
Ne le mladi atleti, tudi rekrea-
tivci Atletskega kluba Slovenj 

Gradec so celo zimo pridno trenira-
li in se pripravljali na premagovanje 
osebnih rekordov. 

Kot prvi letošnji podvig so si zadali 
pomladanski polmaraton v Budim-
pešti. Kljub sobotnemu raziskovanju 
mesta, so v nedeljo, 13. 4. 2014, prav 
vsi pretekli 21 km dolgo progo, ki je 
bila speljana ob Donavi ter preko nje-
nih mostov. Navdušenje pred tekom 
se je po uspešno pretečenih kilome-
trih še okrepilo, tako ekipa načrtuje 
že nove tekaške avanture. Pridružite 
se nam. (MV)

Po lanski uvodni sezoni, ko smo 
po dolgih sušnih letih zopet so-

delovali na tekmah Vzhodne lige v 
športnem plezanju za mlajše kate-
gorije, so se letos naši člani udeležili 
prav vseh tekem. Še posebej številč-
na udeležba je bila na tekmi, ki smo 
jo priredili v mesecu februarju na 
naši steni v Športni dvorani Slovenj 
Gradec (več na alpklubsg.si). 

19. aprila se je v Trbovljah odvila 
letošnja zadnja tekma, kjer so naši 
najmlajši člani AK Acron Slovenj 
Gradec med 206 udeleženci zopet 
dosegli odlične rezultate:

Urška Bernard 6. mesto, Jaka Je-
seničnik 14. mesto, Ana Nika Kotnik 

3. mesto, Manca Lampret 4. mesto, 
Neža Rošer 16. mesto, Zoja Sedeljšak 
15. mesto, Gaja Štaleker 12. mesto, 
Marcel Temnikar 16. mesto. 

Od 25 klubov, ki nastopajo v 
Vzhodni ligi, je letos AK Acron Slo-
venj Gradec med klubi v B kategoriji 
dosegel 10. mesto, kar je, glede na 
to, da tekmujemo šele drugo leto, 
več kot odličen rezultat. V skupnem 
seštevku imamo tako tri tekmoval-
ke pri vrhu, in sicer: Urška Bernard 
skupno 4. mesto (mlajše deklice), 
Ana Nika Kotnik skupno 5. mesto 
(mlajše deklice), Lampret Manca 
skupno 6. mesto (starejše cicibanke). 

Sašo Prosenjak
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Slovenjgraški 'maratonci' v Budimpešti
Atletika

Klub dosegel 10. mesto v B kategoriji
Alpinistični klub Slovenj Gradec

Dvojna zmaga na prvenstvu v dolgih tekih
V Kranju je v soboto, 19. 4. 2014, 

potekalo prvenstvo Slovenije v 
dolgih tekih. 

Tine Glavič je v teku na 10.000 m 
premagal vso konkurenco in kot 
mlajši mladinec osvojil zlato me-
daljo med mladinci absolutno. Mi-
tja Kordež je osvojil zlato medaljo v 
teku na 3000 m v konkurenci dečk-
ov U14. (MV) 

24. aprila je bilo v Mariboru or-
ganizirano prvenstvo Slove-

nije v krosu za osnovne šole, osnovne 
šole s prilagojenim programom in 
srednje šole. 

Množičnega tekmovanja so se udeležili 
tudi trije atleti iz Atletskega kluba Slo-
venj Gradec.

Mitja Kordež je v konkurenci 150 te-
kačev prvi pritekel skozi cilj in se veselil 

nove zlate kolajne v letošnjem letu.Odlič-
no sta nastopili tudi Zala Sekavčnik in 
Patricija Ožir, ki sta kljub obilici smole in 
padcu med tekom zasedli zelo dobri me-
sti − Zala je bila 12., Patricija pa 33. (MV) 

Prvenstvo osnovnih in srednjih šol v krosu

Za nami so še zadnje priprave pred 
osrednjim delom sezone. Triindvaj-

set atletov in trenerjev Atletskega kluba 
Slovenj Gradec in Koroškega atletskega 

kluba je prvi del prvomajskih počitnic 
preživelo na pripravah v Medulinu. V 
družbi preko 300 ostalih slovenskih 
atletov so se pripravljali na prihajajoč 

osrednji del atletske letne sezone. 
Kot vedno so bili tudi tokrat pogoji 

za trening odlični, prijetno vreme in 
dobra družba ostalih slovenskih atletov 
pa sta bila, kljub napornim treningom, 
še dodatna motivacija za resen pristop 
k pripravam na tekmovanja. (MV)

Atletske priprave

10. maja je v Šentjurju potekal 
tradicionalni atletski miting, 

ki se ga vsako leto udeležimo tudi čla-
ni AK SG. Kar 30 naših atletov, pred-
vsem mlajših kategorij, je tekmovalo 
v različnih atletskih disciplinah.

Prvi del tekmovanja je bil namenjen 
članom. Na njem je odlično tekmova-
la Maja Pogorevc, ki je z osebnim re-
kordom 39,29 v teku na 300 m osvojila 
zlato medaljo. 

