
Na evropskem mladinskem pr-
venstvu v težavnostnem in hi-

trostnem plezanju na Škotskem v 
Edinburgu sredi junija je kadetinja 
Janja Garnbret že tretjič zapored po-
stala evropska prvakinja v težavno-
stnem plezanju. 

Za naslov evropskega mladinskega 
prvaka se je na Škotskem potegovalo 
več kot 250 mladih športnih plezal-
cev, med njimi osem članov slovenske 
mladinske reprezentance v športnem 
plezanju pod vodstvom selektorja 
Anžeta Štremflja in trenerja Gorazda 
Hrena (C TEAM), ki so tekmovali v 
disciplini težavnost. Vsi so se uvrsti-
li v sobotni polfinale, v nedeljskem 
finalu pa je nastopilo pet slovenskih 
športnih plezalcev.

Janja Garnbret (Šaleški AO) je pre-
pričljivo zmagala v kategoriji kadetinj 
in tako tretjič zapored postala evrop-
ska mladinska prvakinja. »Zelo sem 
zadovoljna s svojim plezanjem. Prav 

tako sem vesela, da mi je tretjič zapored 
uspelo osvojiti naslov evropske prvaki-
nje. V vsako smer sem vstopila zbrana 
in odločna ter tako vedno dosegla vrh, 
kar je bil tudi moj cilj. Po treh medna-
rodnih tekmah težavnosti se bom zdaj 
osredotočila na evropsko mladinsko pr-
venstvo v balvanih in na svetovno mla-

dinsko prvenstvo, ki bo konec avgusta 
v Arcu,« je povedala Janja, ki bo v Arcu 
poskušala ubraniti lanski naslov svetov-
ne mladinske prvakinje v težavnosti.

V finalu so poleg obeh nosilk 
medalj tekmovali še trije slovenski 
predstavniki. Pri mladincih sta bila 
Martin Bergant in Milan Preskar zelo 
blizu medalje, saj sta se uvrstila na 4. 
oz. 5. mesto, Tjaša Slemenšek pa je za-
sedla 7. mesto. (DG) 

Janja Garnbret
Evropska mladinska prvakinja v težavnostnem plezanju 
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Junija so se slovenjgraški 
mladi judoisti, odbojkaši-

ce in atleti odpravili na Mednarodne 
igre otrok v Alkmaar na Nizozemsko. 
Slovenj Gradec je bil organizator tega 
mednarodnega tekmovanja leta 1994. 

Mednarodne igre otrok (ICG) so v 
svetovnem merilu največje športno 
tekmovanje za mlade v starosti od 12 
do 15 let. Vsako leto se iger udeleži od 
1500 do 2000 športnikov in spremlje-
valcev. Ideja o mednarodnih športnih 
igrah otrok je bila zasnovana prav v 
Sloveniji. Ustanovitelja Metoda Kle-
menca je vodila zamisel o povezovanju 
različnih narodov in kultur prek špor-
ta. Tako so v Celju leta 1968 potekale 
prve Mednarodne igre otrok, na kate-
rih je sodelovalo 9 mest: Beograd (Sr-
bija), Brno (Češka), Celje, Graz (Avsti-
ja), Kranj, Lusanne (Švica), Trbovlje, 
Udine (Italija) in Zagreb (Hrvaška). 
V Gibanje Mednarodnih iger šolskih 
otrok je danes vključenih 370 mest iz 
85 držav in s 5 celin. Članice gibanja so 
samo mesta, ki so v preteklosti že bila 
organizator teh iger ali se potegujejo za 
organizacijo le-teh v prihodnosti. 

Slovenj Gradec je bil organizator tega 
mednarodnega tekmovanja leta 1994. 
Takrat je na igrah sodelovalo 9 mest iz 5 
držav. Udeleženci so tekmovali v atleti-
ki, odbojki in rokometu. Ker je udeležba 
športnikov iz leta v leto večja, predsta-
vljajo Mednarodne igre šolarjev zajeten 
finančni in organizacijski zalogaj. Or-
ganizacije se zato lotevajo le večja mesta 

po različnih kontinentih sveta, ki lahko 
zagotovijo ustrezne tekmovalne pogoje, 
namestitev za tekmovalce in spremlje-
valce ter spremljevalni obtekmovalni 
program. Prav slednji je za organizator-
je poseben izziv, s katerim želijo udele-
žencem in drugim gostom predstaviti 
svoje posebnosti in običaje ter pokazati 
svojo gostoljubnost, obenem pa je za 
mlade udeležence priložnost, da se tudi 
izven tekmovališč družijo z vrstniki z 
različnih koncev sveta, ustvarjajo nove 
prijateljske vezi ter krepijo medsebojno 
sprejemanje in strpnost. 

