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Pomladni meseci so prepleteni z at-
letskimi tekmovanji, ki dosežejo 

svoj vrhunec v maju in juniju, ko se 
na atletskem koledarju vrstijo mit-
ingi, šolska tekmovanja in državna 
prvenstva.

Miting Šentjur
Naši najmlajši so sezono otvorili na 
tradicionalnem pomladanskem mi-
tingu v Šentjurju. Kar 46 se jih je v 
soboto, 14. 5. 2016, kljub slabemu vre-
menu odpravilo na tekmovanje. Dežja 
se niso ustrašili niti naši najmlajši in 
morda sta prav njihovi zagnanost in 
neučakanost 'priklicali' sonce. 

S tekmovanjem so začeli mladinci 
in mladinke. Kar z dvema srebrnima 
medaljama nas je razveselila Tjaša 
Lepej, ki je najprej odlično odtekla 
100 m (12,93) in nato prav tako uspe-
šno preskočila 5,14 m v daljino. V 
sprintih so naše atletinje osvojile še 
dve medalji. V kategoriji deklic U16 
je bila v teku na 60 m Zala Katarina 
Hovnik druga, Vita Vovk pa tretja. 
Odlično smo se izkazali tudi v me-
tih. Najprej nas je s tretjim mestom v 
metu vortexa razveselila Nuša Lužnik 
(U12), nato pa še Nejc Mojškerc, ki je 
premagal vso konkurenco in osvojil 
zlato medaljo. Ko se je tekmovanje za 
večino zaključilo, je v zadnji discipli-
ni na urniku, teku na 1000 m, nasto-
pila še Zala Sekavčnik. V odličnem 
teku z osebnim rekordom 3:24,21 se 
je prebila na drugo mesto in osvojila 
še eno medaljo za naš klub. 

Vsi atleti so odlično tekmovali. Po-
sebne čestitke pa si zaslužijo najmlajši, 
še posebej tisti, ki so bili na tekmi prvič.

Mitinga v Šentjurju so se udeležili:
• dečki:
- U8: Filip Dobnik (60 m, 200 m);
- U10: Leon Gaube, Aljaž Slemnik, 
Anže Špoljar Slivnik (60 m, 200 m);
- U12: Tin Keserin, Nal Koren, Lu-
cijan Kotnik, Nejc Mojškerc, Mitja 
Plešivčnik, Domen Stradovnik, Jan 
Vončina (60 m, vortex);
- U14: Grega Nabernik, Aljaž Pred-
nik, Urban Prošt, Mark Verčnik (60 
m, vortex);
- U16: Tilen Krajnc (60 m, 300 m);
• mladinci:
- Žiga Pečnik (100 m, 300 m);
- Tine Glavič (600 m);
- Jaka Pogorevc (600 m);
• deklice:
- U10: Tea Buci, Monika Švikart (60 m, 
200 m);
- U12: Nuša Lužnik, Lana Julija Kone-
čnik, Tamara Kotnik, Lana Potočnik, 
Tjaša Samec, Hana Sekavčnik, Nike 
Stres Ovnič, Hana Šaloven, Nastja Šu-
mah (60 m, vortex);
- U14: Janine Lužnik, Zala Sekavčnik, 
Ivana Simonović (60 m, vortex);
- U16: Ana Areh (60 m, daljina), Nika 
Kotnik (1000 m), Zala Katarina Hov-
nik, Neža Jelen Križovnik, Vita Vovk, 
Laura Konc, Neža Mojškerc, Lana Ver-
hovnik (60 m, 300 m), Jerneja Krajcar 
(300 m, daljina), Nika Smodiš (300 m);
• mladinke:
- Tjaša Lepej (100 m, daljina);
- Tjaša Fijavž (100 m);
- Veronika Pisnik (100 m, 300 m).

Šolska področna in državna 
tekmovanja v atletiki
V maju so po vsej Sloveniji potekala 
tudi področna šolska prvenstva v atle-
tiki. Na Ravnah so se 23. 5. 2016 pome-
rili osnovnošolci, med katerimi so naši 
atleti dosegli kar nekaj vidnih uvrstitev. 

V posameznih disciplinah so meda-
lje osvojili:

• zlato:
- Zala Katarina Hovnik (60 m); 
- Urban Prošt (300 m);
- Zala Sekavčnik (600 m);
- Ivana Simonovič (višina);
- Mitja Kordež (300 m);
- Lana Verhovnik (krogla);
• srebrno:

- Vita Vovk (300 m);
- Nika Kotnik (1000 m);
• bronasto:
- Gaja Korošec (daljina);
- Laura Konc (300 m).

Ana Areh in Aljaž Prednik sta se v sko-
ku v daljino uvrstila na četrto mesto. 
V finalu teka na 60 m se je Neža Jelen 
Križovnik uvrstila na šesto mesto.

Tekmovali so še:
- Nina Hleb in Janine Lužnik (vortex), 
Lana Epšek in Lana Julija Konečnik 
(600 m), Vita Lebič, Tilen Krajnc, Jer-
neja Krajcar, Nika Smodiš, Neža Moj-
škerc (300 m), Nejc Mojškerc (vortex).
Na finale posamičnega prvenstva 
osnovnih šol, ki velja za eno izmed 
najmočnejših atletskih tekmovanj za 
to starostno kategorijo, so se uvrstili: 
Lana Verhovnik (krogla), Mitja Kor-
dež (300 m), Zala Sekavčnik (600 m), 
Ivana Simonović (višina), Zala Hov-
nik (60 m), Vita Vovk (300 m).

Tudi na finalu v Kopru, 8. 6. 2016, 
so naši atleti tekmovali odlično. Do-

segli so kar nekaj osebnih rekordov, 
domov pa so prinesli tudi dve medalji. 
Najuspešnejša sta bila Mitja Kordež in 
Lana Verhovnik. Mitja je z osebnim 
rekordom 35,19 osvojil zlato medaljo v 
teku na 300 m, Lana Verhovnik pa je 
bila v suvanju krogle z osebnim rekor-
dom 12,23 m srebrna. Osebni rekord 
je dosegla tudi Zala Sekavčnik in se v 
teku na 600 m s časom 1:48,53 uvrstila 
na deseto mesto. Zala Hovnik se je po 
uspešnem kvalifikacijskem teku na 60 
m uvrstila v finale in bila z osebnim re-
kordom 8,08 sedma. Ivana Simonović 
je tekmovala v skoku v višino in pre-
skočila letvico na višini 130 cm. Vita 
Vovk je tekmovala v teku na 300 m, a 
zaradi bolezni, ki jo je pestila zadnje te-
dne, ni mogla dati vsega od sebe. 

Srednješolci so tekmovali v Celju. 
V konkurenci dijakov in dijakinj je 
nastopila tudi osmerica atletov Atlet-
skega kluba Slovenj Gradec. V teku na 
1000 m sta zelo dobro tekmovala Jaka 
Pogorevc, ki je z osebnim rekordom 
2:36,66 osvojil tretje mesto, in Tine 
Glavič, ki je bil s časom 2:40,54 šesti. 
V sprintu na 100 m sta Žiga Andrejc 
(12,13) in Žiga Pečnik (12,17) osvojila 
deveto in enajsto mesto. Med dijaki-
njami sta bili v teku na 100 m Tjaša 
Lepej (13,10) in Tjaša Fijavž (13,49) 
peta in deveta. V teku na 400 m je bila 
Veronika Pisnik s časom 63,22 četrta, 
Zala Bricman pa v suvanju krogle z re-
zultatom 8,82 m deseta.