Drugi del tekmovanja je bil name-
njen mlajšim atletom. Mitja Kordež je 
osvojil srebrno medaljo v teku na 300 
m (41,23) ter bronasto medaljo v teku 
na 60 m (8,23). Bronasto medaljo sta v 
metu vorteksa osvojila tudi Mark Verč-
nik (41,16 m) in Nika Pogorevc (29,99 
m). Grega Vaukan je osvojil 4. mesto v 
teku na 60 m in skoku v daljino. Tudi 
vsi ostali atleti so tekmovali odlično in 
si zaslužijo čestitke. (MV)

Atletski miting Šentjur 2014

Atletski pokal za mlajše mladince in mladinke

Atletskega pokala Slovenija za 
mlajše mladince in mladinke, ki 

je potekal 11. 5. 2014 v Ljubljani, se je 
udeležilo 8 atletov AK SG. 

Tjaša Lepej, Veronika Pisnik, Zala Bri-
cman, Žiga Pečnik, Žiga Andrejc, Tine 
Glavič in Jaka Pogorevc so spet odlično 
zastopali slovenjgraški atletski klub. 

Tine Glavič (2:03,93) in Jaka Po-
gorevc (2:03,97) sta bila konkurenta v 
teku na 800 m in se uvrstila na odlič-
ni 2. in 3. mesto. 

Žiga Pečnik, Žiga Andrejc, Jaka 
Pogorevc in Tine Glavič so za AK SG 
pritekli še bronasto medaljo v štafeti 
4 x 300 m. 

Ostale uvrstitve: Žiga Andrejc: 
400 m – 5. mesto, 100 m – 13. mesto; 
Žiga Pečnik: 200 m – 15. mesto; Tja-
ša Lepej: 100 m – 8. mesto; Zala Bri-
cman: met kopja – 9. mesto; Veronika 
Pisnik: 200 m – 19. mesto. (MV)

Pet medalj za Atletski klub Slovenj Gradec

V februarju 1945 je v neenakem 
boju z okupatorji na »Ravenci« 

pod Arihovo pečjo izgubilo življenje 
osem partizanov. V spomin na ta 
dogodek prirejajo Slovenska športna 
zveza, Slovensko planinsko društvo 
Celovec in Slovensko prosvetno 
društvo Rož od leta 1979 vsakoletni 
zimski pohod. Letos je bil že 36. po 
vrsti, naše društvo pa se ga udeležu-
je že vrsto let. Letošnjo prvo mar-
čevsko nedeljo smo se planinci PD 
Slovenj Gradec udeležili pohoda do 
Koče nad Arihovo pečjo. Pohod je 
organiziral in vodil naš vodnik Voj-
ko Pisar. Letos nas je bilo 19 planin-
cev, na pohodu pa je bila tudi skupi-
na 13 planincev PD Bricnik Muta z 
vodjo Vlasto Sinica. Ker je bila rav-
no pustna sobota, nas je Vojko takoj 
zjutraj pogostil s svežimi krofi.

Start in cilj pohoda sta pri Po-
lancu na Čemernici, poteka pa pod 
severnim pobočjem Gračenice do 
obnovljenega bunkerja, kjer se pot 
strmo vzpne do Koče nad Arihovo 
pečjo. Pot v dolino vodi k Ressman-
novi lovski koči ter pod Humcem in 
Arihovo pečjo do Polanca. Organi-
zatorji vsako leto vestno uredijo evi-
dentiranje pohodnikov, pripravijo 
topel napitek pri Koči in toplo mali-
co ob prihodu na cilj.

Snega je bilo povsod v izobilju. 
Pot je bila uhojena, narejena gaz sicer 
ozka, vendar za izkušene planince 
povsem primerna. Večji del poti po 
gozdu smo se izogibali polomljenim 
vejam in večkrat »preplezali« debla 
podrtih dreves. Tudi na tem pohodu 

smo opazovali posledice zimskega 
žleda, vendar v mnogo manjšem ob-
segu kot v naših gozdovih. Zimski 
vzpon do obnovljenega bunkerja in 
prvega žigosanja ter nadaljevanje po 
strmi poti navzgor proti Koči nista 
bila pretirano zahtevna, enostavna 
pa tudi ne. Za marčevski južni sneg 
in strmino tega pohoda je vseeno 
potrebna planinska rutina in tudi 
kondicija, kar pa nam ni povzročalo 
težav. Organizatorji so pot opremili 
z vrvnimi ograjami ter dobro uho-
dili primerne stope v sneg.

Krajši počitek ob čaju in sendvi-
čih pri koči (1060 m) je vedno name-
njen prijateljskemu pozdravu, kle-
petu tudi s kolegi planinci iz drugih 
društev in skupinskemu fotografi-
ranju. Vračali smo se mimo lovske 
koče. Sestopali smo previdneje, saj 
se je južni sneg kar pogosto globlje 
udiral. Na cilju pohoda je potekal 
tudi program, kjer smo prisluhnili 
nam dobro poznanim borbenim in 
domoljubnim pesmim. Naš vodnik 
Vojko je prejel priznanje in značko 
za deseti opravljeni pohod. 

Zimski pohod Arihova peč je tra-
dicionalen klasičen pohod, ki nosi 
spominsko poslanstvo na dogodke, 
ki se naj nikoli več ne ponovijo. Zato 
z udeležbo planincev našega društva 
pomagamo ohraniti spomin, poleg 
planinstva pa razvijamo še druženje 
in prijateljstvo kot vse bolj pomemb-
ni vrednoti današnjega časa. 

Marjeta Škorja, 
vodnica PD Slovenj Gradec 

Planinski pohod Arihova peč
Planinci SG

Planinci PD Slovenj Gradec na 36. pohodu Arihova peč

Novi uspehi naših atletov ... srebrna in bronasta medalja v teku na 800 m in 3. mesto v štafeti



Na državnem prvenstvu 
v judu do 16 in 21 let 

so judoisti Judo kluba Acron Slovenj 
Gradec skupno osvojili 7 medalj.

5. aprila 2014 je na Ravnah na Koroškem 
potekalo letošnje državno prvenstvo v 
judu do 16 in 21 let. V telovadnici OŠ 
Prežihov Voranc so se najprej pomerili 

mladinke in mladinci, kjer sta v konku-
renci 104 tekmovalk in tekmovalcev iz 
22 klubov JK Acron zastopala Mare Po-
gorelc do 55 kg in Jan Horvat do 81 kg. 
Mare je zasedel 2., Jan pa 5. mesto.

Za mladinci so na tatami stopili še 
mlajši kadetinje in kadeti. Med 145 
tekmovalci iz 29 klubov je JK Acron 
Slovenj Gradec zastopalo 12 predstav-
nikov. Najbolje so se odrezali Zala 
Pečoler, Laura Božič in Vinko Pre-
volšek, ki so v svojih težnostnih kate-
gorijah premagali vso konkurenco in 
tako osvojili naslov državnega prvaka. 
Uspeh so dopolnili še Martin Črešnik 
z osvojenim 2. mestom ter Trej Srebo-
tnik Gregor in Anja Ognjanovič, ki sta 
si priborila 3. mesto. Med mlajšimi ka-
deti je JK Acron Slovenj Gradec ekipno 
osvojil 2. mesto za JK Šiška in pred tre-
tjeuvrščenim JK Triglav Kranj.

Borut Marošek 
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Judo 

V športni dvorani Športnega cen-
tra Vinka Cajnka Slovenj Gradec 

se je 17. maja v organizaciji Društva 
paraplegikov Koroške izvedel 13. 
pokal Zveze paraplegikov Slovenije v 
košarki na invalidskih vozičkih.
V turnirskem sistemu nastopanju so 
sodelovale štiri ekipe. Pokal je dobi-
la v prehodno last ekipa iz Društva 
paraplegikov ljubljanske pokrajine 
– »Mercator«, ki je v finalu ugnala 
ekipo »Palfinger marine« iz Dru-
štva paraplegikov severne Štajerske. 
Branilci iz prejšnjih dveh let ekipa 
»Thermana« iz Društva paraplegikov 
jugozahodne Štajerske so v malem fi-
nalu izgubili proti ekipi Društva pa-
raplegikov Gorenjske in osvojili če-
trto mesto. Prehodni pokal in ostale 
pokale so podelili predsednik  Zveze 
paraplegikov Slovenije Dane Kaste-

lic, predsednik Društva paraplegikov 
Koroške Damjan Hovnik in predse-
dnica Zveze za šport Slovenj Gradec 
Mojca Verhovnik. Vodja športnih 
dejavnosti pri ZPS Gregor Gračner 
je uvodoma pohvalil nastopajoče in 
pomen pokala ZPS v košarki na vo-
zičkih, ki se izvede izmenjaje v regiji 
brez svoje ekipe; predsednik ZPS je 
pozval k krepitvi dobrega dela v tem 
in drugih športih paraplegikov. Ga. 
Verhovnik se je organizatorjem za-
hvalila, da so turnir  izvedli v Slovenj 
Gradcu; mestu, glasniku miru in no-
silcu naziva mesta prijaznega invali-
dom. V mestu, ki povezuje; v mestu, 
ki se zaveda pomena športa za vse 
občane. Tudi zaradi teh naporov Me-
stne občine Slovenj Gradec, ZPS in 
DPK tu radi izvedemo tekmovanja.

Stojan Rozman

Košarka na invalidskih vozičkih 

XIII. pokal Zveze 
paraplegikov Slovenije

Zala Pečoler, Laura Božič in Vinko 
Prevolšek državni prvaki za leto 2014

V sklopu Zavoda za šport Repu-
blike Slovenije Planica se je letos 

prvič organiziralo državno prvenstvo 
osnovnih šol, kjer je na finalu sodelo-
valo več kot 100 učencev iz vse Slove-
nije. Koroški tekmovalci so se dobro 
borili in zasedli odlična mesta.

V kategoriji mlajši dečki letnik 2001 
in 2002 je 1. mesto osvojil Črt Pasterk 
iz OŠ Radlje in član KK Keglbar. V 
isti kategoriji je Anej Cvar zasedel 5. 
mesto in Alen Hedl 7. mesto, oba iz 
OŠ Radlje in člana KK Keglbar.

V kategoriji starejši dečki letnik 
1999 in 2000 je Mattia Schifini Pen-
šek iz Druge osnovne šole Slovenj 
Gradec in član KK Slovenj Gradec 
zasedel 14. mesto.

V kategoriji mlajše deklice je 2. 
mesto zasedla Ana Oder iz Druge 
osnovne šole Slovenj Gradec in članica 
KK Slovenj Gradec, 4. mesto pa Julia 
Vačun iz Druge osnovne šole Slovenj 
Gradec in članica KK Fužinar PE.