Mestna občina Slovenj Gradec spod-
buja sodelovanje slovenjgraških špor-
tnikov na Mednarodnih igrah šolarjev 
že vrsto let. Mladi judoisti, odbojkašice 
in atleti so se v letošnjem juniju odpravi-
li na Mednarodne igre otrok v Alkmaar 
na Nizozemsko. Ekipo sestavljajo člani 

Judo kluba SG (Vinko Prevolšek, Rok 
Pogorevc, Andrej Yankovskyy, Nuša 
Perovnik, Lovro Seitl, David Horvatič, 
Saša Ranc), Atletskega kluba SG (Lana 
Verhovnik, Mitja Kordež, Ana Areh, 
Veronika Pisnik, Laura Konc, Zala Bri-
cman, Grega Vaukan) in Odbojkarskega 
kluba SG (Nika Vovk, Lea Pogorevčnik, 
Patricija Majcen, Marija Topič, Tinkara 
Grešovnik, Klara Temnikar, Ajda Doler, 
Janja Poberžnik). Spremljajo jih trenerji 
Uroš Verhovnik (AK SG), Maks Kotnik 
(OK SG) in Robert Mesarič (JK SG). Kot 
predstavnik MO SG se bo iger udeležil 
tudi Dražen Topič, Mojca Verhovnik pa 
kot vodja ekipe. 

Mlade športnike je pred odhodom 
sprejel župan MO SG Andrej Čas, ki 
jim je zaželel veliko športnih uspehov 
in pozitivnih izkušenj. 

Mojca Verhovnik 

Priložnost za športno 
druženje z vrstniki po svetu

International children's games 2015

Že od leta 1932 je nogomet, in vse, 
kar se vrti okoli njega, del Slovenj 

Gradca. Predvsem v zadnjih letih ali 
desetletjih se lahko pohvalimo, da smo 
kar nekaj igralcev poslali v širši nogo-
metni prostor. Med njimi je vsekakor 
najbolj znan Marko Šuler, svoj čas 
standardni član slovenske reprezen-
tance in sedanjega člana lige prvakov 
Maribora. Po njem se tudi imenuje 
slovenjgraški podmladek − nogome-
tna šola. S ponosom lahko povemo, 
da smo v vseh tekmovalnih selekcijah, 
od U9 pa do mladincev (U19), v vrhu 
tekmovalnih razpredelnic. Dobro delo 
se je tako pokazalo tudi pri selekcijah 

kadetov in mladincev, kateri so letos z 
dobrimi igrami uspeli priti v 2. sloven-
sko ligo. To je bil cilj sezone − uspešno 
realiziran. Otroški podmladek je bil v 
zimskem času uspešen predvsem na 
turnirjih, kje smo posegali po najvišjih 
mestih. Seveda pogrešamo podporo lo-
kalne gospodarske skupnosti, saj nam 
vedno višji cilji prinašajo tudi višje fi-
nančne obveznosti. Vendar, kjer je vo-
lja, je tudi pot.

Poslanstvo in vizija kluba:

•	Dvigniti popularnost nogometa v 
Mestni občini, predvsem v špor-
tnem smislu;

•	Vzgoja otrok v zdrave in stabilne 
športnike;

•	Krepitev medsebojnih odnosov in 
ekipnega duha;

•	Postopno višanje rezultatov v vseh 
selekcijah tekmovanja nogometne 
šole;

•	Preboj članske ekipe v višji razred 
tekmovanja;

•	Dvigniti lokalni interes, predvsem 
sponzorjev;

•	Postati prepoznavna in spoštovana 
nogometna šola v slovenskem pro-
storu.

Sandi Tomšič, 
sekretar

Mladi v vrhu tekmovalnih razpredelnic

Nogometno društvo Slovenj Gradec, 
Nogometna šola Marko Šuler

Ekipa A: Ekipo starejših deklic A, 
deklice letnik 2000 in mlajše, je v 

sezoni 2014−2015 prevzel trener Bog-
dan Pupavac, s čimer se je začelo novo 
obdobje tako za dekleta kot tudi za 
klub. V preteklosti nedosegljive zma-
ge proti največjim rivalom so postale 
vsakdanja praksa in stalnica; tako je 
postalo jasno, da ima klub eno izmed 
bolj perspektivnih ekip v zgodovini 
obstoja. Po nepričakovanih rotacijah 
in menjavah trenerjev v članski selek-
ciji je ekipo v obdobju po novem letu 
prevzel Tomaž Pisnik, ki je vpeljal nek 
nov koncept in tako je ekipa nadalje-
vala z razvojem skozi celotno sezono. 
V začetku marca se je ekipi pridružil 
še pomočnik trenerja, domačin Maks 
Kotnik; tako so postali treningi še in-
tenzivnejši in rezultat ni izostal. 

Starejše deklice so na državnem ni-
voju ob koncu sezone zasedle zelo vi-
soko šesto mesto, z malo športne sreče 
pa bi mogoče lahko bile celo državne 
prvakinje. Pri ekipi A je potrebno po-
udariti tudi prizadevanje s strani star-
šev deklet, saj so le-ti z dobro voljo in 
s solidarnostjo pripomogli k realizaciji 

odlične sezone tako s pripravo turnir-
jev kot tudi z vidika organizacije prevo-
zov na tekme in turnirje.

Ekipa B: Ekipo deklic, ki so treni-
rale v B ekipi, je vodila naša dolgoletna 
vaditeljica Danica Gošnak. Pri ekipi sta 
bila razvidna pomanjkanje treningov 
in nepravi pristop deklet. Veliko deklic 
je odbojko začelo vaditi oz. trenirati 
prav v tem obdobju ali pa kakšno sezo-
no pred tem. V tej ekipi je bil cilj sezone 
igrati v ligi B in v vizing ligi, ki je regi-
onalnega pomena. Posamezne deklice 
so pokazale, da bodo v naslednjem letu 
dobro zapolnile vrzel, ki bo nastala pri 
odhodu ekipe A v višji nivo, k ekipi 
kadetinj. S prihodom vaditelja Maksa, 
pomagal je tudi pri ekipi B, pa so tudi 
pri tej ekipi treningi postali konkre-
tnejši in tako se je začela kaliti še ena 
generacija, ki bi lahko v prihodnje kon-
kurirala na državnem nivoju ekipam 
širom države. Pri tem je potrebno po-
udariti, da so ekipo zapolnjevala tudi 
mlajša dekleta, ki kažejo potencial za 
prihodnost selekcij starejših deklic in 
starejših generacij.

Gregor Temnikar 

Ena od obetavnejših ekip 
v zgodovini kluba

Odbojkarski klub Kostmann, 
starejše deklice

Športna zveza Slovenj Gradec skupaj 
s športnimi društvi v času počitnic 
šolske otroke vabi, da se vključijo v 
različne športne aktivnosti. Večina 
programov je brezplačnih, za po-
drobnejše informacije in prijave se 
obrnite na izvajalce. Programe del-
no sofinancirata Fundacija za šport 
in Mestna občina Slovenj Gradec.

Judo	klub	Slovenj	Gradec	−	
poletna	judo	šola	
KDAJ: 26.–29. avgust    
KJE: Kope
CENA: 75 € 
INFO: judostojan@gmail.com, 031 
552 379

Šahovski	klub	−	poletje	s	šahom		
KDAJ: 25. 6.–15. 7., 17. 8.– 28. 8.; od 
pon. do pet. od 16.00 do 20.00
KJE: MOCIS (bivši Colatio), Celjska 
c. 22 
INFO: sahk.sg@gmail.com, 040 846 
718; BREZPLAČNO

Kegljaški	klub	−	kegljanje			
KDAJ: 29. 6.−3. 7., 24.−29. avgust; od 
pon. do pet. od 11.00 do 13.00  
KJE: kegljišče Slovenj Gradec
INFO: ivan.korosec@gmail.com, 040 
852 981; BREZPLAČNO

Atletski	klub	−	atletika
KDAJ: julij in avgust, torek in četrtek 
od 9.30 do 11.00   
KJE: Športni center Vinka Cajnka − 
atletski stadion
INFO: info@atletskiklub-sg.si, 051 
244 383
Športno društvo Sele - Vrhe − 
badminton   
KJE: Prva OŠ  
KDAJ: avgust

INFO: sportno.drustvo@sele-vrhe.si, 
040 205 118; CENA: 10 €
DRŠ	A.	Mihalja	−	rokometne	
delavnice			
KDAJ: 1.–5. julij in 20.−24. julij   
KJE: Športni center Vinka Cajnka − 
športna dvorana, letno kopališče
INFO: amihalj@yahoo.com, 031 557 
690
CENA: 35 € člani D.R.Š.A.M., 50 € 
ostali   

Tenis	klub	96
KDAJ: julij, avgust, od pon. do pet. 
ob 8.00   
KJE: Tenis center Murko
INFO: vinko.murko-hajtnik@siol.
net, 041 712 922

Cross	Country	Club	Legen	−	
jahanje			
KDAJ: 9. 6.–4. 7., 24.−29. avgust, od 
pon. do pet. od 17.00 do 19.00 
KJE: jahališče CCC Legen
INFO: vlado.jarh@gmail.com, 041 
620 175; BREZPLAČNO

ŠTD	Pohorc	−	predstavitev	
gorskega	 kolesarjenja	 na	 terenu,	
učenje	osnovnih	spretnosti
KDAJ: 11. 7. ob 9.00 (v primeru slabe-
ga vremena vsem prijavljenim sporo-
čimo nadomestni datum)   
KJE: fitnes na prostem »Dobrava«
INFO: obvezna oprema − izpravno 
kolo, čelada, rokavice, pijača in manj-
ši prigrizek; število mest je omejeno, 
zato je zaželena vnaprejšnja prijava 
na telefonsko številko 040 628 467. 

