
V Karate klubu Slovenj 
Gradec Samo Gross 

poučuje Shotokan karate – tigrov 
stil. Trener je že 37 let in “karate 
do”, kar pomeni “pot prazne roke”, 
mu pomeni življenje, stil življenja. 

Samo Gross je kot najstnik treniral v 
Karate klubu Mislinja in istočasno v 
Karate klubu Dravograd, nato v slo-
venjgraškem klubu pod vodstvom 
zdravnika Ervina Pečnika. Po prvem 
letu treninga ni imel več svojega tre-
nerja in je začel samostojno voditi tre-
ninge v Karate klubu Slovenj Gradec. 
Kupoval si je knjige in obiskoval razne 
seminarje, v športni veji karateja se je 
izobraževal tudi na Fakulteti za šport. 

Vso svojo športno pot je bil trener. 
Treniral in tekmoval je v Karate zvezi 
Slovenije in SKI Slovenije, kjer je bil 
vse skozi v vrhu. Bil je reprezentant v 
katah in borbah (kumite). Leta 1996 
je na evropskem pokalu v Portu na 
Portugalskem osvojil 2. mesto (ku-
mite ekipno – reprezentanca Sloveni-
je). Danes je mojster karateja 5. DAN 
in član JKA (Japan Karate Associa-
tion) Slovenija, kjer je našel izvrstne 
pogoje za delo in napredovanje pod 
vodstvom Branka Gabrovca, s tre-
ningi na Japonskem pa še dodatno 
motivacijo.

Samo Gross, kot karateist deluješ 
na več pozicijah. Si glavni trener 
in predsednik Karate kluba Slovenj 
Gradec, enako v Shotokan kara-
te klubu Sensei v Ljubljani. Kaj še 
počneš? 

Sem strokovno usposobljen kot med-
narodni inštruktor D, izpraševalec A, 
mednarodni sodnik D, do lani sem 
bil predsednik sodniške komisije JKA 

Slovenija. Že nekaj let sem reprezen-
tančni trener za kate. Poleg trenerske 
funkcije v slovenjgraškem in ljubljan-
skem klubu treniram otroke v Lavrici, 
zadnjih pet let sem tudi glavni trener 
v Karate klubu Bushi Divača. 

Na državnem prvenstvu 7. febru-
arja letos v Sežani v organizaciji JKA 
Slovenija in Karate kluba Samurai 
Sežana, na katerem so s tekmovalci 
sodelovali tudi klubi, v katerih de-
lujem, sem bil med osemnajstimi 
sodniki tudi jaz in še dva Slovenj-
gradčana, Tomislav Dražič in moj sin 
Kevin Gross. 

V JKA Slovenija si pomočnik glavne-
ga inštruktorja zveze v katah Branka 
Gabrovca. Redno se udeležuješ med-
narodnih in domačih strokovnih se-
minarjev, občasno pa tudi seminar-
jev na Japonskem. 

Ja. Tudi v Sloveniji so v okviru JKA 
izpraševalci iz Tokia. Na Japonskem 
sem bil na izobraževanjih, vsi mojstri 
karateja iz JKA zveze Slovenija smo 
registrirani v Tokiu. 

V karateju so Japonci najboljši, na 
tekmovanjih svetovnega merila vedno 
poberejo prva štiri mesta. Menim, 
da je njihova veja edina verodostoj-
na. Evropski karate so namreč malo 
spremenili, japonski je tradicionalen. 
Večina drugih ga trenira kot tekmo-
valni šport, Japonci pa ne. Za Japonce 
je karate namreč veščina, na treninge 
pridejo direktorji, stare mame, torej 
marsikdo, različni ljudje, njim je kara-
te stil življenja. Tekmovanje pa pride 
posledično. Začnejo kot otroci, pri 40 
letih so nekateri še aktivni tekmovalci 
brez poškodb, na Japonskem ga treni-
rajo tudi ljudje stari 80 let, do pozne 
starosti oz. do konca. 

V letih vadbe sem vadil tudi z najve-
čjimi mojstri tradicionalnega kara-
teja in največji vtis name so naredili 
mojster Hirokazu Kanazawa in moj-
ster JKA Tanaka Masahiko ter ostali 
mojstri JKA, na primer Sawada, Oga-
ta, Imura in drugi.