Pri starejših deklicah je 10. mesto 
zasedla Teja Abraham, 11. mesto pa 
Lara Svetec, obe iz OŠ Koroški jeklar-
ji z Raven na Koroškem in članici KK 
Fužinar PE. 

Velik uspeh kegljaškega športa je 

uvrstitev na šolska tekmovanja, kar pa je 
odvisno od zavzetosti kegljaških klubov, 
da to čim bolj promovirajo, saj vemo, da 
se šampioni klešejo že od malega.

Marijan Bogar 

Turnir v spomin poboja 
Lackovega odreda pri 
Županku
Kegljaško srečanje v spomin pohoda 
XIV. divizije na Štajersko bo 14. juni-
ja v Slovenj Gradcu. 
Kegljači ŠD Invalid so se 18. aprila 
udeležili tradicionalnega turnirja v 
kegljanju borbene igre v spomin po-

boja Lackovega odreda pri Županku. 
To je bilo letos že drugo tekmovanje, 
postalo pa naj bi kar tradicionalno, 
saj ga bo MDI Radlje organiziralo 
vsako leto. Sodelujejo ekipe iz ŠDI 
Maribor, MDI Velenje, ŠD Invalid 
Slovenj Gradec in MDI Radlje.

Pred tekmovanjem sta predsedni-
ca KO ZB za vrednote NOB Radlje ob 
Dravi in župan občine Radlje podelila 
spominska priznanja vsem društvom, 
ki nastopajo na tem tekmovanju. ŠD 
Invalid iz Slovenj Gradca se je tokrat 
odrezalo bolj slabo, saj se je uvrstilo 
le na 3. mesto, končna uvrstitev posa-
meznih društev pa je sledeča: 1. mesto 
MDI Velenje, 2. mesto MDI Radlje, 3. 
mesto ŠD INVALID Slovenj Gradec, 4. 
mesto ŠDI Maribor. Tekmovalci so bili 
ob zaključku postreženi še z malico in s 
pijačo. Dogovorili so se tudi, kje se sre-
čajo naslednjič: Tone Garb jih je pova-
bil na tradicionalno srečanje v spomin 
pohoda XIV. divizije na Štajersko, ki bo 
organizirano v soboto, 14. junija 2014, 
v Slovenj Gradcu, predsednik MDI 
Velenje Valter Golob je povedal, da bo 
naslednje srečanje v mesecu oktobru v 
Šoštanju, vodja kegljačev ŠDI Maribor 
Tone Stražar pa je dejal, da se bodo v 
kratkem srečali tudi v Mariboru.

ŠD Invalid se bo teh tradicionalnih 
tekmovanj udeleževal tudi v bodoče, 
kot predsednik pa obljubljam, da se 
bomo bolj potrudili in dosegli boljše 
rezultate kot na tem tekmovanju.

Tone Garb,
predsednik ŠD Invalid Sg

Uspeh koroških kegljačic in 
kegljačev na prvenstvu OŠ

Kegljanje Z željo, da v Slovenj Gradcu raz-
vijamo kulturo urbanih špor-

tov in povezujemo mlade iz celotne 
regije, so letos ustanovili športno 
društvo Skatepark Slovenj Gradec, 
katerega prvi predsednik je postal 
Miha Glavič, ki je tudi sicer eden 
od gonilnih sil na slovenski sceni 
urbanih športov.

V Slovenj Gradcu je skatepark ali rol-
karski poligon v uporabi že od leta 
1997, ko ga je takratna mestna oblast 
postavila v blokovskem naselju na 
Tomšičevi ulici. Obstoječi skatepark, 
ki pa je zelo živ še danes, se nahaja 
pri Mercatorju ob Ronkovi ulici na 
desnem bregu reke Mislinje. Park je 
plod večletnega truda lokalnih navdu-
šencev in je v večini nastal izpod rok 
lokalnih rolkarjev in BMX kolesarjev. 
Namenjen je predvsem uživanju na 
rolki, BMX kolesu in skiroju ali pa pre-
prostemu druženju ob dobri družbi.

Miha Glavač: »Lani smo poligon 
nekoliko povečali in prenovili. Delali 
smo sami, večkrat pod žarometi dolgo 
v noč. Brez podpore Mestne občine in 
JZ Spotur nam ne bi uspelo, pomagali 
pa so nam tudi drugi lokalni podjetni-
ki, ki so darovali material za izdelavo. 
Park je v večini zgrajen iz lesa iz lokal-
nih gozdov. Vsako leto prirejamo rol-
karski in BMX dogodek, ki v naše me-
sto pripelje mnoge urbane športnike iz 
cele Slovenije in tudi sosednje Avstrije. 
Tako smo lani v Slovenj Gradcu uspe-
šno izpeljali mednarodni dogodek, po-
stanek svetovne rolkarske serije Wild 

in the Parks, kjer se pomerijo najboljši 
rolkarji iz države v dveh starostnih ka-
tegorijah (do 16 let in nad 16 let), zma-
govalci pa se uvrstijo v finale evrop-
skega dela tekmovanja, ki vsako leto 
poteka v Kopenhagnu na Danskem. 