Aktivne počitnice
Za otroke in mladino

Slovenj Gradec
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V Celju je 13. in 14. 6. 
2015 potekal Atletski 

pokal Slovenije za člane in članice.

Preko kvalifikacij sta se nanj uvrstila 
tudi Maja in Jaka Pogorevc. Maja je 
že prvi dan osvojila naslov pokalne 
prvakinje v teku na 400 m z novim 
osebnim rekordom 54,12 s, s katerim 
je ponovno potrdila normo za nastop 
na mladinskem svetovnem prven-
stvu, ki bo naslednji mesec na Šved-
skem. Uspešno je tekmovala tudi 
drugi dan pokala, ko se je v teku na 
200 m v polni konkurenci najboljših 
slovenskih članskih šprinterk uvrsti-
la na 3. mesto. S časom 23,98 s se je 
prvič spustila pod mejo 24 s, vendar 
žal s preveliko pomočjo vetra. (MV) 

Maja z zlato in bronasto medaljo
Na pokalu APS za člane in članice 

Poleg otrok radi telovadijo tudi starši, 
le časa je vedno premalo. 17. junija 

pa so si ga vendarle vzeli in se svojim 
otrokom pridružili na zaključni atletski 
vadbi, na kateri so jim otroci predstavili, 
kaj vse so počeli tekom leta. Vadba je bila 
vsekakor zanimiva, saj je od septembra 
v programu vztrajala večina otrok.

Kot vsaka se je tudi zadnja vadba 
začela z vodenim tekom po igrišču ter 

travnatih vzpetinah ob njem. Ob po-
moči staršev so otroci vzdrževali ravno-
težje pri hoji prek gredi in se nato raz-
migali z gimnastičnimi vajami. V šoli 
teka so sicer oponašali miške, medvede 
in druge živali, obenem pa so razvijali 
ustrezen tekaški korak in držo. Seveda 
v atletiki ne gre brez nizkih in visokih 
štartov, pa šprintov in skokov. Preizku-
sili so se tudi v metu (za otroke posebej 

prilagojenega) kopja in vortexa. Za skle-
pni del vadbe so naši vaditelji Martina, 
Irena in Rok pripravili poligon z različ-
nimi spretnostnimi nalogami (hoja po 
vrvi, tek čez ovire, plazenje skozi tube, 
skok čez stožce, tek mimo ovir). Bilo je 
lepo. Druženje smo zaključili s podeli-
tvijo diplom, ki so jih prejeli vsi otroci. 
Kljub ne ravno sončnemu vremenu 
smo si privoščili tudi sladoled. (MV) 

Zaključek Male šole atletike
Na zadnji vadbi najmlajši skupaj s starši

Z Rokometno zvezo Slovenije, ki vsa-
ko leto prireja zaključni festival v 

različnih krajih Slovenije, smo zaključili 
sezono mini rokometa v osnovnih šo-
lah. Letos so se deklice pomerile v Ko-
čevju, dečki pa v Sevnici.

Ekipe Koroške so sestavljali učen-
ci in učenke OŠ Šmartno pri Slovenj 
Gradcu, OŠ Podgorje ter Prve in Dru-
ge osnovne šole Slovenj Gradec. Vsaka 
ekipa je odigrala pet tekem. Ker je fe-
stival, kot ponavadi, potekal v zname-
nju »fair playa«, se rezultati tekem niso 
uradno vodili. Posledično so se igralci 
in igralke na igrišču popolnoma spro-
stili in pokazali vse svoje spretnosti in 

poznavanje rokometne igre.
Ekipo deklic so v okrnjeni postavi, 

zaradi drugih neodložljivih obvezno-
sti, zastopale: Živa Garbus, Živa Pe-
rovec in Julija Belovič (OŠ Podgorje), 
Kaja Priteržnik (OŠ Šmartno pri Slo-
venj Gradcu) ter Alja Mihalj (2. OŠ 
SG). Ekipo dečkov so zastopali: Jurij 
Wastl, Miha Jamnik, Miha Soršak, 
Vid Pavlič, Leon Prater in Žan Podjed 
(2. OŠ SG), Miha Vovk, Alen Knez in 
Matija Mauc (1. OŠ SG) ter Maks Ga-
šper (OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu). 
Domov so se vrnili vsak s svojo spo-
minsko medaljo. 