Zelo pomembno je, da karateja ne 
treniraš z namenom, da bi se pretepal. 
Ljudje s takšnimi željami hitro odne-
hajo prihajati na treninge. Če v borilni 
veščini želiš kaj doseči, se kaj naučiti, 
je pomembno, da vztrajaš in prebro-
diš prve začetke, potem pa se odpre. 
9 pasov vodi do mojstra in to obdobje 
do črnega pasu 1. DAN je kot osnovna 
šola, od takrat naprej pa se šele začne 
pravi karate, takrat je oseba šele dovolj 
zrela, da karate razume.

Kaj je pravzaprav karate? 

V karateju vlada načelo, da ni druge 
priložnosti. Ta borilna veščina je v 
prvi vrsti samoobrambni šport, sam 
napad pride šele potem, ker sama 
obramba ni dovolj, zato karate še 
zdaleč ni pretep, ampak je veščina. 
Na prvem mestu je disciplina, sledi 
vztrajnost. Človek, ki se ukvarja s to 
veščino, je ponavadi bolj skoncentri-
ran in mirnejši. 

Kata je borba proti namišljenemu 
nasprotniku, kumite pomeni borba. 
Otrok mora imeti za borbe določeno 
znanje. Do 12. leta starosti so sparin-
gi dogovorjeni, to pomeni, da se vse 
v naprej pove in ve se tudi natančna 
obramba, zato nikoli ne pride do sti-
ka. Pri 13. letih šele začnejo s prosti-
mi borbami – seveda s predhodno 
osvojenim določenim znanjem. Ka-
rate lahko otroci začnejo trenirati, 
ko so samostojni, na primer ko gredo 
v prvi razred osnovne šole oziroma, 

ko ne rabijo več staršev ob sebi. 
Z vadbo te borilne veščine človek 

pridobi na koncentraciji in motoriki 
leve in desne strani telesa. Pri nas ni 
levičarjev, ni desničarjev, kar delamo 
z desno, delamo tudi z levo, čeprav 
ima vsakdo pač neko pozicijo v bor-
bi, ki mu odgovarja. Zaradi nastopov 
ali izpitov v klubih ali na tekmova-
njih si izboljšaš svojo samopodobo, si 
krepiš samozavest, lažje premaguješ 
stres. Kdor si upa iti na tekmo, torej 
če premagaš ta strah, boš premagal 
tudi druge strahove. 

Do zdaj karate še ni bil olimpij-
ski šport, na naslednjih olimpijskih 
igrah, ki bodo v Tokiu, pa zna biti 
med kandidati tudi karate. 

Nekateri tekmovalci pod tvojim tre-
nerskim vodstvom so postali državni 
prvaki v vseh starostnih kategorijah, 
med njimi Sana Čoderl (tudi 5. na 
evropskem prvenstvu), Kevin Gross, 
Maja Tretjak in še kar nekaj drugih. 
Izpostavil bi lahko Slovenjgradča-
na Tomislava Dražiča, ki je bil zelo 
uspešen tudi v zadnjem letu, kajne? 

Ja, Tomi Dražič karate trenira že 20 
let v Karate klubu Slovenj Gradec in 
je nosilec črnega pasu stopnje 4. DAN 
– najmlajši slovenski karateist s to 
stopnjo. Uspešen je bil tudi že prej, a 
če gledamo samo zadnje leto, je bil v 
letu 2015 zmagovalec dveh pokalnih 
turnirjev ter zmagovalec skupnega 
pokalnega seštevka. Na državnem 
prvenstvu v letu 2016 je zaradi po-
škodbe moral borbo za finale predati 
in tako je bil tretji. 

Na podlagi rezultatov zadnjih 
dveh let je bil izbran v slovensko 

reprezentanco. 2. aprila gremo na 
evropsko prvenstvo na Irsko v Du-
blin, Tomi se je uvrstil v reprezentan-
co v borbe in kate.

Ajda Prislan 
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Samo Gross – mojster Shotokan karateja

Karateist bo do konca življenja

Samo Gross (na sredini)
(arhiv Sama Grossa)

Rezultati Sama Grossa s tekmo-
vanj (samo prva mesta): kot mlaj-
ši mladinec in mladinec je dosegel 
nekaj 1. in 2. mest v katah in bor-
bah; leta 1998 je osvojil 1. mesto 
kate na Ravnah na Koroškem; leta 
1999 – 1. mesto kate Litija, 1. me-
sto kate Italija FILPJK, 1. mesto 
kate Litija, 1. mesto kate ekipno 
Ravne, 1. mesto kate Litija; leta 
2008 – 1. mesto kate ekipno JKA 
Slovenija, 1. mesto kate veterani 
JKA Slovenija. Osvojil je osem 2. 
in štiri 3. mesta. Rezultatov SKI 
zveze ni navedenih, ker je sin iz-
gubil vse medalje.