Ker je naš namen združevati vse po-
zitivno misleče mlade ljudi, v naš park 
redno vabimo tudi goste iz cele Sloveni-
je, sosednje Avstrije in nekdaj s Slovenj 
Gradcem pobratenega Gornjega Mila-
novca v Srbiji. Vsi so dobrodošli, lepo 
sprejeti in radi se vračajo v naš kraj. 

Naš rolkarski poligon je center do-
gajanja za mnoge mlade, ki si tukaj ve-
stno nabirajo športna znanja, krepijo 
telo in duha ter pripomorejo k večji 
kakovosti poligona. Vsak izmed nas 
je entuziast, ki je maksimalno predan 
športu. Kot veste, so urbani športi zelo 
dinamični in večkrat lahko nevarni. 
Trudimo se, da do poškodb ne priha-
ja. K temu lahko z lastno disciplino in 
s primernim obnašanjem v poligonu 
pripomore vsak in tako na poseben 
način razvija čut za sočloveka.

Naša vizija za prihodnost je dol-
goročen razvoj urbanih športov in 
rolkarskega poligona, prirejanje 
športnih dogodkov in razvoj mnogih 
mladih talentov. 

Rolkarski poligon je odprt vsake-
mu in vsak dan. Še posebej vabljeni 
vsi, ki bi se radi preizkusili na rolki, 
BMX kolesu ali skiroju. Vsi objestne-
ži, katerih v preteklosti ni manjkalo, 
pa naj se poligona izogibajo, ker je to 
dom športa, kulture in pozitivno na-
ravnanih ljudi.« (AP) 

Slovenski reprezentanti, predstav-
niki Judo kluba Acron Slovenj 

Gradec, Zala Pečoler, Nika Perovnik 
in Aljoša Yankovskyy so zastopali 
slovenske barve na kadetskem evrop-
skem pokalu v Teplicah na Češkem.

10. in 11. maja 2014 je v Teplicah na 
Češkem potekal evropski kadetski 
pokal v judu, katerega so se v okvi-
ru slovenske kadetske reprezentance 
udeležili trije predstavniki Judo kluba 

Acron Slovenj Gradec: Aljoša Yanko-
vskyy, Nika Perovnik in Zala Pečoler. 
Najbolje se je uvrstila slednja, ki je v 
kategoriji do 63 kg z dvema zmagama 
proti predstavnicama Turčije in Češke 
in dvema porazoma proti Avstrijki in 
Britanki osvojila 9. mesto.

Nika Perovnik je v kategoriji do 
57 kg z zmago proti Portugalki in s 
porazom proti predstavnici Italije 
ostala brez uvrstitve. Prav tako brez 
uvrstitve je ostal Aljoša Yankovskyy, 

ki je v kategoriji do 73 kg zabeležil 
poraz proti predstavniku Latvije.

Na turnirju je sicer nastopilo 442 
tekmovalk in tekmovalcev in 30 dr-
žav. (BM) 

Udeleženci DP, člani JK Acron Slovenj Gradec

Judoistka Zala Pečoler deveta

Na tekmi evropskega kadetskega 
pokala na Češkem

Zala Pečoler

Na lanski obnovi parka 
(foto Miha Glavič)

Rolka, BMX, skiro 

Za dolgoročni razvoj 
urbanih športov



Na Pankracijevo nedeljo, 11. maja 
letos, je bil ob tradicionalni procesiji 
v čast sv. Pankracija prvič tudi bla-
goslov konj. Idejo Blaža Apačnika so 
uresničili domačini in uredili ograje-
no zemljišče Apačnikove domačije v 
neposredni bližini cerkve za priveze 
konj in druženje konjenikov. 

Poskrbeli so tudi za zakusko in do-
mačo glasbo ter si pred odhodom 
obljubili, da se prihodnje leto spet 
udeležijo prireditve. (IR) 

Aktiv invalidov Pameče-Troblje je 
v gostišču Ržen v Trobljah orga-

niziral že 13. športne igre. Udeležen-
ci so se pomerili v igranju kart, šahu 
in pikadu. Letos se je na igre prijavilo 
30 invalidov, prvi trije zmagovalci pri 
ženskah in moških pa so prejeli me-
dalje za najboljši doseženi rezultat v 
posamezni panogi.
Rezultati:
•	 pikado – moški: Srečko Ajtnik 339, 

Hinko Gregor 327, Marko Hirtl 315
•	 pikado – ženske: Sonja Gregor 413, 

Elica Hovnik 322, Marija Gracej 319
•	 šah – moški: Franc Lakovšek 5, 

Jože Hirtl 4, Pavel Globočnik 1 
•	 karte – moški: Oto Goričan, Ro-

man Pohovnikar, Jože Mori 
•	 karte – ženske: Zala Goričan, Vil-

ma Goričan, Stanka Fele 
Po končanih igrah so bili vsi ude-
leženci postreženi z malico, nato je 
sledilo druženje. Da pa je bilo raz-
položenje še lepše, jim je na harmo-
niko zaigral Edo Goličnik.

Stanislava Tamše

Tone Garb je zapisan 
športu že več kot 54 let. 