Marina Mihalj

Na zaključnih festivalih 
mini rokometa

Slovenjgraški osnovnošolci 

Na tradicionalnem Vučkovem 
memorialu se je v soboto, 6. 6. 

2015, v Kranju spet zbralo več kot 
600 atletov. Naša ekipa je tekmovala 
odlično, saj je večina atletov dose-
gla nove osebne rekorde, domov pa 
so prinesli kar tri medalje. Za prvo 
je poskrbela Janine Lužnik, ki je z 
metom dvokilogramske krogle 6,89 
m osvojila zlato medaljo. V teku na 
100 m sta bronasto medaljo osvojila 
Mitja Kordež in Tjaša Lepej ter obe-
nem oba tudi popravila svoj osebni 
rekord; Tjašin je sedaj 12,78 s, Mitjev 
pa 11,73 s. Svoj osebni rekord v teku 
na 100 m sta izboljšala tudi Žiga An-
drejc (11,79 s) in Žiga Pečnik (12,29 
s). Lana Verhovnik je bila v suvanju 
krogle z metom 9,71 m četrta. (MV) 

Na Vučkovem memorialu
Atletski klub Slovenj Gradec

Mitja Kordež in Žiga Vunderl 
osvojila drugo mesto. 

Končni obračun osnovnošolcev v različ-
nih atletskih disciplinah je tudi letos po-
tekal v Kopru, kjer so se 4. 6. 2015 zbrali 
učenci iz skoraj dvestotih slovenskih 
šol. Več kot 600 finalistov Posamičnega 
prvenstva osnovnih šol v atletiki je spre-
mljal sončen in vroč poletni dan. 

Med finalisti so bili tudi učenci 
Prve osnovne šole Slovenj Gradec: Mi-
tja Kordež (300 m), Lana Verhovnik 
(krogla), Nejc Rogelšek (60 m), učenci 
Druge osnovne šole Slovenj Gradec: 
Dejan Pečnik in Alja Krevs (vortex), 
učenki Manca Lampret (300 m) in 
Zala Katarina Hovnik (daljina) z OŠ 
Šmartno ter Veronika Pisnik (300 m) 
z OŠ Vuzenica. Le-ti so si na regijskem 
tekmovanju na Ravnah na Koro-
škem, 26. 5. 2015, v močni konkurenci 
osnovnošolcev uspeli zagotoviti mesta 
med najboljšimi. 

Mitja Kordež je ponovno dokazal svoj 
atletski talent. V teku na 300 m se je s 
časom 36,48 uvrstil na 2. mesto. Tudi 
ostali so dobro tekmovali, predvsem 
pa je bil finale zanje pomembna tek-
movalna in življenjska izkušnja. 

Na atletski preizkušnji so bili v me-
secu maju tudi učenci osnovnih šol s 
prilagojenim programom. 13. 5. 2015 
je Tretja osnovna šola Slovenj Gradec 
organizirala Področno tekmovanje 
osnovnih šol s prilagojenim progra-
mom v atletiki, na katerem je nastopilo 
devet šol. Na državno prvenstvo, ki je 
potekalo 5. 6. 2015 v Domžalah, so se 
uvrstili štirje učenci s Tretje OŠ: Kle-
men Hohnec (vortex), Žiga Vunderl in 
Lara Mlakar (100 m) in Alen Valtl (1000 
m). Najuspešnejši je bil Žiga Vunderl, ki 
se je v skoku v daljino, s preskočenimi 
512 cm, uvrstil na 2. mesto. (MV) 

Finale osnovnošolskega prvenstva
Atletika 

Mitja Kordež na najvišji stopnički 

Zadnjo soboto v maju so v Rokome-
tni šoli Alena Mihalja izkoristili za 

udeležbo na tradicionalnem turnirju v 
mini rokometu Zasavje-Cup 2015, kjer 
je sodelovalo 34 ekip iz cele Slovenije. 
Tekmovali so v dveh kategorijah dečkov 
in dveh kategorijah deklic, in sicer roje-
nih leta 2004 ter leta 2005 in prej. Vsaka 
izmed ekip je odigrala vsaj tri in največ 
pet tekem ter prikazala obilo rokome-
tnega znanja. Tokrat so sestavo slovenj-
graških ekip okrepili še igralci in igralka 
Rokometne šole Sebastjana Soviča.