Rezultati članov Karate Kluba Slo-
venj Gradec pod vodstvom Sama 
Grossa: 1. mesto v borbah ekipno 
(člani) v Celju na pokalnem turnir-
ju leta 2006, nato še sedem 1. mest 
(člani) v katah ekipno na državnih 
prvenstvih in pokalnih turnirjih, 
leta 2000 2. mesto na državnem 
prvenstvu v Žalcu (člani) v katah 
ekipno in v naslednjih letih še šti-
rikrat 2. mesto v borbah ekipno, 
oboji na državnih prvenstvih in 
pokalnih turnirjih; 3. mesta: kate 
ekipno (članice in člani), borbe 
ekipno (člani), oboji na državnih 
prvenstvih; pokali kluba: 2. mesto 
na tekmi Pokala JKA Slovenija (v 
skupnem seštevku), nato še 3. me-
sto na istem pokalu. 

Gichin Funakoshi, utemeljitelj Shotokan karateja, je zagovarjal tezo, da 
končni cilj karateja ni v zmagi ali porazu, temveč v izpopolnjevanju zna-
čaja. Zato lahko predstavimo karate kot šolo samodiscipline, ki vodi v 
prosvetljenje.

Dobesedno “karate do” pomeni “pot prazne roke”. To vključuje tudi du-
hovni pomen “očiščenja” samega sebe vseh negativnih namer in ne samo 
borjenja brez orožja. Zato so principi treninga globlji in jih lahko uporabi-
mo tudi v vsakdanjem življenju. 
(Vir: http://www.jka-slovenija.si/index.php/predstavitev-karateja) 

Gross med najmlajšimi karateisti 
(arhiv Sama Grossa)

V Vojniku je konec januarja potekala 2. tekma 
Vzhodne lige v športnem plezanju. Iz Alpinistič-
nega kluba Slovenj Gradec se je tekme udeležilo 
deset otrok. Nekateri plezajo že nekaj let, drugi 
pa šele nekaj mesecev, vendar so se kljub temu 
pogumno podali v postavljene smeri. Tekmovali 
so v kategorijah mlajši cicibani/cicibanke ter sta-
rejši cicibani/cicibanke. Rezultati so bili odlični, 
saj je Zoja Sedeljšak dosegla 1. mesto v kategoriji 
mlajših cicibank, dobro pa se je odrezal tudi De-
nis Trost, ki je dosegel 7. mesto v kategoriji mlaj-
ših cicibanov. Veselje je bilo veliko in motivacije 
za prihodnje tekme ne manjka. (PJ)

2. tekma Vzhodne lige v 
športnem plezanju

Športno plezanje

Franc Berhtold, član Društva inva-
lidov Slovenj Gradec, je na območ-
nem tekmovanju v hitropoteznem 
šahu – posamezno dosegel normo 
za uvrstitev na državno prvenstvo. 
Na območno tekmovanje invalidov 
v hitropoteznem šahu – posamezno 
je bilo prijavljenih 35 tekmovalcev, 
med njimi 28 moških in 7 žensk, 
prišli pa so iz naslednjih društev 
invalidov: Zgornjesavinjskega MDI 
Mozirje, MDI Žalec, MDI Šaleške 

doline – Velenje, DI Mežiške doline 
– Ravne, DI Dravograd, DI Muta, 
MDI »Drava« Radlje ob Dravi in DI 
Slovenj Gradec.

Tekmovanje so izvedli po Tehnič-
nem pravilniku za organizacijo in iz-
vajanje posamičnega hitropoteznega 
šahovskega tekmovanja invalidov. 
Na državno prvenstvo se je uvrsti-
lo prvih pet tekmovalcev v moški 
konkurenci, in sicer poleg Berhtolda 
še Maks Zavratnik, Marjan Senica, 

Janez Poberžnik in Hubert Golob, 
medtem ko je v ženski konkurenci 
prvenstvo odprto. (ST)Tekmovanje v hitropoteznem 

šahu – posamezno

Šah



Ko sta brata Mladen 
in Matjaž leta 2003 

ustanovila Smučarski klub (SK) 
Dvornik transport, si najbrž ni-
sta predstavljala, da bo slabih 13 
let kasneje njegove barve zasto-
pala najboljša slovenska alpska 
smučarka. 