Športnik je bil že kot osnovnošolec in 
zelo mlad je v rojstnem kraju Stari trg 
začel prirejati tekme v rokometu, no-
gometu in smučanju, sprva z vrstniki, 
potem s športniki iz drugih krajev v 
občini. Danes je vsestranski športnik, 
največje uspehe pa dosega v smučanju, 
saj se vsako leto na državnem prven-
stvu invalidov Slovenije redno uvršča 
med prvih pet. Februarja 2013 je do-
segel do sedaj najboljši rezultat, saj je 
na državnem prvenstvu v veleslalomu 
postal državni prvak v konkurenci 26 
tekmovalcev smučarjev.

Tone Garb je bil med tistimi, ki so v 
Starem trgu organizirali ekipo v ma-
lem nogometu. Ekipa je uspešno na-
stopala v takratni občinski in pozneje 
medobčinski ligi. V kraju je pomagal 
pri organizaciji tekem v smučanju, ki 
jih je vrsto let organiziralo starotrško 
gasilsko društvo. Tudi tekmoval je. 
Ko je dopolnil 12 let, se je včlanil v RK 
Partizan Slovenj Gradec in rokomet 
uspešno igral v prvi ekipi v pionirski 
in nato mladinski kategoriji. Kako se 
Garb spominja teh časov? 

»Obe ekipi sta takrat uspešno na-
stopali v republiški ligi. Ko pa bi moral 
prestopiti v člansko ekipo, je prišlo do 
nesoglasij znotraj kluba. Ker sem bil tr-
mast in ker sem vedel, da sem dober v 
rokometu, sem, ko sem dobil izpisnico 
iz RK Partizan Slovenj Gradec, pristo-
pil v RK Fužinar z Raven na Koroškem. 
Tam sem uspešno igral polnih 12 let in 
v teh letih kar štirikrat postal najboljši 
strelec štajerske lige.« Tone Garb ob tem 
dodaja, da teh prečudovitih let v RK Fu-
žinar ne bo nikoli pozabil, saj so ga spre-
jeli »kot pravega Ravenčana«, on pa se je 
za takšen sprejem zahvalil z odličnimi 
igrami v klubu. Še danes ima prijateljske 
stike s takratnimi soigralci in tistimi, ki 
so bili v klubu funkcionarji. 

Ko se je vpisal v industrijsko šolo 
na Ravnah, je postal stalni član ekip v 
rokometu in smučanju (obe sta uspe-
šno nastopali na tekmovanjih po Ju-
goslaviji). Začel je sodelovati pri orga-
nizaciji tekem med razredi svoje šole 
in gimnazijo na Ravnah. Nadaljuje: 

»Z rokometno ekipo sem bil večkra-
tni prvak med industrijskimi šolami, 
veliko uspehov pa sem dosegel tudi s 
smučarsko ekipo, saj sem bil večkratni 
prvak šole v svoji konkurenci.«

Ko se je po šolanju in odsluženem 
vojaškem roku zaposlil v Železarni 
Ravne v obratu »stroji in deli«, je že v 
drugem letu službovanja postal športni 
referent v tem podjetju. Povedal je, da 
je bil v teh 12 letih kar petkrat progla-
šen za najboljšega športnega referenta 
v Železarni Ravne, 6 let pa je bil tudi 
predsednik sveta športnih referentov. 
»Poleg organizacije tekmovanj sem 
tudi uspešno tekmoval v rokometu, 
nogometu in smučanju. Uspešno sem 
organiziral tekmovanja med podjetji 
v železarni kakor tudi s podjetji izven. 
Tekmovali smo s podjetji Metalna Ma-
ribor, Litostroj Ljubljana, Železarna 
Štore in Železarna Jesenice. Za organi-
zacijo le-teh sem prejel veliko priznanj, 
za športne uspehe pa pokale in meda-

lje,« se z zadovoljstvom spominja Garb. 
Vsa leta z veseljem in veliko volje de-
luje na športnem področju, saj si ne 
predstavlja življenja brez športa. Pravi, 
da bo s tem nadaljeval, dokler mu bo 
služilo zdravje in, seveda, dokler bo v 
tekmovanjih uspešen. Nadaljuje: »Ko 
pa ne bo več uspehov, se bom posvetil 
samo organizaciji tekmovanj in poma-
gal pri vodenju v ŠDI in DI. To bom 
delal, dokler bom v tem užival in imel 
podporo ljudi, s katerimi delam.« 

Predsednik ŠD Invalid Slovenj 
Gradec (ŠDI) je Tone Garb postal leta 
1996. »To društvo je vrsto let med naj-
uspešnejšimi športnimi društvi v MO 
Slovenj Gradec,« je zadovoljen. Vsako 
leto prireja športno-zgodovinsko pri-
reditev v spomin pohoda XIV. divizije 
na Štajersko, na kateri tekmujejo v stre-
ljanju in kegljanju, sodelujejo pa ekipe 
iz MDI Radlje, MDI Velenje, ŠDI Ma-
ribor in domačega ŠDI. Prireja tradi-
cionalni kegljaški turnir za pokal ŠDI, 
vsako leto tudi športni teden invalidov 
v MO Slovenj Gradec. Je organizator 
tekem med člani ŠDI in drugimi dru-
štvi v občini in izven. Poleg tega uspe-
šno tekmuje v kegljanju, balinanju, pi-
kadu in namiznem tenisu. 