Dečki 2004 so se pomerili z ekipami 
iz Kopra, Ljubljane (Krim) ter Ribnice. 
Zabeležili so en poraz, en neodločen 
izid in eno zmago, kar jim je prineslo 
drugo mesto v skupini. Žal pa so v na-
daljevanje tekmovanja napredovala le 
prvouvrščena moštva.

Deklice 2004 so v polfinalu izgubile 
proti končnim zmagovalkam iz Novega 
mesta in na koncu za las zgrešile bro-

nasto medaljo ter končale na solidnem 
četrtem mestu.

Deklice 2005 so v malem finalu viso-
ko premagale ŽRD Litija s šestimi goli 
razlike ter se veselile bronaste medalje.

Nekoliko nepričakovano, vendar 
več kot zasluženo je najvišjo stopničko 
v kategoriji dečkov 2005 osvojila ekipa 
DRŠ Alena Mihalja. Z nasprotniki v fi-
nalu − ekipo iz Kopra − so se naši fantje 
pomerili že v predtekmovanju in obe 
tekmi odigrali neodločeno. Ker pa se fi-
nale ne more končati z neodločenim re-
zultatom, so po razburljivem streljanju 
sedemmetrovk in po obrambi vratarja 
Alena Kneza naslov najboljšega osvojili 
igralci slovenjgraške rokometne šole.

Po izboru najboljših peterk turnirja 
med dečki in deklicami so Slovenjgrad-
čani imeli kar tri člane – v kategorijah 
2005 so izstopali: Jurij Wastl, Nejc Hri-
beršek in Alja Mihalj.

 Marina Mihalj 

Na turnirju Zasavje-Cup na 
štirih najvišjih stopničkah

Rokometna šola Alena Mihalja 

V Tržiču je bilo odigrano DP v 
dvojicah dečkov in deklic do 

15 let v kegljanju. Tekmovanja so se 
udeležili tekmovalci in tekmovalke 
koroških klubov, ki so dosegli nasle-
dnje rezultate: 

- v prvi, najmlajši kategoriji deklic sta 
1. mesto osvojili članici KK Slovenj 
Gradec Nika in Naja Petričevič;
- v drugi kategoriji deklic sta z odlič-
nim rezultatom 1. mesto osvojili prav 
tako članici KK Slovenj Gradec Aleša 

Založnik in Pika Hrovat Mithans;
- v četrti kategoriji deklic sta v ostri 
konkurenci 2. mesto osvojili članici 
KK Fužinar PE Julija Vačun in Teja 
Abraham; 
- pri dečkih sta člana Kegelbara iz Ra-
delj ob Dravi Anej Cvar in Alen Hedl v 
četrti kategoriji osvojila 1. mesto.

Troje zlatih in ena srebrna medalje 
je odličen izkupiček koroških mladih 
kegljačev.

Marijan Bogar 

DP dečkov in deklic v kegljanju v dvojicah
Izreden uspeh koroških 
mladih kegljačic in kegljačev
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Imeli smo dve pohodnici, 
stari 12 let, posebna po-

hvala pa gre naši Martini, ki je ob 
svoji psički Piki zmogla celoten po-
hod brez težav.

Javni zavod za turizem in šport Spo-
tur Slovenj Gradec je tudi letos or-
ganiziral, Planinsko društvo Slovenj 
Gradec pa izvedlo zdaj že tradicio-
nalni, 5. pohod s tokratnim ciljem 
Grmovškov dom na Kopah, in sicer 
6. junija 2015. Po tem delu zaho-
dnega Pohorja nas je tudi letos vodil 
vodnik in domačin z Legna Milan 
Šuler, pomagala pa mu je vodnica 
Marjeta Škorja.

Pohod je bil eden izmed dogodkov 
prireditve Dan za Pohorje, ko smo s 
svojo udeležbo in z nekaj prostovolj-
nimi prispevki na prireditvah zbirali 
pomoč za žrtve potresa v Nepalu – 
torej Pohorje za Nepal. Za letošnji 
pohod smo v vpisno knjigo pohoda 
zabeležili 42 pohodnikov.

Tokratni pohod je bil daljši kot 
prejšnja leta, na poti smo bili pol-
nih 10 ur. Začeli smo tradicionalno 
pri turistični kmetiji Plesnik in se v 
lepem, že poletno toplem vremenu 
odpravili na 4-urni vzpon. Krajše 
postanke za okrepčila in pijačo smo 
imeli vsakokrat v senci gozda, saj 
je bilo sonce zelo močno. Na Veliki 
Kopi smo se ustavili pri oznaki vrha 
in energetskih točkah ter uživali v 
jasnem razgledu prav v vse smeri.