Govorimo seveda o Ani Drev, ki nas 
letošnjo zimo navdušuje predvsem s 
svojimi odličnimi veleslalomskimi 
predstavami. Še zdaleč pa ni edina, 
saj si pot med smučarske prvokat-
egornike počasi, a zanesljivo utirajo 
tudi mlajši tekmovalci kluba, nekateri 
že z izkušnjami na tekmah svetovne-
ga pokala.

SK Dvornik transport v različnih 
selekcijah oziroma starostnih katego-
rijah zastopa 7 tekmovalcev. Klub sicer 
šteje vsega 16 članov, od tega 8 Slovenj-
gradčanov, kar je razumljivo glede na 
njegovo izključno tekmovalno narav-
nanost. Nad njegovim delovanjem bdi 
predsednik Mladen Dvornik, ki poleg 
predsedniške opravlja tudi trenersko 
funkcijo, oboje pa združuje z uspešno 
podjetniško kariero. 

Kot je moč prebrati v naslovu pri-
čujočega prispevka, je njegova formu-
la za uspeh v belem cirkusu sila pre-
prosta in se ne razlikuje bistveno od 
drugih športnih panog. Večji zalogaj 
je izvedba, ki poleg trdega dela in od-
rekanja zahteva tudi izdatne finančne 
vložke. Poglejmo, kako se tovrstnih 
izzivov lotevajo v enem najuspešnejših 
smučarskih klubov v državi.

Ste ustanovitelj in lastnik kluba, 
s tem pa tudi neke vrste 'mecen' 
slovenjgraškega in koroškega smučanja. 
Kaj je vas osebno gnalo v ta šport?

Obstaja kar nekaj razlogov, da smo se 
pred leti odločili za ustanovitev svojega 
smučarskega kluba. Že v mladosti me 
je oče navdušil za smučanje, z bratom 
sva v mladostniških letih tudi trenirala 
in tekmovala na smučarskih tekmah, 
vendar se je zaradi slabih pogojev vse 
skupaj hitro končalo. Že takrat sem 
ugotovil, da za uspeh v alpskem smu-
čanju potrebuješ zares dobre pogoje. 

Veselje do smučanja nam je kasne-
je uspelo prenesti tudi na otroke. V 
ta namen smo ustanovili smučarski 
klub, ki jim nudi ustrezne pogoje za 
trening in tekmovanje, sprejeli pa smo 
tudi nekaj drugih tekmovalcev, ki za-
upajo v naš sistem.

Kdo so torej trenutni člani vaše 
razširjene 'smučarske družine'?

Bom naštel tekmovalce kar po staro-
stnih kategorijah. Naša najizkušenejša 
smučarka je Ana Drev, ki jo vsi prav 

gotovo dobro poznajo, saj je članica 
ženske A-reprezentance za svetovni 
pokal. Sledijo Aljaž Dvornik in Luka 
Mlinšek, člana ekipe za evropski po-
kal, ter Jaka Dvornik in Jan Kunc, 
tekmovalca FIS programa in mladin-
ska reprezentanta. V kategoriji U16 
naše barve zastopa Neja Dvornik, ki je 
tudi članica slovenske otroške repre-
zentance, imamo pa tudi tekmovalca 
otroškega programa Luka Dvornika, 
ki si pot utira v kategoriji U10.

Z leti ste zgradili najmočnejši smučarski 
klub na Koroškem, katerega članica 
je tudi ta hip vodilna slovenska alp-
ska smučarka. Laiki si težko predstav-
ljamo, kako se v tako kompetitivnem 
športu dosegajo tovrstni kvalitativni 
preskoki. Kakšna je vaša formula?

Tekmovalno smučanje je dolgoroč-
no delo. Čez noč se ne da napraviti 
ničesar, tudi eno leto ni veliko, zato 

je treba tekmovalca graditi sistema-
tično, na dolgi rok. Smučanje je tudi 
individualen šport, kar pomeni, da si 
na tekmovanjih odvisen sam od sebe. 
Posebna okoliščina je tudi dejstvo, 
da gre za šport na prostem. Ker se 
tekme odvijajo zunaj, so tekmovalci 
vsak dan soočeni z drugačnimi po-
goji – in v danem trenutku se je treba 
nanje ustrezno prilagoditi. To pa se 
da vzpostaviti zgolj in samo z dolgo-
letnim ter pravilnim in kakovostnim 
delom. To je edina formula, ki v na-
šem športu daje rezultate.