Na finale prvenstva srednjih šol, ki je 
bilo 18. 5. 2016 v Domžalah, so se uvrstili 
Jaka Pogorevc, Veronika Pisnik in Tjaša 
Lepej. Jaka Pogorevc je v teku na 1000 m 
z osebnim rekordom 2:34,41 osvojil če-
trto mesto. Z osebnim rekordom 61,32 
je v teku na 400 m zelo dobro nastopila 
tudi Veronika Pisnik. Tjaša Lepej se na 
100 m ni uspela uvrstiti v finale.

Kvalifikacije APS
Mladinci in atleti starostne kategorije 
U16 lahko nastopijo tudi na kvalifika-
cijah atletskega pokala za člane in čla-
nice. Letos so kvalifikacije potekale v 
Ljubljani, in sicer 21. in 22. maja. Mitja 
Kordež (100 m), Zala Hovnik (100 m, 
200 m), Lana Verhovnik (krogla), Vita 
Vovk (100 m) in Zala Bricman (kopje, 
disk) so v svojih disciplinah dosegli 
osebne rekorde. Na atletski pokal so se 
uvrstili: Tjaša Lepej (100 m), Zala Bri-
cman (kopje, disk) in Jaka Pogorevc, ki 
pa v Novi Gorici, 4. in 5. junija, zaradi 
zdravstvenih težav ni mogel nastopiti. 

Stepišnikov memorial
Atleti so se udeležili tudi Stepišniko-
vega memoriala v Slovenski Bistrici 
(28. 5. 2016), ki je eden kvalitetnejših 
mednarodnih mitingov v Sloveniji. V 
pionirski kategoriji U16 sta v teku na 
60 m odlično nastopila Mitja Kordež 
(7,28) in Zala Hovnik (8,31), ki sta 
osvojila prvo in drugo mesto. Oseb-
nih rekordov so se razveselili: Lana 
Verhovnik (krogla, 3kg – 12,05 m), 
Zala Bricman (disk − 32,21 m) in Žiga 
Pečnik (300 m − 37,56).

Otroška atletika
V klubu v zadnjem letu v sodelova-
nju s šolami zelo intenzivno izvajamo 
program Otroška atletika, ki je name-
njen izkustvenemu spoznavanju otro-
kom prilagojenih atletskih disciplin 
in promociji tega športa. Program je 
primeren za otroke od 1. do 5. razreda. 

V maju smo program izvedli na 
Podružnični šoli Pameče ter Osnov-
ni šoli Šmartno, pred tem pa tudi na 
OŠ Mislinja ter Drugi osnovni šoli 
Slovenj Gradec. 

27. 5. 2016 pa smo na stadionu v 
Slovenj Gradcu izvedli ekipno tek-
movanje v različnih disciplinah pro-
grama Otroška atletika. Namen tega 
srečanja je bil predvsem medsebojno 
druženje otrok, ki obiskujejo ome-
njeni program, ki ga naš klub izvaja 
na različnih šolah v Slovenj Gradcu 
in okolici. Na tekmovanje smo pova-
bili tudi atlete iz Koroškega atletske-
ga kluba, ki trenirajo pod vodstvom 
našega vaditelja Tadeja Grilca, saj se 
Slovenjgradčani in Ravenčani skupaj 
udeležujemo tudi uradnih atletskih 
tekmovanj in mitingov. Otroci so bili 
zelo motivirani, saj se radi družijo in 

gibajo, poleg tega pa v programu upo-
rabljamo zanimive športne rekvizite, 
ki pritegnejo zanimanje otrok. Ude-
leženci so skakali s palico v daljino, 
metali vortex, težko žogo, kopije in 
kladivo, sprintali čez ovire in lojtrico, 
lovili ravnotežje na koordinacijskih 
blazinah ter se na skupaj enajstih raz-
ličnih postajah preizkušali v metih, 
skokih in hitrosti. Razdeljeni so bili v 
devet ekip, ki so bile mešane po staro-
sti in spolu, tako je imela prav vsaka 
možnost biti najboljša. In bile so prav 
vse, saj je končni seštevek rezultatov 
pokazal, da so bile razlike med skupi-
nami zelo majhne. Za izvedbo tekmo-
vanja je poskrbelo petindvajset sodni-
kov in pomočnikov, ki so tudi tokrat 
odlično opravili vsak svojo nalogo. 
Med njimi je bilo največ vzgojiteljic in 
učiteljic, ki seveda znajo z otroki, zato 
je tudi tokratno srečanje potekalo v 
zadovoljstvo vseh. Že v kratkem bomo 
program Otroška atletika predstavili 
predšolskim otrokom, ki obiskujejo 
program Mala šola atletike, in njiho-
vim staršem.

22. mednarodni miting v 
Kranju – Memorial Vučko
Z našimi atleti se zelo radi udeležimo 
mitinga v Kranju. Miting je dobro or-
ganiziran, zato je tudi udeležba dobra. 
Letos (11. 6. 2016) se je mitinga udele-
žilo preko 850 atletov, konkurenca na 
posameznih disciplinah je bila zato 
zelo močna. Naši atleti so tekmovali iz-
jemno dobro. Mitja Kordež je z osebni-
ma rekordoma v teku na 100 in 600 m 
spet premagal vso konkurenco in osvo-
jil dve zlati medalji. Zlato medaljo je 

osvojila tudi Lana Verhovnik (krogla), 
srebrno Zala Sekavčnik (600 m), Janine 
Lužnik (krogla) in Zala Hovnik, bro-
nasto pa Mark Verčnik (vortex). Zala 
je 600-m razdaljo pretekla v izjemnem 
času 1:42,94 in kar za 6 sekund izbolj-
šala osebni rekord. Osebne rekorde so 
izboljšali še Tjaša Lepej in Tjaša Fijavž 
v teku na 100 m, Jaka Pogorevc v teku 
na 400 m ter vsi naši najmlajši atleti, 
ki napredujejo iz tekme v tekmo: Gal 
Breznik, Nejc Mojškerc, Grega Naber-
nik, Aljaž Prednik, Tin Keserin, Urban 
Prošt, Luka Temnikar, Nuša Lužnik 
in Tjaša Samec. Uspešno so tekmovali 
tudi naši izkušenejši atleti: Žiga Pečnik 
(400 m), Ana Areh (100 m, daljina), 
Nika Kotnik (600 m), Veronika Pisnik 
(100 m), Nika Smodiš (600 m), Tinkara 
Uršej (100 m) ni Vita Vovk (100 m). 