Garb je aktiven tudi v Društvo in-
validov Slovenj Gradec, kjer je zadnjih 
13 let član izvršnega odbora in vrsto 
let član komisije za šport. »V komisiji 
sem pokrival streljanje, kegljanje, na-
mizni tenis in smučanje, od leta 2013 

pa sem predsednik komisije za šport in 
rekreacijo. Poleg tega sem tudi uspešen 
športnik v tem društvu, saj redno na-
stopam na območnih in državnih pr-
venstvih v kegljanju, pikadu, balinanju 
in seveda smučanju. V letu 2013 sem 
bil na območnem tekmovanju v keglja-
nju med 41 tekmovalci zelo dober, saj 
sem osvojil 4. mesto.« 

Še večji uspeh je dosegel na držav-
nem prvenstvu v veleslalomu, ki je bilo 
na Poseki na Ravnah, saj je v konku-
renci 26 smučarjev zasedel prvo mesto 
in s tem postal državni prvak za leto 
2013. Zato je bil proglašen za športnika 
leta 2013 med invalidi v Mestni občini 
Slovenj Gradec. 

Ker mu ni vseeno, kaj se dogaja na 
področju športa v občini, je aktiven pri 
Športni zvezi Slovenj Gradec, kjer je če-
trti mandat član izvršnega odbora in od 
2014 podpredsednik. Pravi, da rad po-
maga vsakemu, ki ga prosi za nasvet. Za-
dnja leta tekmuje v veleslalomu za pokal 
mestne občine, kjer osvaja prva mesta v 
svoji starostni skupini. Je tudi podpred-
sednik komisije za podelitev Železnikar-
jevih priznanj pri Mestni občini Slovenj 
Gradec in podpredsednik komisije za 
podelitev priznanj na področju športa 
pri Športni zvezi Slovenj Gradec. 

Kot športnik je aktiven tudi pri 
Društvu upokojencev Slovenj Gradec, 
kjer uspešno nastopa v ekipah v keglja-
nju, smučanju in balinanju. Leta 2013 
je bil regijski prvak v kegljanju in regij-
ski prvak v balinanju v bližanju. Bil je 
tudi v ekipi, ki je v kegljanju leta 2010 
nastopila na državnem prvenstvu v 
Mariboru, leta 2013 pa v Radljah.

Dolgo časa je bil aktiven pri Društvu 
vojnih invalidov za Koroško, kjer je bil 
organizator rekreacije in tekmovanj 
tudi na nivoju Zveze društev vojnih in-
validov Slovenije. Tudi v tem društvu je 
uspešno tekmoval v kegljanju, pikadu 
in smučanju. Pri Zvezi je bil član komi-
sije za šport in rekreacijo. Za vse to so 
mu podelili zlato plaketo ZDVIS. 

V okviru Društva diabetikov je do 
leta 2013 nastopal na športnih igrah v 
kegljanju, namiznem tenisu in pikadu.

Izbrana najvišja priznanja, ki ji je 
Tone Garb dobil za športno udejstvo-
vanje in organizacijo na tem področju: 
•	 Leta 2002 je prejel plaketo MO SG 

za delovanje in uspehe na področju 
športa v mestni občini. 

•	 Leta 2007 je prejel zlato plaketo Zveze 
društev vojnih invalidov Slovenije za 
prizadevno in uspešno dejavnost na 
področju rekreativne in športne dejav-
nosti vojnih invalidov in drugih članov 
Društva vojnih invalidov za Koroško. 

•	 Leta 2008 je prejel plaketo MO SG 
za večletno uspešno delo na mnogih 
področjih družbenega življenja, med 
drugim tudi na področju športa. 

•	 Leta 2006, 2011 in 2014 je prejel pokale 
in plaketo kot najboljši športnik inva-
lid v Mestni občini Slovenj Gradec.

Ajda Prislan
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Športne igre Aktiva invali-
dov Pameče-Troblje

Društvo invalidov SG

Življenja brez športa si ne predstavlja
Tone Garb, predsednik ŠD Invalid Slovenj Gradec

V soboto, 12. aprila 2014, je na trgu 
v Slovenj Gradcu potekala prire-

ditev, ki jo ob 7. aprilu, svetovnemu 
dnevu zdravja, že 15. leto zapovrstjo 
organizira Srednja zdravstvena šola 
Slovenj Gradec. Zberemo se zato, da 
se poklonimo zdravju in pokažemo, 
kakšen naj bi bil zdrav način življenja. 

Osrednji dogodek je seveda tek na več 
razdalj v 14 kategorijah. Od 1. do 9. ra-
zreda OŠ so se pomerili na razdaljah 600 
in 800 m, srednješolci na 2000 m, članice 
in člani pa na 4000 m. Najboljše tekače 
v vsaki kategoriji smo, poleg medalj in 
diplom, nagradili tudi s praktičnimi na-
gradami naših sponzorjev, katerim se ob 
tej priložnosti najlepše zahvaljujemo.

Udeleženci prireditve so se lahko 
udeležili tudi zdrave hoje na 2000 m; 
najštevilčnejši v tej kategoriji so bili 
učenci in učitelji Druge osnovne šole 
Slovenj Gradec. 