Kako je v klubu organizirano stroko-
vno delo z otroki in mladino? Nudi 
vaš klub tudi programe za smučarje, 
ki nimajo ambicij po tekmovalnem 
ukvarjanju s smučanjem?

V našem klubu se ukvarjamo pred-
vsem s tekmovalnim – vrhunskim 
športom. Za ta namen smo z leti 

vzpostavili tudi kakovostno ekipo 
trenerjev in serviserjev. Trenersko 
delo poleg mene opravljata Igor Za-
gernik in Vincencij Jovan, za brezhi-
ben servis opreme pa skrbijo Matej 
Čuješ ter Tadej in Mitja Kunc. Smo 
uigran tim strokovnih delavcev. 

Alpskega smučanja se drži sloves 
izjemno dragega športa. Se v 
smučanju res vse začne in konča pri 
denarju? Kateri so ostali predpogoji 
za vzgojo vrhunskih tekmovalcev?

Dejstvo je, da v vrhunskem športu, še 
posebej pa v smučanju, veliko vlogo 
odigra denar. Tudi tega vidika se v klu-
bu lotevamo sistematično: pred vsako 
sezono sprejmemo ustrezen program 
in določimo cikluse treningov, ki jih je 
potrebno kakovostno izvesti, za to pa 
je seveda potreben denar. Ni pa vse v 
financah, za vrhunske dosežke je po-
trebno tudi veliko volje in odrekanja.
Nam lahko postrežete z oprijem-
ljivejšimi podatki glede stroškov tek-
movanja enega tekmovalca/-ke na 
FIS nivoju za eno sezono? Sklepam, 
da ti stroški naraščajo s prehodom 
v starejše selekcije in na višje nivoje 
tekmovanja …
O konkretnih številkah ne bi govoril. V 
klubu imamo letni proračun, ki ga zbe-
remo na različne načine. Seveda stro-
ški ob prehodu iz otroškega smučanja 
v FIS program skokovito narastejo, s 
tem pa tudi vložek v posameznega tek-
movalca. Preden pridemo na vrhunski 
nivo, gredo stroški v višave.

Pogosto je slišati, da precejšen del 
finančnega bremena tekmovanja svo-
jih otrok v alpskem smučanju nosijo 
starši. A to drži tudi za vaš klub?

V našem klubu je sistem zastavljen 
profesionalno, zato v pretežnem delu 
stroške nosi klub. Seveda pa tudi 
starši s svojimi prispevki in delom 
doprinesejo k še boljšim pogojem za 
delo in trening svojih otrok.

Kako vam pri delovanju pomagata 

krovna zveza in lokalno okolje? 
Ste deležni kakršne koli podpore s 
strani občine (Spotur), lokalnega 
gospodarstva ipd. ali ste večinoma 
prepuščeni lastni iznajdljivosti?

S strani Smučarske zveze Slovenije ni 
pričakovati veliko pomoči, saj je v zelo 
slabem finančnem stanju. Tudi MO 
Slovenj Gradec nam finančno pomaga 
bolj malo, skorajda nič, sploh v pri-
merjavi z vsotami, ki jih potrebujemo 
za uresničitev našega programa. Vse 
skupaj tako sloni na pomoči iz gospo-
darstva, kjer tudi zberemo glavnino 
sredstev, potrebnih za naše delovanje. 
Osrednji financer in donator je dru-
žinsko podjetje Dvornik transport, 
katerega ime nosi tudi klub.

Smučarska sezona se je že prevesila v 
drugo polovico. Kako ste zadovoljni 
z dosedanjim potekom? Uresničujete 
načrte, ki ste si jih zastavili?
Tudi to sezono smo zadovoljni z re-
zultati naših tekmovalcev, seveda pa, 
kot rečeno, v klubu delamo na dolgi 
rok, kar se že odraža na uspehih ne-
katerih naših članov. Upamo pa na še 
odmevnejše rezultate v prihodnosti.

Kdo so potencialne slovenjgraške 
smučarske zvezde prihodnosti? V 
koga polagate največ upov?

V dobro tekmovalcev v klubu ne bi rad 
napovedoval, kdo izmed njih v priho-
dnje največ obeta. Gotovo pa imajo vsi 
dobre možnosti oziroma predispozicije 
za preboj med smučarsko elito, tudi gle-
de na našo predanost do dela. Verjame-
mo v uspeh!