Kaj nas še čaka poleti
V mesecu juniju čaka naše atlete še 
več tekmovanj. Najpomembnejša so 
seveda državna prvenstva, ki se jih 
udeležijo najuspešnejši atleti vseh slo-
venskih klubov. Uvrstitve naših atle-
tov so tu še posebej pomembne, saj 
so pokazatelj kvalitete treningov in 
preteklega dela, čeprav je zaradi veli-
ke konkurence poseganje po najvišjih 
uvrstitvah zelo težko. 

Naše atletinje Neža Jelen Križov-
nik, Nika Kotnik, Nika Smodiš, Ana 
Areh, Lana Verhovnik, Urška Dretnik 
in Tinkara Uršej ter atlet Mark Verč-
nik se bodo v juliju udeležili Medna-
rodnih iger šolarjev na Tajvanu. Leto-
šnji gostitelj iger je mesto New Taipei, 
kamor se atleti kot predstavniki mesta 
Slovenj Gradec odpravljajo 10. julija.

Mojca Verhovnik

Pregled pomladanskega 
dogajanja v atletiki

Miting Šentjur: Tjaša Samec, Lana Julija Konečnik, Hana Šaloven in Nastja Šumah

Odhod na miting v Kranj

Otroci z diplomami ob zaključku programa Kid’s athletics

Zaključno tekmovanje v atletiki za mlajše

Lana Verhovnik

Mitja Kordež
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Na Koroškem ohran-
jajo tradicijo tekov na 

srednje in dolge proge, zelo dobri so 
v sprinterskih disciplinah. V svojo 
sredino vabijo tudi odrasle, ki bi se 
z atletiko ukvarjali rekreativno. 

Za razvoj mladih talentov so zaslužni 
seveda dobri trenerji in eden takih je 
tudi Uroš Verhovnik iz Atletskega 
kluba Slovenj Gradec, tudi letošnji 
dobitnik Železnikarjeve plakete, ki jih 
za uspehe predvsem pri organizaciji v 
športnih panogah podeljuje Mestna 
občina Slovenj Gradec. Že od leta 1997 
je kot trener vključen v projekt Nacio-
nalne panožne športne šole, zadolžen 
za delovanje atletike na Koroškem. 
Skrbi za širok spekter atletskih gene-
racij (od otrok do odraslih), saj je stro-
kovni vodja pionirske in mladinske 
atletike ter trener atletov v kategorijah 
U14, U16, mladinci in člani. 

Uroš Verhovnik, kaj se v Atletskem 
klubu Slovenj Gradec trenutno dogaja? 

Atletska sezona je v polnem zamahu 
in tekmovanja se vrstijo drugo za dru-
gim. Poleg mladincev, ki so že nosilci 
kakovosti v posameznih disciplinah 
(Jaka, Tine, Tjaša ...), prihaja genera-
cija mlajših tekmovalcev, ki prav tako 
že osvajajo medalje na prvenstvenih 
tekmovanjih (Mitja, Lana, Zala, Vero-
nika ...). Imamo kakovostno generacijo 
metalcev in pa sprinterjev, kjer izstopa 
Mitja Kordež, večkratni državni pio-
nirski prvak in rekorder, za katerega v 
atletskem klubu verjamemo, da lahko 
nadgradi rezultate trenutno najuspe-
šnejše koroške atletinje Maje Pogorevc.

Bi, prosim, razložili, kaj je botro-
valo k ustanovitvi Atletskega kluba 
Slovenj Gradec? 

Interes za atletiko in potrebe po organi-
zirani vadbi večjega števila otrok so bo-
trovali k postavitvi še enega atletskega 
centra (poleg centra na Ravnah na Ko-
roškem), ki pokriva Mislinjsko dolino 
in okolico. Na pobudo Atletske zveze 
Slovenije, Mestne občine Slovenj Gra-
dec, predvsem pa ljudi, ki so nekoč že 
delovali v Atletski sekciji Slovenj Gra-

dec, smo leta 2007 ustanovili Atletski 
klub Slovenj Gradec. Atletika ima v Slo-
venj Gradcu kar dolgo zgodovino. Za-
nimivo je, da je ženska ekipa Kladivarja 
iz Celja leta 1948 postala ekipni prvak 
Jugoslavije in da je kar polovica atletinj 
te ekipe prihajala iz Slovenj Gradca in 
okolice. Žal pa po vojni atletika v Slo-
venj Gradcu ni bila med prioritetnimi 
športi in je minilo zelo veliko časa do 
izgradnje sodobnega atletskega stadio-
na, ki je eden osnovnih pogojev za ra-
zvoj te bazične športne panoge.

Kako Atletski klub Slovenj Gradec 
deluje? 

Atletika je sestavljena iz tekov, skokov 
in metov. Tako na Ravnah kot tudi v 
Slovenj Gradcu se ukvarjamo z vsemi 
sklopi disciplin, ne pa čisto z vsemi di-
sciplinami. Na Koroškem ohranjamo 
tradicijo tekov na srednje in dolge proge, 
zelo dobri pa smo tudi v sprinterskih di-
sciplinah. S prihodom trenerke Viktorije 
Pisnik smo v zadnjih dveh letih naredili 
zelo velik korak naprej tudi na področju 
metalskih disciplin. V naslednjih dveh 
do treh letih bi si želel, da naredimo 
podobno zgodbo tudi s trenerjem, ki bi 
specialno skrbel za skakaške discipline. 
V programu atletike imamo tako na 
Ravnah kot tudi v Slovenj Gradcu re-
kreativno tekaško skupino za odrasle, 
v kateri sodelujejo tako začetniki kot 
tudi izkušenejši tekači, vanjo pa so va-
bljeni tudi tisti, ki bi morda želeli samo 
izboljšati tehniko teka, razširiti družbo 
tekaških prijateljev, pridobiti osnovne 
informacije o programu vadbe, športni 
opremi, prehrani. 

Kako prepoznavate mlade talente in 
kako potem z njimi gradite športno pot? 

Talente prepoznavamo skozi selekcijski 
proces. Imamo atletsko vadbo za naj-
mlajše − predšolske otroke, kjer vsebina 
vadbe nima dosti skupnega z atletsko 
vadbo, pač pa gre za razvoj motoričnih 
sposobnosti. V skupinah prve in dru-
ge triade nadaljujemo s spoznavanjem 
osnovnih atletskih disciplin, predvsem 
v igralnih oblikah in mnogobojskih 
vsebinah. Začetek specializacije pa 
predstavlja obdobje tretje triade, kjer 
mladi športniki začenjajo vstopati v sis-
tem tekmovalnega športa, ki se pri nas 
zaključi ob koncu srednje šole. Naju-
spešnejši nato vstopajo v sistem vrhun-
skega športa, ostali pa lahko nadaljujejo 
v sistemu športne rekreacije.

Na kakšen način ste popularizirali 
atletiko, da se je število včlanjenih v 
klub sčasoma večalo? 