Ob prihodu na Grmovškov dom 
so nas pričakali odlično pripravljen 

pohorski lonec, hladni napitki in 
majice, ki smo jih spet oblekli neko-
liko nenavadno − hrbtno stran smo 
imeli spredaj, da smo na skupinski 
fotografiji lahko prikazali tudi napis 
pohoda. Pozdravili smo kolesarje, 
ki so prejeli spominske medalje za 
uspešen kolesarski vzpon.

Planinci vsekakor najraje hodimo, 
zato smo po malici pohod nadaljevali 
po gozdni poti do dela E6 transver-
zalne poti in se nato po dokaj zara-
ščenem delu poti spustili do Cajnske 
vile ter po cesti prispeli do našega 
drugega cilja pohoda – Paučkovih 
partizanskih bolnišnic Trška gora. 
Vodnica Marjeta nas je v kratkem 

prispevku nagovorila ob letošnjem 
praznovanju 70. obletnice osvobodi-
tve in spregovorila o pomenu Pauč-
kovih bolnišnic pri oskrbi ranjencev 
tega območja v zadnjem letu druge 
svetovne vojne. Po ogledu stavb in 
opreme bolnišnice smo pot nadalje-
vali v dolino do kmetije Plesnik. 

Letošnji pohod je bil prava pre-
izkušnja kondicije in vztrajnosti 
v vročem dnevu. Vsi, ki smo se ga 
udeležili in pot prehodili, smo poleg 
aktivno preživetega dneva dobili še 
lep razgled z vrha ter spoznali del 
poti, po kateri se običajno ne odpra-
vimo sami.

Marjeta Škorja

5. tradicionalni pohod 
PD Slovenj Gradec

Planinci na Grmovškov dom

Planinci PD Slovenj Gradec pri Grmovškovem domu na Kopah

Pri nekdanjem objektu Bellevue na 
Legenski planoti se je zbralo 65 poho-
dnikov iz AI Slovenj Gradec. Napotili 

so se proti Papežu, kjer so imeli kraj-
ši postanek in se odžejali z moštom. 
Pot so nadaljevali v smeri Prošta, 

nato pa se mimo Gradiškega križa 
spustili nazaj v dolino. Pri Preši, kjer 
sta jih čakali malica in pijača, so še 
nekaj časa posedeli, da so se ohladili, 
saj je pohod trajal celi 2 uri in je bil 
za nekatere zaradi vročega vremena 
ter ponekod precej zahtevne poti kar 
naporen.

Stanislava Tamše 

Pohod po pobočju Pohorja
Aktiv invalidov Slovenj Gradec 

Državno prvenstvo invalidov v 
balinanju za leto 2015 za moške 

četvorke in ženske trojke je bilo 6. ju-
nija 2015 v Trbovljah. Organizatorka 
tekmovanja je bila ZŠIS – POK, izva-
jalec pa DI Trbovlje. Tekmovanja se 
je poleg drugih zmagovalnih ekip iz 
regijskih območnih tekmovanj udele-
žila tudi ženska ekipa Društva invali-

dov Slovenj Gradec in se uvrstila na 5. 
mesto; 1. mesto so osvojile balinarke 
iz MDI Domžale, med moškimi pa so 
bili najboljši balinarji iz DI Maribor. 

Tekmovalce je poleg drugih poz-
dravil tudi predstavnik Zveze za šport 
invalidov Slovenije Igor Malič. Nasto-
pajoče so z nekaj koračnicami počastili 
člani Delavske godbe Trbovlje. (ST) 

Slovenjgradčanke na 5. mestu
Državno prvenstvo v balinanju

Že četrtič zapovrstjo so se med sabo 
pomerili kegljači DU Mislinja in 

ŠD Invalid Slovenj Gradec. Kegljali so 
120 lučajev na 8 igralcev. 

Ekipo ŠDI so sestavljali Marko 
Skopljakovič, Ivan Marzel, Marja-
na Gams, Vlado Kremžar, Mario 
Bogar, Tone Garb, Marijo Bogar in 
Tine Tamše, ekipo DU Mislinja pa so 
sestavljali: pa Anton Jeromel, Alojz 
Štruc, Drago Tisnikar, Rudi Lubej, 
Dani Založnik, Boris Orož, Branko 
Zajc in Vlado Oder.

Tekma je potekala v zelo sprošče-

nem vzdušju in tako kot vedno so vsi 
navijali za dobre mete ne glede na to, 
kateri igralec je dobro zadel. Tudi to 
tekmo so zmagali kegljači ŠDI (z 8:2 
in razliko 256 kegljev). Skupni rezul-
tat je bil 4166-3910 v korist ŠDI. Naj-
boljši rezultat pri ŠDI je dosegel Ivan 
Marzel s 550 keglji, pri DU Mislinja 
pa Boris Orož s 530 keglji.