To naše vsakoletno srečanje obarvajo 
tudi stojnice, na katerih predstavljamo 

mnoge šolske in obšolske dejavnosti 
(merjenje krvnega tlaka, nekajenje, te-
rapija s pomočjo živali itd.). Letos so se 
Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec 
poleg Druge osnovne šole, ki z nami 
sodeluje že vsa leta, pridružili še: Zavod 
za zdravstveno varstvo Ravne na Koro-
škem, policija s predstavitvijo policijskih 
konjev, Kronček – Društvo za kronično 

vnetno črevesno bolezen, Društvo led-
vičnih bolnikov Slovenj Gradec, Polžki 
– Društvo diabetikov Dravograd.

Ena izmed novosti pa je bila tudi stoj-
nica rabljenih stvari za ponovno upo-
rabo, z geslom Vzemi in daruj, ki sta jo 
družno organizirala Šolski center Slo-
venj Gradec in Ekološko društvo Slovenj 
Gradec. Poleg številnih sponzorjev, ki so 
nam omogočili tek, nam je bilo naklo-
njeno tudi vreme, tako da lahko rečemo, 
da je »tek za zdravje in smeh« v celoti 
uspel, saj je privabil več kot 1500 ljudi. 

Darja Skutnik, prof.,
Lucija Pori, prof. 

Tek za zdravje in smeh
15. Tek zdravja 

Tradicija blagoslavljanja konj na 
Legnu šteje že več kot dve dese-

tletji. V čast zavetnika sv. Jurija na 
Legnu so bila prva žegnanja pri cer-
kvi, petnajst zaporednih let, nato šest 
let v klubu, kjer je bilo lažje pripraviti 
varne priveze v maneži, letos pa smo 
prireditev pripravili 4. maja na ob-
močju Športnega društva Legen, kjer 
so nam prijazno odstopili prostor. 
Ob osnovnem namenu dobre želje, 
kar v bistvu pomeni blagoslov, ko-
njeniki Cross Country Cluba Legen 
negujemo ta lep star ljudski običaj, ob 
tem pa med druženjem izmenjujemo 
izkušnje o delu s konji, vzreji raznih 
pasem za različne namene, predvsem 

pa o novih načinih prijaznega učenja 
in dela s konji, ki se vedno bolj uvelja-
vlja med mlajšimi ljubitelji teh pleme-
nitih štirinožnih živali. 

Letos je bila za konjenike, člane 
CCCL, osrednja tema in vprašanje, 
kako delati in izvajati številne pro-
grame za otroke in mladino še naprej, 
ko pravzaprav še nimamo urejenega 
prostora. Smo v skupini neštetih, ki 
čakamo na sprejetje občinskega pro-
storskega načrta za naslednje obdobje, 
da bomo lahko pripravili in uredili 
zemljišče, ki ga imamo v najemu, za 
namene in potrebe kluba. Kljub temu 
aktivnosti kluba ne bodo zamrle. Po-
skušali bomo v okviru možnosti na 
najetem občinskem zemljišču izvajati 
programe, morda malo okrnjeno, ven-
dar kontinuirano s konji, ki bodo tam 
čez poletje, v zimskih mesecih pa bomo 
poskrbeli, da bodo živali v zaprtih pro-
storih in primerno oskrbovane. Pri 
tem pričakujemo posluh in prizadeva-
nja vseh, ki lahko kakorkoli pomagajo, 
da postopki stečejo čim prej, da bomo, 
upam, lahko že prihodnje leto povabili 
konjenike drugih klubov in rančev na 
blagoslov na novo lokacijo na Legnu. 

Ida Robnik

Ob blagoslovu vprašanja, kako naprej
Cross Country Club Legen

Blagoslov konj na Grajski vasi 

Vsako leto prijezdi več mladih.
(foto Ida Robnik) 

Na Grajski vasi prvi blagoslov konj
Konjeniki

1. B DRL, 22. krog, Športna dvorana 
Slovenj Gradec, 17. maj 2014
RK Slovenj Gradec : RK Grosuplje, 36 : 
22 (16 : 13)

Polna športna dvorana v Slovenj 
Gradcu je pričakovala zmago do-

mačih nad RK Grosuplje, s katero bi 
postali prvaki 1. B DRL, in to jim je 
tudi uspelo. Koroški rokometaši so s 
14 zadetki razlike (26 : 22) premagali 
goste in slavje po tekmi se je začelo.
V drugem polčasu je razlika narašča-

la, 10 minut pred koncem so domači 
povedli za 8 zadetkov (28 : 20), v 55. 
minuti so gostje ostali brez Mušiča, ki 
si je prislužil rdeči karton zaradi tretje 
izključitve, do konca so domači polnili 
mrežo gostov in slavili.

Po končani tekmi je kapetan Kle-
men Kresnik iz rok legendarnega 
trenerja Mira Požuna prejel pokal za 
najboljšo ekipo v 1. B ligi. V glasbe-
nem programu so obiskovalce zabavali 
pevki Sara Kobold in Iris ter Miran Ka-
mnik. Zabava se je zavlekla dolgo v noč.

Danes je čas za sanje, jutri je nov 
dan, misli so usmerjene v prihodnost 
– v najmočnejšo rokometno ligo, kjer 
bodo Slovenjgradčani igrali v priho-
dnji sezoni. Bojan Gros 

Po kegljaškem tekmovanju v Radljah

Tone Garb, kegljanje med ŠDI SG in ILCO, 
10. 12. 2013

(foto Jurij Vodušek)

Prvaki 1. B lige
RK Slovenj Gradec 2011




