna porazdelitev po pravilih 
OKS − ZŠZ, ki ni vezana ali usklajena 
z uradno pokrajinsko porazdelitvijo v 
Republiki Sloveniji). Koroška regija: 
Črna na Koroškem, Dravograd, Meži-
ca, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, 
Vuzenica. 

Naloge regijske pisarne so torej 
pretok informacij, spodbujanje po-
vezovanja na vseh nivojih, od dru-
štvenega do krovne organizacije, 
strokovna pomoč društvom in zve-
zam, vplivanje na lokalno politiko na 
področju športa, omogočanje sodelo-
vanja z drugimi deležniki na podro-
čju športa, tudi v tujini. Sodelujejo v 
projektu čezmejnega sodelovanja z 
Avstrijo. Skrbijo tudi za uvajanje in 
spodbujanje prebivalcev k aktivnemu 
športnemu udejstvovanju. S član-

stvom v regijski pisarni OKS lahko 
športna društva na primer izkori-
ščajo bonitete ali popuste, ki jih OKS 
ponuja svojim članom. Prednost je 
tudi lažje oglaševanje na primernih 
oglaševalskih mestih. 

Povezovanje oz. skupen nastop 
lahko tudi močneje in učinkoviteje 
vpliva na politiko in odnos do športa.  

Vodja regijske pisarne OKS za 
Koroško in oseba za stike je Viktor 
Sušec (Športna zveza Slovenj Gradec, 
telefon: 02 883 81 80, mobilni telefon: 
041 343 622, elektronska pošta: info@
sportnazvezasg.si).    

OKS – ZŠZ je osrednja športna 
organizacija v Sloveniji in krovna or-
ganizacija velikega dela društvene or-
ganiziranosti športa. Prav društvena 
organiziranost športa, v katero je vklju-
čenih 84.807 registriranih športni-
kov in 333.935 slovenskih državljanov 
(vir: SPIC Informator, 2005), je najpo-
membnejši nosilec športne dejavnosti v 
Sloveniji. OKS − ZŠZ v svoji strukturi 
združuje 84 športnih zvez občin, 63 
nacionalnih panožnih športnih zvez in 
prek njih večino športnih društev. 

Olimpijski komite Slovenije (OKS) 
je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s 
podpisom Olimpijske listine. Med-
narodni olimpijski komite (MOK) je 
OKS začasno priznal 17. januarja 1992, 
s čimer so slovenski športniki dobili 
možnost in pravico, da na olimpijskih 
igrah nastopijo kot samostojna repre-
zentanca. Olimpijski komite Slovenije 
je bil v MOK polnopravno vključen 5. 
februarja 1992. (AP)

OKS = Olimpijski komite Slovenije − 
Združenje športnih zvez 

Regijska pisarna OKS za Koroško

Na predtekmovanju 6. novole-
tnega mednarodnega turnirja 

v Slovenj Gradcu je sodelovalo 196 
tekmovalk in tekmovalcev. 8 najbo-
lje uvrščenih se je uvrstilo v finale, 

ki je bilo takoj po otvoritvi preno-
vljenega kegljišča na Celjski cesti. 
V predtekmovanju je makedonski 
reprezentant Uroš Stoklas dosegel 
nov rekord kegljišča s 691 podrtimi 

keglji, kar je v kegljaškem športu iz-
jemen dosežek. Prav tako je bil dose-
žen nov rekord v finalu ženskega dela 
tekmovanja, dosegla pa ga je Hrva-
tica Ines Maričić. Ženske − finale: 
3. mesto Nada Černič Žvikart, KK 
Slovenj Gradec, 582; 4. mesto Dora 
Bizjak, KK Slovenj Gradec, 564. Mo-
ški − finale: 5. mesto Karel Kraiger, 
KK Slovenj Gradec, 595. 

V letu 2013 je bilo izvedeno že 
drugo prvenstvo OTS (območne 
tekmovalne skupnosti) v kegljanju 
za dečke in deklice, katerega orga-
nizator je Marijan Bogar. Dečki in 
deklice slovenjgraškega kluba so 
tako poleg rednega državnega tek-
movanja tudi v območni tekmovalni 
skupnosti dosegli vidnejše rezultate. 

Na prvenstvu OTS Koroške 2013 
za dečke in deklice (do 15 let) so tek-
movalke iz KK Slovenj Gradec dose-
gle naslednje rezultate: deklice 1. ka-
tegorija – 1. mesto Nika Petričevič; 
deklice 2. kategorija – 1. mesto Lana 
Gruber Lekše; deklice 4. kategorija – 
1. mesto Taja Goličnik Kotnik. (AP) 

Od leve proti desni: podpredsednik Kegljaške zveze Slovenije Tomaž Milač, župan 
Andrej Čas, predsednik KK SG Ivan Korošec

Na otvoritvi kegljišča so najmlajše članice kluba predstavile veščine kegljanja. 

Posvečen prenovi kegljišča
6. novoletni mednarodni turnir in prvenstvo OTS

Finalisti 6. novoletnega mednarodnega turnirja

Volilne skupščine Športne zveze 
Slovenj Gradec (ŠZ SG) se je ude-

ležilo 22 društev. Nova predsednica 
zveze je postala Mojca Verhovnik, 
predsednica Atletskega kluba, izvršni 
odbor sestavljajo: Tone Garb iz ŠD In-
valid, Stojan Železnik iz Judo kluba, 
Ivan Korošec iz Kegljaškega kluba, 
Tanja Plazovnik iz ŠD Stari trg, Silvo 
Gros iz Nogometnega društva in Vin-
ko Murko - Hajtnik iz Tenis kluba 96, 
člani nadzornega odbora so: Borut 
Marošek (Judo klub), Mojca Repnik 
iz Kegljaškega kluba, Matjaž Smon-
kar (ŠD Legen), disciplinsko komisijo 
pa sestavljajo: Tanja Plazovnik, Tone 

Krevh in Društvo upokojencev. 
Podana so bila vsa poročila in 

ugotovili so, da je trenutno poslo-
vanje Športne zveze SG negativno. 
Prof. Viktor Sušec, strokovni delavec 
v ŠZ SG, je ob tem dodal: »Vsekakor 
pričakujemo, da bomo v naslednjem 
letu uspeli konsolidirati poslovanje. 
Dosedanji predsednik Jože Vrabič 
je v svojem poročilu ugotavljal, da je 
ŠZ v mandatnem obdobju 2010−2014 
dobro izpolnjevala zadane cilje, v tem 
času se je povečalo število športno 
aktivnih občanov, večja je ponudba 
programov in tudi število izvajalcev 
programov športa«. (AP)

Prvo mesto Korošcem 
določile sedemmetrovke

Mednarodni rokometni turnir veteranov

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC




