
Število špor-
tnih društev 

v Slovenj Gradcu 
se je v zadnjih le-
tih povečalo, po-
večale so se tudi 
potrebe po špor-
tnih površinah. 
Le-teh je v Slo-
venj Gradcu tre-
nutno premalo. 
Športna zveza 

Slovenj Gradec je pripravila predlog 
sprememb obstoječega Pravilnika za 
vrednotenje športov v MO SG, pre-
dlaga tudi vzpostavitev načina finan-
ciranja trenerjev za delo s selekcijami 
mladih nadarjenih športnikov.

Šport je zaradi pozitivnih učinkov 
na kakovost življenja posameznika 
ter vpetosti v različna področja de-
lovanja skupnosti (zdravstvo, vzgoja 
in izobraževanje, turizem, gospodar-
stvo) eden izmed najpomembnejših 
segmentov družbe. Predstavlja javni 
interes, zato se tako na državni kot 
lokalni ravni poskušajo zagotoviti 
ustrezni pogoji za njegov razvoj. Nalo-
ga športne zveze je, da te pogoje smi-
selno prepoznava, pripravlja smernice 
za njihovo izvedbo in seveda prepriča 
lokalno oblast v smotrnost investicij.

Športna društva so osnovna celica 
za razvoj športa v lokalni skupnosti. 
So nosilci interesne športne dejavnosti 
otrok in mladih, ustvarjajo bazo in skr-
bijo za razvoj športno nadarjenih otrok 
in mladine ter kakovostnega in vrhun-
skega športa. Izvajajo športne programe 
za otroke s posebnimi potrebami in in-
valide. Organizirajo in izvajajo lokalne 
športne prireditve, državna in medna-
rodna tekmovanja. Aktivno sodelujejo s 
šolami in drugače prispevajo h kvaliteti 
življenja v občini. Njihova prisotnost je 
za lokalno skupnost izjemnega pomena.

V obdobju zadnjih nekaj let se je v 
Slovenj Gradcu število športnih dru-

štev povečalo. Ustanovili so se klubi, ki 
so v lokalni prostor vnesli nove špor-
tne panoge in s tem razširili ponudbo 
športov. Različni športni programi, 
prilagojeni sposobnostim in starosti 
posameznikov, so vzbudili interes ob-
čanov, da aktivneje preživljajo prosti 
čas, sistematično poskrbijo za razvoj 
svojih telesnih in motoričnih sposob-
nosti, preizkušajo meje svoje motivaci-
je in zmogljivosti ter poskrbijo za svoje 
zdravje in boljše počutje. 

Ob večanju interesa za sistematično 
vključevanje v športne dejavnosti, so se 
povečale tudi potrebe po športnih po-
vršinah. Le-teh je v Slovenj Gradcu tre-
nutno premalo in ne zagotavljajo vsem 
zainteresiranim občanom dostopnosti 
do športnega udejstvovanja. Urniki 
vseh športnih objektov so že nekaj let 
prenatrpani, zmanjkuje terminov tako 
za interesne dejavnosti otrok kot tudi 
rekreacijo za občane. 

Predvsem primanjkuje pokritih 
športnih objektov, ki jih pretežni del 
leta uporablja večina športnih panog. 
Med zunanjimi površinami bi, tudi 
glede na naraščajoč športni turizem 
(predvsem priprave tujih športnikov), 
nujno potrebovali še eno pomožno 
nogometno igrišče. Manjka tudi po-
možno metališče, saj atletski metalski 
treningi pogosto potekajo istočasno 
z nogometnimi, kar otežuje trening 
obeh društev. Vodstvo Mestne občine 
Slovenj Gradec je s to problematiko 
seznanjeno in išče rešitve, ki bi bile fi-
nančno in funkcionalno sprejemljive. 

V občini se je zagotovilo več špor-
tnih površin v naravi. Nacionalni pro-
gram športa za obdobje 2014-23 (NPŠ 
2014-23) prav v slednjih vidi pomembno 
priložnost za zmanjševanje neenakosti 
na področju dostopnosti športne vad-
be. Občani za svojo rekreacijo pogosto 
uporabljajo fitnes na prostem, kolesari-
jo po kolesarski stezi, dobro so urejene 
tudi gozdne poti. Doprinos bi bile tudi 
dodatne gorske kolesarske poti. 

Sredstva za letni program športa v Slo-
venj Gradcu z leti naraščajo, vendar se 
večina teh namenja financiranju infra-
strukture. V razmerju do dejavnosti, ki 
jo izvajajo društva, je financiranje in-
frastrukture šestkrat višje. Iz proraču-
na je bilo v letošnjem letu za šport na-
menjenih 706.227,58 €, od tega 304.000 
€ za programe športa (najem prostora 
in dejavnost), od slednjih pa 105.055 € 
za dejavnost (ta sredstva so bila razde-
ljena med 57 društev). NPŠ 2014-2023 
predvideva spremembo razmerja med 
javnim financiranjem športne infra-
strukture in športnih programov v 
prid slednjim. Do leta 2023 naj bi se 
višina sredstev za šport na prebivalca 
povišala na 100 €. Iz proračuna 2015 je 
MO SG za šport namenila 42 € na pre-
bivalca, od tega za dejavnost društev 
6,2 € na prebivalca. 

Nesorazmerja seveda ne moremo 
zmanjšati samo s prerazporejanjem 
sredstev znotraj letnega programa 
športa. Nujnost po zagotavljanju več 
sredstev pa bomo lahko 'športniki' 
opravičili le s kvalitetnim delovanjem 
v društvih in strokovnim pristopom. 
Predvsem je pomembno, da imajo dru-
štva ustrezno izobražen ali usposobljen 
kader, obsežno članstvo, ki potrjuje 
interes za posamezno športno panogo, 
ter urejen piramidni sistem programov 
športa. Nenazadnje so pomembni tudi 
športni dosežki na državni in medna-
rodni ravni, tudi teh v slovenjgraškem 
športu ne manjka. 

Prav z namenom, da bi se sredstva 
zagotavljala bolj ciljno, smo na Špor-
tni zvezi pripravili predlog sprememb 
obstoječega Pravilnika za vrednotenje 
športov v MO SG, ki je podlaga za de-
litev sredstev med društva. 

Vnesli smo pogoje, ki naj bi omilili 
anomalije v razporeditvi sredstev. V 
novem pravilniku tako ne bo več mo-
žno podvajanje članstva v različnih 
društvih. Do sredstev ne bodo upravi-
čena društva, ki z istim programom in 

člani kandidirajo za sredstva za šport v 
drugih občinah. Predlagali smo tudi, 
da bi se financirali samo programi, ki 
trajajo 30 tednov v letu in več. Večji po-
udarek bo na strokovni usposobljenosti 
kadra. Postavili smo višjo mejo starosti 
za otroke, vključene v programe špor-
ta otrok in mladih, usmerjene v kako-
vostni in vrhunski šport. Prav tako se 
nam zdi pomembno, da se bolj izpo-
stavijo najvišje uvrstitve športnikov in 
ekip na državnem in mednarodnem ni-
voju. Menimo, da je najbolj objektiven 
in veljaven dokaz uspeha posameznika 
in dobrega strokovnega dela v društvih 
status kategorizacije športnika, ki ga po 
strogih kriterijih za vsako panogo po-
sebej določa Olimpijski komite Slove-
nije – združenje športnih zvez. Seveda 
morajo svétniki MO SG naše predloge 
tudi sprejeti, da se bodo lahko sredstva 
po novem pravilniku razdelila že v na-
slednjem letu. 

Tudi sama sprememba pravilnika 
ne bo dovolj. Ne pričakujem sprememb 
pri financiranju vseh programov špor-
ta naenkrat. Na ŠZ predlagamo, da se 
vzpostavi način financiranja trenerjev 
za delo s selekcijami mladih nadarjenih 
športnikov. Le ustrezen strokovni ka-
der je lahko zagotovilo za kontinuirano 
delovanje kluba, dolgoročno prisotnost 
športne panoge v okolju in posledič-
no možnost za vrhunske dosežke. Na 
nacionalnem nivoju se je v zvezi s tem 
v preteklem desetletju vzpostavil sis-
tem nacionalnih panožnih športnih 
šol (NPŠ), ki je izboljšal kakovost dela 
z mladimi nadarjenimi športniki. Ti 
programi nadgrajujejo trening posa-
mezne športne panoge in so zato obse-
žnejši z vidika trenerskega dela, ki poleg 
programa redne vadbe vključujejo tudi 
priprave športnikov in tekmovanja. 
NPŠ zagotavljajo financiranje trenerjev, 
ki imajo ustrezno izobrazbo ter opra-
vljen strokovni izpit s področja špor-
ta. Poudarek je na izobrazbi, saj gre za 
delo z občutljivo populacijo, ki zahteva 

največjo mero strokovnosti. Model fi-
nanciranja NPŠ je že bil predstavljen na 
Odboru za negospodarstvo ter vodstvu 
Mestne občine Slovenj Gradec, ki mu je 
izkazalo naklonjenost. Razpis Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport 
bo namreč aktualen prav konec tega 
leta. Ministrstvo prek projekta NPŠ 
sofinancira delo trenerja v višini 80 
%, preostalih 20 % pa mora zagotoviti 
klub iz lokalnih sredstev, ki morajo biti 
predhodno umeščena v letni program 
športa. Trenutno kriterijem, ki bodo v 
razpisu, ustrezata trenerja dveh klubov. 
Če nam uspe zaposliti vsaj dva, bo to 
velika spodbuda tudi ostalim klubom, 
da čim prej zagotovijo ustrezno izobra-
žen strokovni kader. 

Še vedno je prisotno mnenje, da je 
preveč sredstev namenjenih rekreaciji. 
V letnem programu športa so predvi-
dena sredstva za financiranje najema 
prostora za rekreativno dejavnost od-
raslih, ki pa stroškov ne pokrijejo v 
celoti. Tudi s sofinanciranjem športnih 
objektov za rekreacijo odraslih prispe-
vamo k množičnejšemu ukvarjanju 
s športom, saj postane na tak način 
vadba dostopnejša vsem. NPŠ 2014-23 
kot posebno skupino obravnava tudi 
starostnike, za katere bo potrebno še 
posebej opredeliti sredstva. 

Učinkovito delovanje Športne zveze 
Slovenj Gradec je bilo v zadnjem letu 
in pol ohromljeno zaradi zmanjšanega 
obsega zaposlitve strokovnega delavca. 
Vendar pa smo si z aktivnejšim delo-
vanjem in vztrajnim dokazovanjem 
vloge športne zveze pri razvoju športa 
v občini ponovno pridobili zaupanje 
vodstva občine, ki v proračunu za na-
slednje leto obljublja sredstva za zapo-
slitev strokovnega delavca še za doda-
tne 4 ure. Tega se še posebej veselim, 
saj imamo na ŠZ še veliko dobrih idej, 
ki jih želimo realizirati v korist boljše 
dostopnosti športa za vse. 

Mojca Verhovnik, 
predsednica ŠZ SG
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Pomen delovanja športne zveze za lokalno skupnost

Športna društva so osnovna 
celica za razvoj športa

Mojca Verhovnik

Športna zveza si zavedajoč velike-
ga pomena, ki ga ima gibanje na 

človeka, prizadeva skupaj z društvi 
našim občanom ponuditi pestre in 
zanimive aktivnosti, tako za starejše 
kot mlajše, ki potekajo skozi vse leto. 

Gibanje je osnovna človekova potreba. 
Redno in zadostno gibanje posamezni-
ku prinaša vrsto pozitivnih koristi sko-
zi vsa starostna obdobja, med drugim 
varuje in krepi človekovo zdravje, tako 
telesno kot duševno. Gibalna aktiv-
nost pri starejših pomembno vpliva na 
ohranjanje telesnih sposobnosti, dobre-
ga počutja in zdravja ter s tem na večjo 
samostojnost tudi v pozni starosti. 

Še posebej pomembno je gibanje za 
otroke in mladostnike. Gibalna aktiv-
nost pozitivno vpliva na telesni razvoj, 
razvoj motoričnih sposobnosti, sa-
mozavest in samopodobo. Raziskave 
kažejo, da gibalna aktivnost pozitiv-
no vpliva tudi na razvoj kognitivnih 
sposobnosti, saj si otroci, ki so gibalno 
zelo dejavni, prej in lažje zapomnijo 
novo snov, lažje sledijo pouku v šoli in 
imajo boljšo sposobnost koncentraci-
je, poleg tega pa za šolsko delo porabi-
jo manj časa kot drugi otroci.

Da bi dosegli koristi za svoje zdravje 
in razvoj, bi se morali otroci in mlado-
stniki po smernicah Svetovne zdra-
vstvene organizacije (SZO) gibati vsaj 60 
minut na dan vse dni v tednu. Podatki 
za Slovenijo kažejo, da priporočilom o 
60-minutni zmerni telesni dejavnosti 
vsaj pet ali vse dni v tednu sledi le slabih 

40 % slovenskih otrok in mladostnikov.

Aktivne počitnice
Športna zveza Slovenj Gradec je skupaj 
z društvi, člani zveze, tudi letos orga-
nizirala pestro ponudbo športnih ak-
tivnosti v času poletnih počitnic. Tako 
smo otrokom in mladini ponudili mo-
žnost vključitve v naslednje programe: 
atletika, kegljanje, jahanje, tenis, šah, 
judo, rokomet, ples, badminton in dru-
ge športne aktivnosti. Večina aktivno-
sti je bila brezplačnih. Športno aktivno 
je svoj prosti počitniški čas preživelo 
preko 300 otrok.

Športni dan za osnovnošolce
V začetku šolskega leta smo na pobudo 
Športne zveze skupaj s Prvo in z Dru-
go osnovno šolo ter društvi, Atletski 
klub SG, Karate klub SG, Judo klub 
SG, ŠD Superga (košarka), Rokometna 
šola A. Mihalja, Nogometno društvo 
SG, Kegljaški klub SG, Cross Country 
Club Legen, ŠD Skatepark SG, ŠD Sele 
- Vrhe (badminton), Namiznoteniški 
klub SG, Strelsko društvo SG, za otro-
ke organizirali športni dan. Namen 
športnega dneva je bila predstavitev 
različnih športov. Društva so pripra-
vila pester program, tako da so otroci 
lahko v vseh športih tudi aktivno so-
delovali. Naš skupni cilj in želja je, da 
bi s tem čim več otrok pritegnili v re-
dno športno dejavnost v katerem od 
društev, zato so na koncu športnega 
dneva prejeli tudi informativni letak s 

kontaktnimi podatki društev, kamor 
se lahko obrnejo, če se želijo vključiti v 
njihov program.

Evropski teden športa
Evropski teden športa je nova pobuda 
Evropske komisije za spodbujanje špor-
ta in telesne dejavnosti v Evropi. Name-
njen je spodbujanju udeležbe v športu 
in telesni dejavnosti ter ozaveščanju o 
njunih številnih koristih. Namenjen 
je vsakomur – ne glede na starost, izo-
brazbo ali telesno pripravljenost.

Evropski teden športa ni zasnovan 
kot enkratni dogodek; potekal bo vsa-
ko leto v septembru od leta 2015 dalje. 
Prvi evropski teden športa je potekal 
od 7. do 13. septembra 2015. Prvo leto 
so sodelujoče države lahko izvajale de-
javnosti in dogodke na nacionalni rav-
ni ves mesec september. 

Športna zveza Slovenj Gradec, re-
gijska pisarna OKS-ZŠZ za Koroško 
je skupaj s športnimi društvi v evrop-
skem tednu športa občanom MO Slo-
venj Gradec ponudila možnost brez-
plačne udeležbe v različnih programih 
športa. Svoja vrata so tako letos odprli 
v Namiznoteniškem klubu SG, Špor-
tnem društvu Sele - Vrhe, Atletskem 
klubu SG in Športno-turističnem dru-
štvu Ojstra rida.

Podatke o društvih, programih in 
urnikih lahko najdete na spletni strani 
Športne zveze: www.sportnazvezasg.si. 

Viktor Sušec, prof., 
strokovni delavec 

Redna gibalna aktivnost je izjemnega pomena 

Naj bosta šport in gibalna 
aktivnost naš način življenja

Fitnes center Megafit je v sodelo-
vanju s Športno izobraževalnim 

klubom YONI v svojih prostorih 21. 
9. pričel z novo športno sezono in 
prvim športno izobraževalnim cen-
trom v Slovenj Gradcu z namenom 
spodbujanja čim večjega števila ljudi k 
športu, rekreaciji ter osebnostni rasti 
in napredku. Poleg samega fitnesa in 
bogate ponudbe športnih programov 
(fun4fit (zumba), vadba na tram-
polinih, ples ob drogu, pilates, joga, 
namizni tenis, dnevne meditacije, 
otroška vadba, vadba za upokojen-
ce, spinning, step, obrazna joga) se v 
športnem centru obetajo tudi delavni-
ce za osebnostno rast in napredek. To 
so meditacijske delavnice, dvodnevna 
delavnica hormonske joge, tromeseč-

ni program odvajanja od odvisnosti 
Med avtogenim treningom in avtohi-
pnozo ter delavnica Obvladovanje te-
lesne teže in sestave telesa s pomočjo 
prehrane in vadbe.

Šport je pomembni sestavni del 
življenja, prav tako kot samoizo-
braževanje oziroma delo na sebi. Za 
zdrav duh v zdravem telesu smo lju-
dje odgovorni sami in kolikor daje-
mo, toliko tudi prejemamo. Največje 
bogastvo se skriva v nas samih, samo 
odkriti ga moramo. Naš namen je, 
da ga odkrije čim večje število ljudi, 
saj s tem pripomoremo k njihovemu 
osebnemu zadovoljstvu, ki je ključno 
za ustvarjanje lepše in bolj harmo-
nične družbe vseh nas. 

Špela Lukner 

Za vsa vprasanja smo vam na voljo 
na e-naslovu yoniklub@gmail.com, 
info@megafit.si ali na telefonski številki 
02 882 21 35.

Vabljeni k vpisu v programe 
YONI kluba in Megafit fitnesa 
na Ronkovo 4, Slovenj Gradec. 

Novo na Ronkovi v Slovenj Gradcu
Fitnes center Megafit



Športna zveza Slovenj 
Gradec je v evrop-

skem tednu športa v sodelovanju z 
društvi, članicami ŠZ, organizirala 
športni dan za učence Prve in Dru-
ge osnove šole Slovenj Gradec. 

September ni le mesec, ki zahteva 
ponovno prilagajanje na šolski ri-
tem, predstavlja tudi obdobje uskla-
jevanja urnikov izvenšolskih dejav-
nosti otrok, še pred tem pa iskanja 
informacij o ponudbi programov. 
Da bi bili otroci in posredno starši 
čim bolje informirani o ponudbi v 
lokalnem okolju, je Športna zveza 
Slovenj Gradec letos prvič organizi-

rala športni dan – Spoznavam športe.
Namen športnega dneva je bil 

otrokom predstaviti različne športne 
programe in jih navdušiti za vključi-
tev v katerega od njih, saj še vedno 
ugotavljamo, da so otroci v prostem 
času premalo telesno dejavni, kar se 
odraža tudi v njihovih slabših psi-
hofizičnih sposobnostih, predvsem 
vzdržljivosti. Z organiziranim sku-
pnim pristopom pa je bil obenem 
več društvom (kot do sedaj) omogo-
čen »vstop« v šolski prostor in dana 
možnost predstavitve njihovega dela, 
in sicer na način, ki ne moti redne-
ga vzgojno-izobraževalnega procesa, 
ampak ga dopolnjuje in bogati.

Otroci so se aktivno vključevali v 
športne aktivnosti, ki so jih zanje 
načrtovali in moderirali predstavni-
ki društev. Tako so z lastno izkušnjo 
spoznali glavne vsebine in zahtev-
nost posameznega športa, hkrati pa 
so si lahko ustvarili prvi vtis o delo-
vanju posameznega društva. 

Športni dan, na katerem je pro-
stovoljno sodelovalo 33 vaditeljev in 
trenerjev, je bil organiziran v dveh iz-
vedbah. Učenci razredne stopnje so 
spoznavali športe, katerih predstavitev 
je bilo možno izvesti na lokaciji Špor-
tnega centra Vinko Cajnko, in sicer 
judo, karate, atletiko, namizni tenis, 
rokomet, nogomet, košarko in badmin-
ton. S prostorsko omejitvijo smo lahko 
povečali število športov, saj učenci niso 
izgubljali časa s prehodom med lokaci-
jami. Učenci predmetne stopnje Prve 
osnovne šole pa so preverili ostrino 
svojih oči in sposobnost koncentracije 
na strelišču, se trudili podreti čim več 
kegljev na slovenjgraškem kegljišču, 
jahali konje v Cross Country Clubu in 
spoznavali urbane športe v skate parku. 

Vsa društva so se na športni dan 
odlično pripravila, tako je le-ta potekal 
v zadovoljstvo vseh, zato si želimo, da 
bi ta oblika sodelovanje Športne zveze 
s šolami postala stalnica. Seveda to ni 
edini način sodelovanja, saj se šole ak-
tivno povezujejo z društvi (predvsem 
tekmovalnimi) pri pripravi učencev na 
šolska športna tekmovanja ter izved-

bi le-teh. Nadaljnje sodelovanje smo s 
šolami že načrtovali tudi pri urah iz-
birnih predmetov (Šport za sprostitev 
in Šport za zdravje) ter prek projekta 
Zdrav življenjski slog, ki se izvaja na 

obeh omenjenih šolah. Tako bodo ime-
li učenci priložnost spoznati tudi ostale 
športe, ki v ta športni dan niso bili zaje-
ti (tenis, šah, odbojka in drugi). 

Mojca Verhovnik 
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Športni dan – Spoznavam športe
O športni ponudbi v lokalnem okolju

Na Prvenstvu Slovenije za pio-
nirje in pionirke U16 v Celju 

12. in 13. septembra so mladi slove-
njgraški atleti osvojili 5 medalj. Iz-
reden dosežek je uspel Mitji Korde-
žu, ki je postal kar trikratni državni 
prvak. Po odličnem nastopu v teku 
na 300 m je z osebnima rekordoma 
zmagal še v teku na 100 m (11,37 s) 
in skoku v daljino (628 cm). Prijetno 
sta presenetili še Zala Bricman, ki se 
je uvrstila na drugo mesto v metu 
diska (27,50 m, osebni rekord), in 
Lana Verhovnik, ki je bila z osebnim 

rekordom (11,28 m) tretja v suvanju 
krogle (3 kg).
Osebni rekord so dosegli še: Grega 
Vaukan (suvanje krogle), Zala Hov-
nik (skok v daljino) in Laura Konc 
(100 m). (MV) 

Mladinci AK Slovenj Gradec 
v Ljubljani skupno osmi

V Ljubljani je 5. 9. 2015 potekalo eki-
pno prvenstvo za mladince in mla-
dinke. Atletski klub Slovenj Gradec 

je zastopalo 5 atletinj, ki so skupaj 
tekmovale v šestih disciplinah. Tjaša 
Fijavž je na 100 m nastopila v težkih 
deževnih razmerah in dosegla čas 
13,40 s (733 točk). Vreme se je do 
njene naslednje discipline 200 m že 
malo pomirilo, tako je na razmočeni 
stezi dosegla čas 27,66 s (713 točk). 
Tjaša Lepej je nastopila v skoku v 
daljino, kjer so bile razmere zaradi 
močnega dežja najneugodnejše. Za 
preskočenih 4,17 m je dobila 601 
točko. Tjaša je nastopila tudi v teku 
na 100 m. V disciplini met kopja so 
nastopile Lana Verhovnik (26,11 m), 
Neja Dežman (18,94 m) in Zala Bri-
cman (26,94 m) ter klubu doprinesle 
461 točk. Dekleta so metala težje, 
600-g kopje. Lana Verhovnik je na-
stopila v disciplini suvanje krogle ter 
4-kg kroglo sunila 9,10 m (516 točk). 
Zala Bricman je nastopila še v di-
sciplini met diska, katerega je vrgla 
23,98 m (413 točk). S temi rezultati 
so slovenjgraške atletinje dosegle 
skupno 3.437 točk, kar je zadostova-
lo za uvrstitev na 15. mesto. 

Prav tako kot pri atletinjah je tudi 
pri atletih AK SG na ekipnem prven-
stvu zastopalo 5 atletov, ki so skupaj 
tekmovali v šestih disciplinah. Jaka 
Pogorevc je nastopil v disciplini 400 
m ovire in dosegel čas 59,33 s (713 
točk). Mitja Kordež je 400 m dol-
go razdaljo premagal v času 53,08 s 
(685 točk). Za šprinterske discipline 
sta skrbela Žiga Pečnik 100 m (12,23 
s, 560 točk) in Žiga Andrejc 200 m 
(24,02 s, 669 točk), za mete pa Grega 
Vavkan, ki je tekmoval v disciplini 
suvanje krogle. Grega je 6-kg kroglo 
sunil 8,69 m (451 točk). Naši fantje 
v postavi Žiga Andrejc, Žiga Peč-
nik, Grega Vavkan in Mitja Kordež 
so nastopili tudi v štafetnem teku 4 
x 100 m in dosegli čas 46,39 s (660 
točk). Skupno so atleti Atletskega 
kluba Slovenj Gradec zbrali 3.739 
točk in zasedli 8. mesto. 

Mojca Verhovnik 

Na državnem prvenstvu U16 
tri zlate, srebrna in bronasta

Atletika 

Napoved dogodka
Atletsk i  pokal  Slovenije 
v  mnogobojih
Kje: Atletski stadion Slovenj Gradec
Kdaj: od 3. 10. 2015 ob 9.50 do 4. 10. 2015 do 16. ure 
Atletski klub Slovenj Gradec bo organizator Atletskega pokala Slo-
venije v mnogobojih za vse starostne kategorije. Nastopili  bodo tudi 
atleti domačega atletskega kluba. (MV)

V italijanskem Arcu je komaj 
16-letna Janja Garnbret (Šale-

ški AO) ubranila naslov lanskole-
tne mladinske svetovne prvakinje v 
težavnosti. S tem je okronala svojo 
najuspešnejšo sezono do zdaj.

V Arcu je tekmovalo okrog 1000 tek-
movalcev iz 51 držav. Janja je tekmo-
vala v vseh treh disciplinah in domov 
prinesla dve zlati in eno srebrno meda-
ljo. Zlato je dosegla v balvanskem ple-
zanju in tudi v svoji paradni disciplini 
− težavnostnem plezanju, kjer je bila 
konkurenca zelo močna.Bila je edina 
izmed tekmovalk, ki je dosegla vse štiri 
vrhove: oba kvalifikacijska, polfinale 
in seveda finale ter tako osvojila tudi 
naslov svetovne mladinske prvakinje v 
težavnostnem plezanju v kadetski kon-
kurenci do 18 let. Druga je bila Ameri-
čanka Margo Hayes, tretja pa Japonka 
Aika Tajima. V kombinaciji balvani-te-
žavnost-hitrost je Janja dosegla srebrno 
kolajno med kadetinjami. 

Za aktualno svetovno in evropsko 
mladinsko prvakinjo v balvanskem 
in težavnostnem plezanju je naju-
spešnejša sezona do zdaj, saj je prav 

na vseh letošnjih tekmah, ki se jih je 
udeležila, stopila na stopničke. Letos 
je v Chamonixu postala tudi evrop-
ska podprvakinja v težavnosti v član-
ski konkurenci, kjer je dosegla še eno 
drugo mesto; obakrat je bila od nje 
boljša le njena 11 let starejša vzornica 
Mina Markovič. 

Janjo zdaj čakajo še svetovni pokal 
v Kranju ter dve masters balvanski 
tekmovanji – Adidas Rockstars in La 
Sportiva Legends. 

Janjina mama Darja Garnbret je 
razložila, da je njena hči na mladin-
skem svetovnem prvenstvu v špor-
tnem plezanju ob Gardskem jeze-
ru (potekalo je od 28. avgusta do 5. 
septembra 2015) osvojila skupno še 
tretjo zlato kolajno na mladinskih 
svetovnih prvenstvih v športnem 
plezanju. Lani je v Noumei na Novi 
Kaledoniji zlato osvojila v težavnosti 
v konkurenci starejših deklic do 16 
let. Še pred tem, lani in predlani, je 
na evropskih mladinskih prvenstvih 
v isti starostni skupini (U16) osvojila 
štiri zlate kolajne, dvakrat v balvanih 
in dvakrat v težavnosti.

Ajda Prislan 

Zlato dosegla 
v balvanskem in težavnostnem plezanju

Janja Garnbret svetovna prvakinja 

Janja Garnbret − svetovna in evropska mladinska prvakinja v balvanskem in 
težavnostnem plezanju v kadetski konkurenci 
(foto slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju; 
vir: http://www.pzs.si/novice.php?pid=10428)



Čeprav v starostnem obdobju, se 
še vedno radi udejstvujemo na 

raznih prireditvah v občini, pred-
vsem športno-rekreativnih srečanjih. 
Tako smo se udeležili mestnih špor-
tnih iger in tudi tokrat so se naši čla-
ni dobro odrezali v vseh panogah.

Na srečanju športnih društev MO 
Slovenj Gradec smo sodelovali v 7 

disciplinah. V tenisu za veterane sta 
naša predstavnika zasedla tretje mesto, 
v namiznem tenisu drugo in v šahu tre-
tje, v streljanju je ekipa zasedla drugo 
mesto, v kegljanju pa so bili naši moški 
tretji in ženske prve. Tako smo dosegli 
skupno 5. mesto med 12 društvi, kar pa 
glede na naša leta niti ni tako slabo. 

Stanislav Oblak 

86 kolesarjev je v čudovitem vre-
menu vrtelo pedala okoli Ur-

šlje gore in po Mislinjski dolini. 

Kolesarski dan MO Slovenj Gradec je 
bil v organizaciji Javnega zavoda Spotur 
izveden 12. septembra. V čudovitem 
vremenu se je na kolesarjenje podalo 
86 kolesarjev, ki so si lahko izbrali dve 
trasi: krajšo, po Mislinjski dolini v dol-
žini 22 km, in daljšo, okoli Uršlje gore 
v dolžini 48 km. Start in cilj sta bila na 
parkirišču pred mladinskim hotelom 
na Ozarah. Kolesarji so svoja pedala 

zavihteli ob 10. uri, zadnji pa je moral 
priti v cilj do 15. ure, ko se je prireditev 
z nagradnim žrebanjem zaključila.

Vsi kolesarji so prejeli kolesarsko 
majico ter topel obrok in pijačo na cilju. 
Vsak je sodeloval v žrebanju praktičnih 
kolesarskih nagrad v skupni vrednosti 
1.500 EUR. Glavna nagrada je bila 2 
X gorsko kolo v skupni vrednosti 600 
evrov, ki jo je podaril glavni pokrovi-
telj prireditve, trgovina in servis koles 
Gorko, d. o. o. Kolesarje je pred startom 
pozdravil podžupan MO Slovenj Gra-
dec Janez Potočnik. (BM)
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Za prihodnost tenisa se v 
Slovenj Gradcu ni bati, 

kajti nekateri mladi tenisači tudi z 
uspehi na tekmovanjih že zdaj kaže-
jo svoje talente in požrtvovalnost. 

V slovenjgraškem teniškem klubu 
TK 96 je bilo tudi to poletje živahno. 
Prav posebno veseli so bili množice 
otrok, ki so obiskali teniški vrtec, 
kjer so naredili prve korake v tem 
športu. Najboljši rekreativci s cele 
Koroške so v kar treh kakovostnih 
skupinah vrteli svoje loparje. Član-
ska ekipa kluba se je prvič udeležila 
tudi tekmovanja v 2. slovenski ligi in 

zasedla 3. mesto, prikazane igre pa 
nakazujejo, da lahko v prihodnji se-
zoni pričakujemo še boljše rezultate. 

Najboljši posamezniki pa so na-
stopali tudi na kakovostnih tur-
nirjih doma in v tujini. Najmlajši 
(v starostni skupini 8−11 let) so 
tekmovali v mini tenisu in dosegli 
odlične rezultate na odprtih prven-
stvih Velenja (Daša Štusaj je postala 
prvakinja, D. Kašnik 3. mesto), Kra-
nja (D. Štusaj 4. mesto), Portoroža 
(D. Štusaj 3. mesto) in Novega mesta 
(D. Štusaj 3. mesto, Lan Konečnik 
5.−8. mesto).

Med člani je bil ponovno zelo 

uspešen Benjamin Beliš, ki je zma-
gal na dveh turnirjih med posa-
mezniki in enkrat med dvojicami 
v Portorožu, na Raiffeisen Trophy 
Bad St. Leonhardu pa je bil polfi-
nalist. Podobno uspešna je bila tudi 
njegova sestra Barbara Beliš, ki je 
bila, čeprav mladinka, polfinalistka 
OP Portoroža med članicami. Zelo 
uspešen je bil tudi zelo perspektivni 
petnajstletnik Miha Peruš, ki je med 
mladinci do 16 let na dveh odprtih 
prvenstvih Portoroža dosegel med 
posamezniki enkrat 3.−4. mesto, 
drugič je bil finalist, v parih pa celo 
zmagovalec. (VV)

Zadnje dejanje rokometne šole 
Pristar − Alena Mihalja v sezoni 

2014/2015 je bila udeležba na VII. 
mednarodnem Orka Turnaments 
rokometnem turnirju. 

Konec junija so se ekipe odpravile v 
Banjaluko (BIH), ki se lahko pohvali 
tudi z naslovom evropskih rokome-
tnih prvakov še iz časa stare Jugosla-
vije in za katere sta se preizkusila tudi 
dva slovenjgradčana (Tety Banfro in 
Jani Kontrec).

RŠ Pristar se je na turnirju pred-
stavila z ekipami v štirih kategori-

jah, in sicer dečki in deklice 2002 in 
2003. Ekipama dečkov so pomagali 
še štirje igralci iz ekipe aktualnih 
državnih prvakov RK Radovljica. 
V petih dnevih so ekipe odigrale 
po šest tekem. Predtekmovanje je 
bilo odigrano rutinsko, vse tekme so 
gladko dobili, prosti čas pa izkori-
stili za čofotanje v vodnem parku ter 
raziskovanje glavne tržnice.

V nadaljevanju so se dečki 2003 
sprehodili do prvega mesta, dekleta 
2003 pa so v tekmi za prvo mesto iz-
gubila proti RK Vrtojba. Finala tako 
dečkov kot deklet 2002 pa sta bila 

poglavje zase. V napetih tekmah se 
je poznala utrujenost celotne sezone 
in zadnjih tekem. Igra ni in ni stekla, 
kot so bili igralci, igralke in trenerji 
navajeni. Obe ekipi sta izgubili z mi-
nimalno razliko ter na koncu osvojili 
solidno drugo mesto na turnirju.

Za najboljše strelce, igralce in vra-
tarje so bili v svojih kategorijah progla-
šeni: Matic Ravnikar, Alja Krevs, David 
Saleznik, Anja Tominc, Lia Gregor ter 
Jan Smolnikar. Trenerji pa so bili na-
grajeni s priznanjem za najbolj športno 
vodenje svojih moštev. 

Alen Mihalj 

Banjaluka – Orka Tournaments 2015
Rokomet Letos smo prvič organizirali prven-

stvo veteranov Kegljaškega kluba 
Slovenj Gradec. Pravico udeležbe so 
imeli člani veteranskega krožka pri KK 
Slovenj Gradec in aktivni člani KK Slo-
venj Gradec, ki so dopolnili 50 let.

Pri ženskah je prvo mesto osvojila 

Zdenka Grobelnik s 526 podrtimi ke-
glji, drugo mesto pa Majda Repanšek 
s 511 podrtimi keglji. Pri moških je 
prvo mesto zasedel Branko Ošlovnik 
s 569 podrtimi keglji, drugi pa je bil 
Anton Oder s 559 podrtimi keglji.

Glede na to da smo letos prvič or-
ganizirali tekmovanje veteranov, je 
le-to dobro izpadlo. Prisotne pa so 
bile tudi dobronamerne kritike in pri-
pombe kegljačev, katere bomo drugo 
leto, ob naslednjem prvenstvu, posku-
šali upoštevati, in sicer, da tekmova-
nje razširimo in nanj povabimo tudi 
kegljače iz Občine Mislinja (tiste, ki 
bodo do dneva tekmovanja dopolni-
li 50 let), kateri prav tako kegljajo na 
kegljišču v Slovenj Gradcu. Veseli nas, 
da tekmovalci kažejo zanimanje za to 
tekmovanje. Želimo pa si, da bi tek-
movanje v prihodnje potekalo vsaj v 
dveh starostnih kategorijah. 

Marijan Bogar 

Zdenka Grobelnik (1. mesto) in Stan-
islav Oblak, vodja sekcije veteranov 

Prvenstvo veteranov 
za leto 2015

Kegljanje

Tekmovali doma in v tujini
Teniško poletje v TK 96

Banjaluka, skupinska

18. turnirja za prehodni pokal 
MO Slovenj Gradec 2015 so 

se tekmovalci udeležili s 140 nasto-
pi. Doseženi so bili naslednji rezul-
tati: pri ženskah je prvo mesto osvo-
jila Ines Maričić (618) iz KK Mlaka 
iz Rijeke na Hrvaškem; pri moških 
rekreativcih je tretje mesto osvojil 
Marko Skopljakovič (554) iz Slovenj 
Gradca, drugo Jakob Cedula (560) 

iz Mislinje, prvo pa Dani Kremzer 
(567) iz Radelj ob Dravi; pri moških 
je drugo mesto osvojil Boris Benedi-
ku (613) iz KK SKV Rot-Weis Zerbst 
iz Nemčije, prvo pa njegov soigralec 
iz kluba Uroš Stoklas. Ines Maričić 
in Uroš Stoklas sta osvojila tudi pre-
hodni pokal v svoji kategoriji. 

Marijan Bogar 

Turnir je potekal v okviru 
občinskega praznika

Kolesarski dan MO SG
JZ Spotur  Športno društvo Sele - Vrhe že do-

brih 15 let prireja športne konce 
tedna po različnih krajih Slovenije, 
katerih namen je spoznavanje lepot 
slovenskih krajev, športno udejstvo-
vanje (kolesarjenje, pohodi, igre z 
žogo) in druženje članov. 

Ta dejavnost se je v našem društvu 
zelo dobro prijela in je vse več zanima-
nja zanjo. Tako smo v zadnjih nekaj 
letih poletne športne konce tedna raz-
širili še z zimskimi športnimi vikendi, 
ki jih sedaj tradicionalno izvajamo v 
Kranjski Gori. Za destinacije špor-
tnih vikendov praviloma izbiramo 
kraje, v katerih se nahajajo domovi 
Centra šolskih in obšolskih dejavno-
sti (CŠOD). Gre za domove, ki našim 
članom nudijo vse, kar je potrebno za 
atraktivno športno preživljanje časa 
in spoznavanje lepot Slovenije.

Letos smo za našo destinacijo iz-
brali okolico CŠOD Medvedje Brdo 
v Rovtah nad Logatcem pri Ljubljani, 
kjer smo uživali v lepotah in neokr-
njeni naravi od četrtka, 27. avgusta, 
pa vse do nedelje, 30. avgusta. Gre 
za območje Slovenije, kamor človek 
le poredkoma zaide, nudi pa čudovit 
pogled na celotno osrednjo in zaho-
dno Slovenijo, saj se dom CŠOD na-
haja na razgledni točki tega območja. 
Medvedje Brdo leži na hribovju med 
Logatcem in Idrijo ter je odlična iz-
hodiščna točka za obiskovanje zna-

menitosti na Idrijskem in Logaškem.
Letošnji obisk je zaznamovalo 

odlično vreme, saj je bilo ves čas sonč-
no in toplo (skoraj že preveč toplo). 
Omogočalo nam je izlete tako v sami 
okolici doma kot tudi v malce odda-
ljenejše kraje, kot je Idrija. Nekateri 
najpogumnejši so si privoščili tudi ko-
panje na kopališču blizu Idrije.

Tudi na tem športnem vikendu 
smo bili deležni gostoljubnosti doma 
CŠOD, ki nam je nudil nemalo mo-
žnosti za športen in aktiven način 
preživljanja časa. V domu smo se po-
čutili kot doma in smo ga kar neradi 
zapustili, ko smo se v nedeljo po raz-
ličnih poteh vračali proti domu. Dom 
se ponaša z nazivom najbolj urejenega 
doma CŠOD v Sloveniji in premore 

celo otroško igralnico s toboganom, ki 
so ga naši najmlajši neutrudno upora-
bljali vse dni bivanja.

Posebnost letošnjega obiska doma 
CŠOD je bila, da je bil prihod v dom 
možen že v četrtek popoldan. Tako 
smo našim udeležencem omogočili 
uživanje v lepotah slovenskega kraja 
polne tri dni. To novost so s pridom 
izkoristili, saj je bila velika večina v 
domu že v četrtek zvečer. V petek po-
poldan smo se jim pridružili še tisti, ki 
si dopusta prej nismo mogli privošči-
ti. Poleg tega pa je štiridnevni najem 
omogočal kar nekaj možnih kombina-
cij in športni vikend so lahko obiskali 
tudi tisti, ki so imeli tisti konec tedna 
druge obveznosti.

Tokratni športni vikend je bil sicer 
manj množično obiskan − bilo nas je 
38 udeležencev, kljub temu pa je bilo 
vzdušje fantastično. Se že veselimo 
novih odkrivanj slovenskih lepot v 
naslednjem letu. 

Boštjan Klemenčič 

Obisk CŠOD Medvedje Brdo
Športno društvo Sele - Vrhe

Na športnem srečanju 
mesta Slovenj Gradec

Društvo upokojencev  