Začeli smo pri kadru, ki je osnova. Naj-
pomembneje je, da imamo visoko uspo-
sobljene in izobražene trenerje, ki lahko 
otrokom zagotovijo kvaliteten program 
in strokovno vodeno vadbo. S kvalite-
tnim delom prihajajo rezultati, s tem pa 
se povečuje tudi zanimanje za atletiko. S 
programom, trenerji, kvalitetno vodeno 
vadbo in z atraktivnim tekmovalnim 
sistemom privabimo otroke in njiho-
ve starše. Vse skupaj pa se lahko zlije v 
uspešno celoto le, če so zagotovljeni tudi 
materialni pogoji, ki nam jih sodoben 

stadion, dvorana, fitnes in urejene spre-
hajalno-tekaške proge tudi nudijo.

Dobro delo, dobri pogoji vadbe in 
možnost kluba, da izpolni pričakovanja 
otrok in njihovih staršev, so največja re-
ferenca. Ko ti šport zleze pod kožo, ko 
ga začutiš kot potrebo, potem si ujet. 
Potem je vse veliko lažje, ker črpaš iz 
notranje motivacije, ki je edino resnično 
kvalitetno gonilo, ki poganja športnika.

Poleg tega da ste po izobrazbi profe-
sor športne vzgoje, ali ste obiskovali 
še kakšna izobraževanja in izpopol-
njevanja? 

Ves čas se je potrebno izobraževati 
in izpopolnjevati pridobljena znanja. 
Trener nikoli ne zna dovolj. Ko go-
vorimo o rezultatih mednarodnega 
nivoja, se je nujno potrebno povezo-
vati in v sistem vadbe vključevati tudi 
druge strokovnjake. Atletika je preveč 
razvita panoga, da bi zapleten proces 
vadbe lahko izvajal samo en človek. 
Za kvalitetno načrtovanje, izvajanje 
in spremljanje vadbenega procesa, 
regeneracijo in kvaliteten tekmovalni 
program je potrebna ekipa. Sam sode-
lujem v takšni ekipi in sem z ljudmi, 
s katerimi sodelujem, zelo zadovoljen.

Tudi sami ste bili aktiven športnik, 
kateri so vaši največji uspehi? 

Že kar nekaj časa je minilo od mojih 
tekmovalnih časov. Trenutno imam 
status rekreativca. Tečem dvakrat te-
densko in s tem sem zelo zadovoljen.

S katerimi uspehi pa se lahko poh-
valite kot trener (kaj so vaši gojenci 
dosegali oz. še dosegajo ter kdo so ti 
mladi atleti)? 

Devet mojih atletov je v moji 20-letni 
karieri trenerja nastopilo na evrop-
skih mladinskih prvenstvih ali sve-
tovnih mladinskih prvenstvih. To so 
tekmovanja z mednarodnimi norma-
mi in ta tekmovanja štejejo največ. 
Za vse ostale reprezentante, državne 
prvake, osvojene medalje … pa bi se 
moral kar potruditi, da bi vse naštel. 

Kakšna je zgodba o Maji Pogorevc, 
katere trener ste bili, dokler je še bila 
v Slovenj Gradcu? 

Maja je trenutno na študiju v ZDA. V 
Ameriki tekmuje za Univerzo Fresno 
iz Kalifornije, sicer pa ostaja članica 
Atletskega kluba Slovenj Gradec. Maja 
je odlična študentka in atletinja, ki 
pa potrebuje še nekaj časa za uspešno 
prilagoditev na nekoliko spremenjen 
ameriški sistem treningov in tekmo-
vanj. Pričakujem, da se bo v letošnji 
sezoni približala članski normi za 
evropsko prvenstvo. Najpomembnejša 
tekma v Evropi pa jo čaka prihodnje 
leto na EP za mlajše člane do 23 let. 

Bili ste tudi organizator in vodja at-
letskih tekmovanj v Slovenj Gradcu. 
Kakšni so pri nas pogoji zanje in 
kako bo s tem v bodoče? 

Organizacija tekmovanj je v atletiki 
vedno velik finančni in organizacijski 
zalogaj, ki zahteva udeležbo vsaj 60 
atletskih delavcev, sodnikov ter stro-
kovnih služb, ki skrbijo, da tekmovanje 
poteka po ustreznih pravilih. V Slovenj 
Gradcu smo organizirali že kar nekaj 
državnih prvenstev v različnih staro-
stnih kategorijah, dvakrat smo bili or-
ganizatorji mednarodnega atletskega 
peteroboja reprezentanc. Stalnica, na 
kateri gradimo prepoznavnost atletike 
v Slovenj Gradcu, pa ostaja Tek miru, 
ki tradicionalno poteka po okoliških 
cestah in ulicah mestnega jedra. Je tudi 
naslednik Gregoričevega memoriala 
in predstavlja zgodovinsko povezavo z 
Atletsko sekcijo, ki je v Slovenj Gradcu 
delovala od leta 1983 do 1995.                      
Prejeli ste priznanje Atletske zveze 
Slovenije za 20 let trenerskega dela. 
Kaj vam to pomeni? 

Najprej spoznanje, kako hitro teče 
čas! Človek se skoraj prestraši, ko po-
misli, da je minilo že 20 let.

Kakšen je posluh za atletiko doma, v 
domači mestni občini? 

Imamo sodoben, dobro opremljen 
atletski stadion. Občina je atletiki na-
klonjena, vendar pa se z rastjo kluba 
večajo tudi njegove potrebe. Mete smo 
razvili že na tak nivo, da bi nujno po-
trebovali pomožno metališče. Številne 
vadbene skupine potrebujejo prostor, 
ki ga je ob mnogih športnih panogah, 
ki jih gojimo v Slovenj Gradcu, vedno 
težje zagotoviti. Posebej težko je v zim-
skem delu sezone, ko so potrebe po za-
prtih vadbenih površinah že presegle 
zmožnosti, ki jih ponuja obstoječa in-
frastruktura. Lepo pa je videti, kakšen 
pospešek je šport v Slovenj Gradcu na-
redil v zadnjih desetih letih. Ljudje, ki 
so na občini zadolženi za šport, imajo 
pri tem gotovo veliko zaslug.

In pogoji za razvoj uspešnih atletov v 
Sloveniji nasploh? 

Pogoji za trening atletike v Sloveni-
ji so dokaj dobri. Imamo kvalitetne 
objekte in zelo veliko dobrih atletskih 
trenerjev, ki omogočajo, da slovenska 
atletika s posamezniki še vedno drži 
evropski in širši svetovni vrh. Je pa 
težko, ker je atletika globalen šport, 
kjer se soočamo s konkurenco več 
kot 200 držav! Že na evropskih pr-
venstvih jih je več kot 50. Težko je 
v tako izostreni konkurenci osvajati 
medalje, ki edine v sodobnem medij-
skem prostoru nekaj pomenijo. Atle-
tika pa ni le tekmovalni, vrhunski 
šport. Je tudi športna rekreacija. So 
tudi rekreativne tekaške prireditve, 
ki pa so v zadnjih letih doma in v 
svetu v izjemnem vzponu. Zanimivo 
bo spremljati, kako se bo atletika v 
bodoče razvijala. Vsekakor pa se za 
njeno usodo, kot kraljice med športi, 
ni bati.