Aljaž Kitak

SGlasnik, marec 2016 17ŠP O R T  IN  R EK R E AC IJA

Dolgoletno kakovostno delo je edina 
formula, ki v smučanju daje rezultate

Mladen Dvornik, predsednik Smučarskega kluba Dvornik transport

Mladen Dvornik
(foto arhiv Mladena Dvornika)

Aljaž Dvornik pridno nabira izkušnje, tudi na tekmah svetovnega pokala (Kran-
jska Gora, 2015)
(foto arhiv Mladena Dvornika)

Ekipa SK Dvornik transport v Hintertuxu
(foto arhiv Mladena Dvornika)

Neja Dvornik kot predtekmovalka na 52. Zlati lisici; poleg nje Mladen Dvornik
(foto arhiv Mladena Dvornika)

V Kranju se je od petka, 12. 2., do nedelje, 14. 2., odvijalo moštveno in 
posamično državno prvenstvo v plavanju za dečke in deklice, ki se ga 

je udeležilo 205 plavalcev iz  25 slovenskih klubov. Fužinarjeva ekipa je 
štela 13 plavalcev in 7 plavalk. 
Osvojili so 39 uvrstitev med prve tri (17 prvih, 11 drugih in 11 tretjih mest). 
V ekipni konkurenci so plavalci in plavalke Fužinarja osvojili 1. mesto 
pred PK Ljubljana in PK Triglav Kranj. 
V ekipi Fužinarja je plaval Slovenjgradčan Gašper Gregor, ki je v discipli-
nah 50 in 200 metrov hrbtno ter 50 metrov prsno osvojil 2. mesto, 100 in 
200 metrov prsno 3. mesto, 100 metrov hrbtno 4. mesto ter 1. mesto v štafe-
ti 4 x 200 metrov prosto in 1. mesto v štafeti 4 x 100 metrov mešano. Štafeta 
4 x 100 metrov mešano je odplavala nov slovenski rekord dečkov. (HG)

Odlični rezultati 
Gašperja Gregorja

Plavanje
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V Mariboru je v začetku februar-
ja potekalo  državno prvenstvo 

v judu v starostnih kategorijah U14 
in U18, kjer je skupaj nastopilo kar 
29 predstavnikov Judo kluba Acron 
Slovenj Gradec. Domov so se vrni-
li z 10 medaljami, med katerimi so 
bile tri zlate, in sicer so vse osvojili 
kadeti: Zala Pečoler, Nuša Perovnik 
in Vinko Prevolšek. V kadetski kon-

kurenci sta medaljo osvojila še Saša 
Ranc (drugo mesto) in Rok Pogorevc 
(tretje mesto).

V starostni kategoriji starejših 
dečkov tokrat nobenemu ni uspelo 
osvojiti naslova državnega prvaka, so 
pa na stopničke stopili Tadej Jelenko, 
Nace Pečnik in Ines Hribernik z osvo-
jenim drugim mestom ter Tina Kovač 
in Adam Kac, ki sta bila tretja. (BM)

Zala, Nuša in Vinko 

(foto Borut Marošek)

Na Prvenstvu Slovenije v dvorani v suvanju krogle za 
vse kategorije je Lana Verhovnik v kategoriji pionirk 

U16 osvojila naslov državne prvakinje. Lana je z rezulta-
tom 11,55 m premagala vso konkurenco in znova potrdi-
la, da v Atletskem klubu Slovenj Gradec poleg tekaških 
in skakaških disciplin zelo dobro delujejo tudi metavske 
discipline, ki se pod vodstvom trenerke Viktorije Pisnik 
v zadnjih treh letih pospešeno razvijajo. Metalke so me-
dalje osvojile že v metu kopja, metu krogle ter metu diska. 
V disciplini met diska je članica domačega kluba tudi že 
nastopila za slovensko reprezentanco. Na prvenstvu sta 
nastopili tudi Janine Lužnik in Zala Bricman. (MV)

Lana Verhovnik zlata 

Mlajše tekmovalne atletske selekci-
je so v letošnjem letu svoje spre-

tnosti prvič preizkusile na prvenstvih 
v mnogobojih, kjer atleti tekmujejo v 4 
disciplinah: teku na 60 m, skoku v da-
ljino, metu težke žoge ter teku na 300 
oz. 600 m. Barve Atletskega kluba Slo-
venj Gradec so na prvenstvu v Ljubljani 
(7. 2. 2016) za starostno kategorijo U14 
zastopali: Zala Sekavčnik, Urban Prošt 
in Mark Verčnik. Najuspešnejši je bil 
Urban, ki se je uvrstil na 11. mesto.

Skupina U12 je bila številčnejša, 
naš klub so v Slovenski Bistrici (14. 2. 

2016) zastopali: Lana Potočnik, Matej 
Komar, Luka Temnikar, Nuša Lužnik, 
Gaja Korošec, Lana Epšek, Tjaša Sa-
mec, Lucijan Kotnik, Domen Stradov-
nik, Tamara Kotnik, Loti Založnik, 
Žana Pantner in Manca Krevh. Namen 
udeležbe je bil predvsem pridobivanje 
tekmovalnih izkušenj in iskanje di-
sciplin, v katerih so posamezni atleti 
uspešnejši. Vseeno pa so naši atleti 
odlično tekmovali in se vseekipno uvr-
stili na 6. mesto. Posamično je bila naj-
uspešnejša Gaja Korošec, ki se je med 
82 dekleti uvrstila na 11. mesto. (MV)

Tjaša Samec, Nuša Lužnik, Lana Epšek in Lana Potočnik
(foto MV)

Najmlajši člani Tenis kluba 96 
Slovenj Gradec (TK 96) so na 

enem od najkvalitetnejših turnirjev 
za najmlajše, imenovanem Winter 
Cup, v Kopru ponovno dosegli lep 

uspeh. V mini tenisu sta Daša Stušaj 
in Lan Konečnik osvojila 1. mesto, 
Daša tudi 3. mesto v midi tenisu, 
Lara Pogorevc pa je uspeh dopolnila 
s 5. mestom. (VV)

Naši najmlajši šesti 

Lana Verhovnik

Uspešni mladi tenisači

Kar 3253 ljubiteljev 
športa je tudi letos 

imenovalo za najboljšo koroško 
športnico alpsko smučarko Tino 
Maze, naziv najperspektivnejša 
koroška športnica pa je dobila 
športna plezalka Janja Garnbret iz 
Šmartna pri Slovenj Gradcu. 

Zaradi želje promovirati uspešne ko-
roške športnike, predvsem mlade 
obetavne, tudi izven naše regije so iz-
dajatelji športnega glasila Karizma in 
Koroški radio že trinajsto leto zapo-
red izpeljali akcijo Koroški športnik 
leta. Glasovanje je potekalo na spletni 
strani, glasovnicah revije Karizma in 
med radijskim programom. Najboljših 
športnikov niso izbirali le po njihovih 
rezultatih, pač pa je bila pomembna 
tudi športnikova osebnost v celoti. 
Letošnja novost je bilo sodelovanje de-
setčlanske komisije, ki so jo sestavljali 

nekdanji vrhunski koroški športniki 
in trenerji, in tako je, po besedah Bo-
jana Breznika iz Športnega društva 
Karizma, glasovanje dobilo še večjo 
verodostojnost. Zbranih je bilo 3253 
glasov, na zaključni prireditvi v Črni 
na Koroškem v organizaciji Koroškega 
radia pa so najboljšim petim koroškim 
športnikom in petnajstim obetavnim 
športnikom podelili priznanja. 

Omenjena nekomercialna radijska 
postaja sicer tudi v samem radijskem 
programu namenja pozornost špor-
tu. »Koroška ima veliko vrhunskih 
športnikov, šampionov svetovnega 
formata, in veliko mladih talentov, 
ki stopajo po njihovi poti. Uspešnih 
klubov in panog je res veliko in po-
membno je, da se sliši, kdo so najbolj-
ši, kaj počnejo in kako delajo, kajti 
vrhunski šport zahteva ob tekmah 
veliko treninga in garanja. Prav je, da 
vsako leto izpostavimo najuspešnej-

še, ki postajajo vzori mladim gene-
racijam. Pomemben del je tudi mno-
žičnost, kajti dobro se je ukvarjati s 
športom in rekreacijo, saj to krepi 
telo in duha,« je ob tem povedala An-
dreja Ogriz, direktorica in odgovor-
na urednica Koroškega radia. 

Že enajstič je bila za najboljšo koro-
ško športnico izbrana alpska smučar-
ka Tina Maze, ki je v preteklem letu na 
svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku 
osvojila tri medalje ter zasedla drugo 
mesto v skupnem seštevku svetovnega 
pokala. Na drugem mestu je plavalec 
ravenskega Fužinarja Damir Dugo-
njić, ki je postal evropski prvak na 50 
m prsno v kratkih bazenih v Netanyi. 
Na tretjem mestu je odbojkar Tine 
Urnaut, ki je bil najboljši napadalec 
med sprejemalci na evropskem prven-
stvu, kjer je Slovenija osvojila srebrno 
medaljo. Četrto mesto so namenili 
odbojkarju Klemnu Čebulju, ki je bil 
med najboljšimi odbojkarji evropske-
ga prvenstva. Peto mesto med najbolj-
šimi športniki pa je pripadlo Matjažu 
Ferariču, zmagovalcu svetovnega po-
kala v jadralnem padalstvu v discipli-
ni natančno pristajanje. 