Tekmo je brez pripomb sodila Pavla 
Garb, Tone Garb pa je še povedal, da so 
s kegljači DU Mislinja postali že pravi 
prijatelji, zato bodo s tem sodelovanjem 
nadaljevali tudi v bodoče. (ST)

120 lučajev na 8 igralcev
Prijateljska tekma v kegljanju 

Kegljači ŠDI Slovenj Gradec 
in ILCO za Koroško 

28. maja sta se že 14. po vrsti v 
kegljanju na 60 lučajev med 

seboj pomerila ŠD Invalid in Ilco za 
Koroško. Društvi se srečujeta že dolgih 
7 let, tako da so člani močno povezani 
in dobri prijatelji. Glede tekem se do-
govarjata predsednik ŠDI Tone Garb 
in vodja za šport pri Ilco Milan Koren. 

Tudi tokrat so bili boljši kegljači 

ŠDI, ki so Ilco premagali s 6 : 2 in z raz-
liko 272 kegljev. Najboljši rezultat pri 
ŠDI je dosegel Tine Tamše z 270 keglji, 
pri Ilco pa Esad Hadžiagič z 263 keglji.

Po tekmi so v gostilni Vili ob dobri 
hrani in pijači kovali načrte za še bolj-
še sodelovanje in se tudi dogovorili, 
da se srečajo pred novim letom ter od-
igrajo še eno prijateljsko tekmo. (ST) 

Prijateljska tekma v kegljanju
ŠD Invalid in ILCO za Koroško 

6. junija je ŠD Invalid Slovenj Gra-
dec že 48. organiziralo športno-

-zgodovinsko prireditev za pokal v 
spomin pohoda XIV. divizije na Štajer-
sko, na kateri so udeleženci tekmovali 
v borbenih igrah − streljanju in keglja-
nju. Sodelovale so ekipe MDI Velenje, 
MDI Drava Radlje ob Dravi, ŠDI Ma-
ribor in domačega ŠDI Slovenj Gradec.

V streljanju je bilo prvo MDI Ve-
lenje s 690 krogi, drugo ŠDI Slovenj 
Gradec s 612 krogi in tretje MDI 
Drava Radlje ob Dravi s 388 krogi. 
ŠDI Maribor ni imelo strelcev.

V kegljanju so bili prvi kegljači 

iz ŠD Invalid Slovenj Gradec s 576 
podrtimi keglji, drugi pa kegljači iz 
MDI Drava Radlje ob Dravi s 569 po-
drtimi keglji.

Skupni zmagovalci so s 7 točkami 
postali športniki iz ŠD Invalid Slovenj 
gardec, MDI Velenje je bilo s 5 točka-
mi drugo. Športniki iz ŠD Invalid so 
tako že drugo leto osvojili prehodni 
pokal. Ta pokal mora društvo osvo-
jiti trikrat zapovrstjo ali petkrat v 
presledkih. Vsi, ki so zastopali ŠDI, si 
zaslužijo vso pohvalo za osvojeno sku-
pno prvo mesto.

Stanislava Tamše 

Domačini ugnali goste

Za pokal pohoda XIV. divizije 
na Štajersko 

V organizaciji Javnega zavoda Spo-
tur Slovenj Gradec, Planinskega 

društva Slovenj Gradec ter kolesarske 
sekcije Vuhred sta se 6. 6. 2015 že pe-

tič zapored odvila kolesarski vzpon 
in pohod na Kope.

Pohoda se je udeležilo 42 poho-
dnikov, 35 kolesarjev pa je ob 10. uri 
s parkirišča pred nekdanjo restavra-
cijo Bellevue na Legnu odkolesarilo 
na 24,4 km dolg vzpon. Cilj vseh je 
bil pred Grmovškovim domom na 
Kopah, kjer sta jih v lepem vremenu 
pričakala odličen pohorski lonec in 
ohlajena pijača. Vsak udeleženec po-
hoda ali kolesarjenja je na cilju prejel 
spominsko majico. Pohodniki so do 
cilja potrebovali okoli 4 ure, medtem 
ko je najhitrejši kolesar skozi cilj za-
peljal po 1 uri in 13 minutah. Sledila 
je podelitev medalj najhitrejšim kole-
sarjem v posamezni starostni katego-
riji. Zbrani na Kopah so se v okviru 
Dneva za Pohorje lahko udeležili še 
drugega pestrega programa, ki se je 
ta dan odvijal na Kopah. 

Borut Marošek 

35 kolesarjev na Kope
Kolesarski vzpon in pohod