Ajda Prislan 

Uroš z nekaterimi članicami atletskega kluba

Pri nas je atletika v vzponu
Trener Uroš Verhovnik 

Uroš Verhovnik s hčerko Lano, tudi atletinjo

Tretje kolo ekipnega tekmovanja v 
atletiki je bilo na atletskem stadio-
nu Športnega centra Vinka Cajn-
ka v Slovenj Gradcu v organizaciji 
Društva paraplegikov Koroške in 
Atletskega kluba  Slovenj Gradec. 
Vremenske razmere za tekmovanje 
so bile odlične. Ekipno so zmagali 
domačini, ki so zmanjšali zaostanek 
za Društvom paraplegikov JZ Šta-
jerske za 11 točk. V izredno izena-
čenem dvoboju vodilnih ekip sedaj 
»Celjani« vodijo le za 14 točk. Tek-
movanja se je tudi tokrat udeležilo 
lepo število tekmovalcev, iz šestih 
pokrajinskih društev jih je sodelova-
lo štirideset. Posamično je najboljše 
rezultate dosegel Jože Flere (CE), ki 
je v metu diska z rezultatom 11,20 m 
osvojil 850,42 točk, v metu kija pa z 
rezultatom 21,70 m 807,29 točk.

Korošci smo z borbenostjo dose-
gli najboljši ekipni rezultat letošnje-
ga leta, 4909,50 točk, in tako osvojili 
1. mesto na tretjem kolu tekmova-
nja ter hkrati zmanjšali razliko za 

vodilnimi »Celjani« na 13,77 točk. 
Najboljše absolutne uvrstitve naših 
tekmovalcev so bile naslednje: Bran-
ko Erjavec: disk − 6. mesto (6,90 m), 
kij − 2. mesto (19,36 m); Zdravko 
Grilc: kopje − 2. mesto (13,35 m); 
Igor Kasnik: krogla − 3. mesto (7,80 
m). Pri vožnjah sta odlične rezultate 
dosegla: Boris Žibert 1. mesto na 100 
m (18,60) in 2. mesto na 400 m (1:17); 
Mitja Breg 1. mesto na 200 m (39,45) 
in 2. mesto na 800 m (3:05). Ostali 
atleti, ki so pripomogli k odličnim 
rezultatom, so bili še Damjan Rek, 
Alojz Jeromel, Sandi Rebernik in 
Zoran Božinovski. Čestitke vsem za 
dosego odličnih rezultatov.

Trenutno so v skupnem seštevku 
na 1. mestu »Celjani« s 14.492,98 
točkami, na 2. mestu Korošci s 
14.479,21 točkami in na 3. mestu 
DP Podravja z 12.351,06 točkami. 
Zadnje kolo lige bo 22. junija v Ko-
pru, kjer se bo odločalo o letošnjem 
naslovu državnega prvaka.

Mitja Breg

Zmaga v atletiki na 
domačem terenu

Društvo paraplegikov Koroške

(foto Mitja Breg)

V Kamniku je 4. junija potekal 
prvi letošnji turnir odbojke na 

mivki, ki šteje za točke državnega 
prvenstva. V kategoriji U13 sta se ga 
udeležili  tudi članici Odbojkarske-
ga kluba Slovenj Gradec Deja Pod-
javoršek in Pia Šimič. Sodelovalo je 
13 dekliških in 24 fantovskih ekip 
iz cele Slovenije. Po uvodnih treh 
suverenih zmagah sta se slovenj-
gradčanki uvrstili v polfinale, kjer 
sta  Urško Cikar in Dašo Kajžer iz 
Maribora premagali 2:1. V fina-
lu sta se zopet srečali s članicama 
Nove KBM in sicer z Julijo Grubi-
šič Čabo in Ano Lukman. Po lepem 
in dokaj enakovrednem dvoboju 
sta Korošici zopet zmagali in tako 
osvojili svoj prvi turnir v odbojki 
na mivki.  (PP)

Korošici osvojili turnir 
v odbojki
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Dvanajst judoistov in 
dva trenerja JK Acron 

Slovenj Gradec se je na povabilo judo 
kluba iz mesteca Aya od 23. aprila 
do 6. maja udeležilo priprav in dveh 
tekmovanj v deželi vzhajajočega son-
ca in rojstva juda − na Japonskem. 
Na prvem tekmovanju, Aya Teruha 
Open, so naši asi osvojili kar 7 odličij. 
Na najvišjo stopničko zmagovalnega 
odra so se povzpeli Vinko Prevolšek, 
do 52 kg, Andrej Yankovskyy, do 75 
kg, in Jan Horvat, do 85 kg. Srebrno 
odličje so si priborili Aljoša Yanko-
vskyy, do 75 kg, Nuša Perovnik, do 
46 kg, in Anja Ognjanovič, do 72 kg, 
v kategoriji nad 75 kg pa si je bron 
priboril še Rok Pogorevc. 

Drugo tekmovanje, v mestu Miyako-
nojo, je bilo še zahtevnejše, saj je po-

tekalo po tradicionalnem japonskem 
sistemu, brez težnostnih kategorij. 
Najbolje sta se odrezala Trey Srebo-
tnik Gregor, ki je med 41 borci osvo-
jil srebro, in Jan Horvat, ki je bil prav 
tako 2. v starostni kategoriji 1998, 
medtem ko je bil Rok Pogorevc 3. med 
letniki 2001. Poleg tekmovanj ter za-
nimivih in napornih treningov na pe-
tih različnih šolah so si naši judoisti in 
judoistke ogledali tudi veliko lokalnih 
znamenitosti, sklepali nova prijatelj-
stva ter spoznavali japonsko kulturo 
in kulinariko. Obisk dežele juda je bil 
za vse udeležene odlična izkušnja, kjer 
so si nabrali novo znanje, ki ga bodo s 
pridom uporabili na prihajajočih tek-
movanjih, treningih in tudi v vsakda-
njem življenju. 

Laura Božič državna prvakinja 
med mlajšimi članicami
V organizaciji Judo kluba Ravne ne 
Koroškem je 14. maja v Mežici poteka-
lo državno prvenstvo v judu za mlajše 
člane in članice ter pasovno državno 
prvenstvo. Državnega prvenstva do 
23 let se je udeležilo šest predstavni-
kov Judo kluba Acron Slovenj Gradec, 

vsi pa so stopili tudi na zmagovalni 
oder. Najuspešnejša, z osvojitvijo na-
slova državne prvakinje, je bila Laura 
Božič, ki je zmagala v kategoriji do 57 
kg, drugo mesto sta osvojili Saša Ranc 
in Anja Ognjanovič, do 52 oziroma 70 
kg, Nika Perovnik (do 57 kg), Aldin 
Ribo (do 81 kg) in Jan Horvat (do 90 
kg) pa so osvojili tretje mesto.

Na pasovnem državnem prvenstvu 
je nastopilo osem predstavnikov JK 

Acron, ki so osvojili 6 medalj. Tokrat 
se je najbolje znašla Nika Perovnik, ki 
je osvojila naslov državne prvakinje 
med rjavimi pasovi do 57 kg, Branko 
Komerički, Leon Bošnik, Klemen Ko-
tnik in Saša Ranc so v svojih kategori-
jah pasov osvojili drugo mesto, Laura 
Božič pa je pristala na tretjem mestu. 

Priprave na evropsko 
prvenstvo
Med 1. in 4. julijem 2016 bo v fin-
skem mestu Vintaa potekalo letošnje 
kadetsko evropsko prvenstvo v judu. 
Slovenske barve bosta zastopala dva 
predstavnika Judo kluba Acron Slo-
venj Gradec: Zala Pečoler (do 70 kg) 
in Vinko Prevolšek (do 50 kg). Zala 
se je v ta namen udeležila triteden-
skih priprav v Mongoliji, Vinko pa je 
skupaj s klubskima kolegicama Nušo 
Perovnik in Sašo Ranc odpotoval v 
Azerbajdžan. Zaključne priprave na 
prvenstvo bodo skupaj z JK Olimpi-
ja iz Ljubljane potekale v Medulinu 
in domačem Slovenj Gradcu, kamor 
bodo kot sparing partnerji prispeli še 
ruski, hrvaški in japonski judoisti. 

Borut Marošek 

Uspešni na tekmovanjih na Japonskem
Slovenjgraški judoisti ne počivajo

Ekipa JK Acron SG na državnem prvenstvu

Vinko Prevolšek − zmagovalec turnirja na Japonskem

Ruslan, Saša, Vinko in Nuša v Azerbajdžanu

Tenis klub 96 žaluje
Tenis klub je v tej pomladi doletela 
izguba treh aktivnih članov kluba. Za 
vedno so odšli Franc Lušenc, Boštjan 
Štuhec in Emil Jurjec. Kot bi strele se-
kale, so prihajala sporočila o treh smr-
tih v obdobju vsega treh mesecev. Tudi 
sporočila so nas prizadela, kot bi nas 
res zadela strela, hipno in zelo boleče. 
Težko je verjeti, da se je to zares zgo-
dilo, saj smo še dan poprej bili skupaj 
na igrišču, vsi preznojeni prijetno kra-
mljali ob pivu in soku ter delali načrte 
za revanšo. Po malem smo se spogledo-
vali s tem, da bomo kmalu zaigrali že 
na odprtih igriščih. Namesto tega smo 
se zbrali teniški prijatelji ob treh žarah 
in se poklonili prijateljem v slovo. 

Franc Lušenc, Frenki, je bil med temi 
najstarejši, ravno je dopolnil 72 let, 
bil je med najstarejšimi in najaktiv-
nejšimi tenisači v Sloveniji. Tenis 
je bil njegova ljubezen, čeprav se je 
ukvarjal tudi z drugimi športi, igral 
ga je sleherni dan. Ne samo igral, tudi 
tekmoval. Na vseh turnirjih senior-
jev v Sloveniji ga je bilo najti. Udeležil 
pa se je tudi svetovnih prvenstev se-
niorjev v Avstraliji, Južni Afriki in še 
kje. Med tenisači je bil znan po tem, 
da je bil vedno pripravljen za igro. 
Tudi slovo od tega življenja je končal 
na športnem polju, na smučišču. 

Boštjan Štuhec je bil med to trojico 
najmlajši. Komaj 27 let je imel. Sku-

pil jo je v avtomobilski nesreči, ne-
dolžen, nekriv. V cvetu mladosti, ko 
si je šele ustvarjal družino in dom. 
V klubu se ga spominjamo kot par-
tnerja, s katerim je bilo užitek igrati, 
bil je priljubljen med vrstniki pa tudi 
starejšimi. Spominjali se ga bomo 
kot pravega, uglajenega in poštenega 
športnika in človeka. 

Zapustil pa nas je tudi predsednik kluba 
Emil Jurjec. Bine, kot smo mu vsi rekli, 
je zapisan v zgodovino našega kluba. Bil 
je med ustanovitelji kluba pred skoraj 
dvajsetimi leti, ves čas aktiven rekrea-
tivec, deloval je kot član upravnega od-
bora, v zadnjem mandatu pa je bil tudi 
njegov predsednik. Težko je oceniti, v 
katerem obdobju je bil njegov delež pri 
razvoju kluba in tenisa večji. Prav go-
tovo pa je bila najdragocenejša njegova 
pomoč v tistih začetkih, ko je bilo treba 
iz nič ustvariti pogoje za delovanje. To je 
težko izmeriti, se pa ne da pozabiti. Bine 
je bil športnik od glave do pet. Vrsto let 
je bil odličen rokometni vratar v doma-
čem klubu, tudi aktiven trener mlajših 
generacij, v starejših letih pa aktiven re-
kreativec v več športih. Kot predsednik 
kluba je bil uspešen predvsem zaradi 
tega, ker je poznal šport, razumel pro-
bleme in pasti pa tudi poslanstvo špor-
ta. Eno od poslanstev športa je gotovo 
spoštovanje med športniki, fair play, 
tako na igrišču kot v življenju. 

Tenis klub žaluje. Izgubili smo tri 
prave prijatelje.

Viktor Vaupot

V Tenis klubu 96 uspešno 
zaključili sezono tekmovanj

Tenis

Emil Jurjec

Mini tenis − deklice:
1. Pogorevc Sara
2. Špoljar Slivnik Zala
3. Gros Lara 
3. Naglič Inja

Mini tenis − dečki:
1. Konečnik Lan
2. Radoševič Kai Jan
3. Koren Tian

Midi tenis − deklice:
1. Štusaj Daša
2. Naglič Ana Neža
3. Kelaidis Melina 
3. Dežman Nika

Midi tenis − dečki:
1. Koren Nal
2. Wastl Jurij 
3. Konečnik Lan

Tenis − dečki do 14 let:
1. Vinarnik Žan
2. Kramer Nejc
3. Jurač Jaka

Tenis − do 16 let mešano:
1. Kramer Nejc
2. Vinarnik Žan
3. Svetina Lara

Prva A-liga:
1. Beliš Benjamin
2. Mlakar Nejc
3. Vertačnik Darko

Druga A-liga:
1. Vetrih Miha
2. Ločičnik Janko
3. Duler Jernej

Druga B-liga:
1. Zlatoper Srečko
2. Duler Tomaž
3. Wastl Jure

Tretja liga:
1. Duler Miha
2. Oto Ivan
3. Lampret Martin
3. Mori Maks

Tenis klub (TK) 96 Slovenj Gradec je zimsko sezono 2015/16 zaključil s turnir-
jem za otroke, ki so v tem obdobju obiskovali šolo tenisa ali pa trenirajo že dalj 

časa. Tekmovalo je 57 otrok v različnih starostnih skupinah. Najmlajši so poka-
zali veliko borbenost, željo po zmagi pa tudi veliko veselje ob zaključku, saj so vsi 
udeleženci prejeli zaslužena priznanja. Kot vedno je gostitelj,Tenis center Murko, 
poskrbel za odlično organizacijo.

Rezultati

V maju so člani zaključili tudi »zim-
sko ligo« posameznikov z vse Koroške. 
Tekmovanja so potekala ob vikendih 
od oktobra 2015 do maja 2016.

V letošnji zimski ligi je tekmovalo 
50 tekmovalcev v štirih jakostnih 
skupinah.

Rezultati

Na strelišču na Dolenjski cesti v Lju-
bljani je bilo državno prvenstvo (DP) 
invalidov v streljanju s serijskim in 
standardnim zračnim orožjem za leto 
2016, katerega organizator in izva-
jalec je bila Zveza za šport invalidov 
Slovenije – Paraolimpijski komite. 
Tekmovanje je potekalo v skladu s 
tehničnim pravilnikom za organiza-
cijo in izvajanje tekmovanj v strelja-
nju ZŠIS – POK ter pravilnikom SZS 
in ISSF. DP se je v ženski konkurenci 
udeležilo 25 strelk, razporejene pa so 
bile v naslednje razrede: serijska pu-
ška NAC in SH2, standardna puška 

NAC, SH2 in standardna puška gluhi.
Iz Društva invalidov Slovenj Gra-

dec sta se DP udeležili dve tekmo-
valki, ki sta bili razporejeni v razred 
serijska puška NAC, kjer je tekmova-
lo 11 strelk. Mihaela Jelka Sušec se je 
uvrstila s 340 krogi na odlično 3. me-
sto, za katero je prejela tudi medaljo, 
Lilijana Brodej pa se je s 331 krogi uvr-
stila na 4. mesto. V moški konkurenci 
je tekmovalo skupno 38 strelcev, ki so 
bili prav tako razporejeni v kategorije 
invalidnosti, vendar se iz DI Slovenj 
Gradec DP ni udeležil nihče.

Stanislava Tamše

Mihaela Jelka Sušec je prejela 
medaljo za doseženo 3. mesto

Državno prvenstvo invalidov v 
streljanju z zračnim orožjem
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Mlajši dečki A Rokomet-
nega kluba Slovenj 

Gradec 2011 so maja osvojili naslov 
državnih prvakov. V Novem mestu 
so se pomerili z ekipami MRK Krka 
Novo mesto, RK Sevnica in RK Sviš 
Ivančna Gorica. Slovenjgraški trener 
Alen Mihalj pravi, da so dobri rezul-
tati plod sistematičnega dela z mladi-
mi rokometaši.

Alen, za vami je nova zelo uspešna 
sezona. Starejše deklice B Društva 
Rokometna šola Alena Mihalja so v 
državnem prvenstvu osvojile končno 
tretje mesto, mlajši dečki A RK Slovenj 
Gradec 2011 pa so postali državni pr-
vaki. Zagotovo se z velikim ponosom 
ozrete na doseženo v tej sezoni?

Seveda je prijetno, ko zaključiš se-
zono z dobro uvrstitvijo v državnem 
prvenstvu. Še pomembneje pa je, 
da igralke in igralci končajo sezono 
zdravi, zadovoljni, polni vtisov in 
novih izkušenj ter se veselijo poleg 

prihajajočih počitnic tudi pričetka 
treningov v novi sezoni.

V rokometu se v Sloveniji z mladimi 
dela zelo dobro. To dokazujejo odlični 
rezultati mlajših reprezentančnih sele-
kcij, ki redno osvajajo medalje. In ravno 
v tej hudi konkurenci vam vedno znova 
uspe priti na sam vrh v državnem pr-
venstvu. Kakšna je vaša skrivnost?

Saj skrivnosti ni nobene. Pomembno 
je, tako kot v vseh drugih podjetjih, da 
imamo jasen cilj, kaj hočemo doseči, za-
gotoviti za to potrebna sredstva, posta-
viti ustrezen sistem dela ter motivirano 
in redno izvajati načrtovano. Res pa je, 
da je danes že kar umetnost motivirati 
otroke za kakršen koli malo večji na-
por, ob vseh tehnoloških razvadah in 
nekaterih starših, ki odmikajo otroka iz 
realnega življenja. Že od mini rokometa 
naprej poskušamo vadečim privzgojiti 
delovne navade, red in disciplino, ki so 
osnova za dobro delujoč sistem, katere-
ga del so igralci sami. Glavni cilj pa nam 

je, da bi se otroci s športom ukvarjali 
vse do članskih kategorij v sproščenem 
in hkrati strokovno vodenem okolju, da 
bodo zdravi  ter se tudi kasneje v življe-
nju radi rekreativno ukvarjali s športom 
in s tem koristno porabljali svoj čas ter 
skrbeli za svoje dobro počutje. 

Rokometu ste posvetili vse življenje 
in zagotovo si svojega življenja brez 
njega ne znate predstavljati. Kako 
pa za rokomet navdušite mlade? Kje 
so njegove prednosti v primerjavi z 
drugimi športi?

Kot sem že prej omenil, današnja teh-
nologija spremlja nas in naše otroke že 
na vsakem koraku. Tako da je danes 
nasploh težje otroka prepričati, da je re-
dna vadba, pri kateri je potrebno prete-
či nekaj metrov in preskočiti nekaj ovir, 
koristna in pravzaprav nujno potrebna 
za zdrav psihofizični razvoj posame-
znika. Tako poskušamo na vadbah 
uporabljati čim več igralnih metod, ki 
otoka nevede spodbudijo k maksimal-
nemu pristopu pri delu. Ter v vsakemu 
posamezniku prepoznati, kaj ga moti-
vira in ga prek teh vzvodov motivirati.

Izvajate tudi program Vesele žogice. 
Nam lahko poveste kaj več o tem?

Vesele žogice so program, ki ga izva-
jamo že tretje leto in je trenutno zelo 
uspešen. Na vadbi otroci skozi igro 
spoznavajo različna elementarna gi-
banja ter se učijo sodelovati in spo-
štovati pravila. Poleg vadbe enkrat 
tedensko so bile organizirane skupne 
vadbe enkrat mesečno. Delujemo na 
OŠ Šmartno, OŠ Podgorje ter v mali 
telovadnici Druge OŠ Slovenj Gradec. 
Letos je Petro Vrčkovnik kot vodja 
zamenjal Nino Legnar ter s sodelavci 
Martinom Podstenškom, Petro Popič, 
Valerijo Padjen, Urško Zorman, Sandro 
Siočič, Matejem Kodrinom in Katjo Se-
kolonik uspešno speljal letni program. 

Praktično vso svojo trenersko kari-
ero ste posvetili delu z mladimi. In 
se vedno znova dokazali z odličnimi 
rezultati. Boste tudi v prihodnje ak-
tivni na tem področju ali vas mika 
tudi delo v članski konkurenci?

Tako kot razmišljam zadnjih 6 let, 
naslednjih 10 oziroma 15 let še defi-
nitivno ne bi šel v članske vode. Rad 
bi izpolnil in dosegel še nekaj ciljev, 
ki sem si jih zastavil pri delu z mla-
dimi. Sigurno pa sem že kot igralec 
sanjal ligo prvakov, evropska, svetov-
na prvenstva ter seveda olimpijade. 
Tako da ja, imam željo enkrat biti 
uspešen tudi v članskih kategorijah.