Med izbranimi najobetavnejšimi 
športniki so bili tudi mladi iz Mi-
slinjske doline. Najperspektivnejša 
koroška športnica je tretje leto zapo-
red športna plezalka Janja Garnbret, 
ki je dvakratna mladinska svetovna 
prvakinja v težavnostnem in balvan-
skem plezanju. Na šestem mestu je 
atletinja Maja Pogorevc, ki je osvojila 
četrto mesto na mladinskem evrop-
skem prvenstvu. Izbrani sta bili tudi 
judoistki Zala Pečoler, ki je bila peta 
na OFEM-u v Tbilisiju in sedma na 
mladinskem evropskem prvenstvu, 
ter Nuša Perovnik, ki je dosegla nekaj 
zmag na mednarodnih turnirjih. 

Ajda Prislan 

Na Koroškem se za prihodnost 
vrhunskega športa ni bati

Koroški športnik leta 2015

Darji Garnbret (mami Janje Garnbret) je priznanje za Janjo podelil nekdanji ol-
impijec v smučarskem teku Mirko Bavče. 
(foto Sebastijan Apačnik)

Slovenjgraški atlet Mitja Kordež na-
daljuje z nizanjem uspehov. Potem 

ko je na mednarodnem dvoranskem 
atletskem mitingu na Dunaju z zma-
go v teku na 200 m skoraj za sekundo 
izboljšal eno leto star rekord Gregorja 
Grahovca iz Atletskega društva Kla-
divar Celje (23,68 s), je na Prvenstvu 
Slovenije za pionirje in pionirke U16 
v Celju, 23. januarja 2016, izboljšal še 
en slovenski rekord v starostni kate-
goriji pionirjev. Rekord v teku na 60 
m, ki je bil nepremagljiv kar 30 let, je 
izboljšal za 5 stotink in postavil nov 
časovni mejnik v tej disciplini: 7,09 s. 
V teku na 60 m je postal Mitja tudi 

dvoranski državni prvak. 
Na Prvenstvu Slovenije za pionirje 

in pionirke U16 so poleg Mitja odlič-
no nastopile tudi mlade sprinterke. 
Zala Hovnik se je med več kot 100 
tekmovalkami v teku na 60 m uvrsti-
la v A-finale in z osebnim rekordom 
8,15 s zasedla odlično 5. mesto. Le za 
las je B-finale zgrešila Vita Vovk (8,39 
s − OR). Barve slovenjgraškega kluba 
so zastopale še Lana Verhovnik (8,68 
s − OR), Laura Konc (8,79 s), Neža Je-
len Križovnik (9,05 s), Jerneja Krajcar 
(9,35 s) in Tinkara Uršej.

Naši mladinci in člani bodo kva-
liteto treningov še preizkušali na pr-

venstvih v februarju, naše mlajše se-
lekcije pa v naslednjem mesecu čakajo 
državna tekmovanja v mnogoboju. 

Mojca Verhovnik

Mitja Kordež postavlja 
nove časovne mejnike

Uspehi slovenjgraških atletov

Mitja Kordež

Sara Frühauf in Maro Vranari-
čić, plesalca Koroškega plesnega 

kluba Devžej, sta v kategoriji mlaj-
ših mladincev osvojila drugo mesto 
na državnem prvenstvu v standar-
dnih plesih. 

Mlad plesni par, ki tako nadaljuje 
tradicijo visokih uvrstitev koroških 
plesalcev na državnih prvenstvih, 
je dokazal, da je njuna odlična 
športno plesna pot usmerjena samo 
še navzgor, je pripomnil Aleš Sila, 
predsednik KPK Devžej. Prvenstvo 
v organizaciji Plesne zveze Sloveni-
je je konec januarja potekalo v Ra-
dljah ob Dravi. (AP) Sara Frühauf in Maro Vranaričić nadaljujeta svojo odlično športno plesno pot. 

Sara in Maro v Radljah druga

Kadetski državni prvaki v judu

Prvenstvo Slovenije v suvanju krogle

Tenis

Atletski mnogoboj

Ples