Maja Nabernik

Mladim privzgaja delovne 
navade, red in disciplino

Rokometni trener Alen Mihalj 

Predsednik Olimpijskega komite-
ja Slovenije Bogdan Gabrovec je 

na proslavi kegljačev v Slovenj Grad-
cu oznanil možnost, da pride kegl-
janje v letu 2024 na olimpijske igre 
kot promotivni šport.

Kegljaški klub Slovenj Gradec je vr-
hunec slavja ob 60. obletnici svojega 
uspešnega delovanja strnil v štiri pri-
reditve. Na prvi so tekmovali člani 
Društva Ozara, društva oseb s stomo 
− ILCO za Koroško, Društva slepih 
in slabovidnih ter mladi in starejši s 

posebnimi potrebami s Tretje osnov-
ne šole Slovenj Gradec in iz Varstve-
no-delovnega centra Slovenj Gradec. 

Na proslavi so podelili 27 zlatih 
in srebrnih priznanj za organizacij-
ske in tekmovalne dosežke ter 3 zla-
te plakete donatorjem, med njimi je 
tudi Mestna občina Slovenj Gradec. 
V zadnjih desetih letih je v klubu naj-
višje uspehe dosegla Mojca Dreven-
šek, tudi mladinska državna prvaki-
nja, med drugim je dosegla 15. mesto 
posamezno na svetovnem prvenstvu 
v Dettenheimu in 2. mesto ekipno 

na svetovnem prvenstvu v Sarajevu. 
Drevenškova je povedala, da čeprav 
je na porodniškem dopustu, že aktiv-
no keglja, po izteku porodniške pa bo 
s kegljanjem zopet začela na polno.  

Svoje spomine sta obujali tudi ča-
stni članici Kegljaškega kluba Slovenj 
Gradec, nekdanji kegljaški partner-
ki 85-letna Tilka Stergar in 89-letna 
Anica Ermenc, tudi kapetanka ekipe 
slovenjgraške zlate ženske genera-
cije iz 60. let preteklega stoletja, ki 
je osvojila zlato na jugoslovanskem 
državnem nivoju in kegljala tudi na 
svetovnih in evropskih prvenstvih. 

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec 
je na proslavi kegljačev med drugim 
povedal tudi to, da bo že naslednje 
leto po kategorizaciji Olimpijskega 
komiteja v Sloveniji kegljanje iz tretje 
skupine športov zaradi izjemnih re-
zultatov in številčnosti prešlo v drugo 
skupino športov, kar bo za kegljače 
pomenilo tudi višja sredstva.

Zadnji v nizu slavnostnih priredi-
tev je bil slavnostni finale celomeseč-
nega majskega turnirja v kegljanju, 
na katerem je nastopilo kar deset re-
prezentantov iz treh držav. Nastopili 
sta tudi letošnja svetovna prvakinja v 
kegljanju Ines Maričič, ki trenira na 
slovenjgraškem kegljišču, in Brigita 
Strelec, najuspešnejša Slovenka na 
letošnjem svetovnem prvenstvu, no-
silka dveh medalj, med veterani pa 
je simbolično nastopil tudi večkratni 
svetovni prvak 83-letni Miro Steržaj. 

Ajda Prislan

Na prireditvi Športnik leta za leto 
2015 v Občini Ravne na Koro-

škem je kot perspektivna športnica 
dobila priznanje tudi mlada kegljavka 
iz Slovenj Gradca Julia Vačun, članica 
Kegljaškega kluba Fužinar Petrol Ener-
getika. Julia je v nekaj letih zelo napre-
dovala, saj dosega zelo dobre rezultate 
v ženski članski ekipi KK Fužinar Pe-
trol Energetika in dobra je bila tudi na 
državnem prvenstvu deklic in dečkov. 
»Letos Julia vodi v svoji skupini in če 
bo na preostalih treh tekmah kegljala 
tako, kot zna, ji naslov državne prva-
kinje med deklicami ne bo ušel iz rok. 
Vsi ji iz srca želimo, da ji uspe,« je pove-
dal njen dedek Tone Garb, ki je v Slo-
venj Gradcu tudi sam zelo aktiven na 
športnem in rekreativnem področju v 
različnih panogah, in dodal, da je Julija 
s svojimi dobrimi rezultati prepričala 
tudi selektorja državne reprezentance 

kadetinj, da jo je poklical na testiranja 
in priprave kandidatk za svetovno pr-
venstvo kadetinj, ki bo v letu 2017. 

Julijo odlikujejo močna volja, vztraj-
nost in velika želja po čim boljših rezul-
tatih, v domačem športnem okolju ima 
veliko podpore. Za njene kegljaške za-
četke je zaslužna njena babica Pavla, ki 
je ves čas tudi njena trenerka, zato je, po 
besedah Garba, včasih kar težko pra-
vilno oceniti, kaj je v smislu športnega 
napredka za mlado kegljavko dobro in 
pravilno. Veliko podpore ima tudi od 
predsednika KK FPK  Mirana Kopma-
jerja, ki zna Julio pravilno motivirati 
in njene rezultate spremlja z velikim 
veseljem. »Vsi, ki spremljamo Julio na 
njeni športni poti, upamo, da bo od do-
brih rezultatov šla k še boljšim in da bi 
se ji uspelo uvrstiti v državno kadetsko 
reprezentanco za svetovno prvenstvo 
2017,« je še pripomnil Tone Garb. (AP) 

Na prvem slavnostnem tekmovanju so se v kegljanju pomerili ljudje, ki se s kegljan-
jem ne ukvarjajo pogosto. Tudi tu so najboljši dobili medalje. 

Julia Vačun druga z desne 

Mlajši dečki A Rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011

Alen Mihalj

Različni profili kegljačev slavili 
na različnih srečanjih

Kegljaški klub Slovenj Gradec 
Bo Julia Vačun nastopila 
na svetovnem prvenstvu kadetinj?

Mlada obetavna kegljavka

13. evropskega prvenstva JKA 
karateja za otroke, kadete in 

veterane v Nišu v Srbiji se je udeležilo 
15 držav, najštevilčneje je bila zastopa-
na Rusija. Med 426 nastopajočimi sta 
se v veteranski skupini v finale uvrsti-
la kar dva Slovenca: Andrej Kotnik iz 
Karate kluba Slovenj Gradec je osvo-
jil 4. mesto, Tomaž Prinčič iz Karete 
Kluba Samurai Sežana pa 3. mesto. 

Nekaj dni pred nastopom na evrop-

skem prvenstvu v Srbiji je Andrej 
Kotnik sodeloval na karate seminar-
ju Gasshuku 2016 in tam uspešno 
opravil izpit za pridobitev mojstrske 
stopnje 4. DAN. Na istem seminarju 
so izpite uspešno opravili tudi drugi 
člani slovenjgraškega karate kluba in 
tako postali: Vlado Kun mojster ka-
rateja 4. DAN, Kevin Gros mojster 
karateja 2. DAN in Manja Kovačič 
mojstrica karateja 1. DAN. (AP) 

Z leve Čeh Antonin Brožiček, Nemec Tobias Prüfert ter Slovenca Tomaž Prinčič in Andrej Kotnik 
(foto arhiv Karate kluba SG) 

Kotnik odličen na 
evropskem prvenstvu 

Karate


