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Za športnico leta 2014 je 
bila izbrana atletinja 

Maja Pogorevc, ki sicer obiskuje 4. 
letnik gimnazije v Slovenj Gradcu. 
Trenira tek na 400 in 200 metrov, 
trenutno se pripravlja predvsem na 
evropsko mladinsko prvenstvo in si 

v prihodnosti želi dosegati norme za 
nastope na velikih tekmovanjih. 

Odlična športnica, članica Atletske-
ga kluba Slovenj Gradec, je večkratna 
državna prvakinja in podprvakinja. 
V letu 2014 je na prvenstvih Slove-
nije v atletiki osvojila štiri naslove 
državne prvakinje. Naslov državne 
prvakinje je osvojila v teku na 400 m 
v kategoriji starejših mladink, v isti 
kategoriji je podprvakinja v teku na 
200 m. V teku na 400 m je državna 
članska prvakinja, v tej disciplini 
pa je drugič zapovrstjo zmagala na 
Prvenstvu srednjih šol v atletiki. V 
preteklem letu je štirikrat nastopila 
za slovensko atletsko reprezentanco, 
med te nastope spada tudi svetovno 
prvenstvo za mladince v ZDA, kjer 
je tekmovala v treh disciplinah, in 
sicer v teku na 400 in 200 m ter v 
štafeti 4 x 400 m. V slednji je posta-
vila nov slovenski mladinski rekord. 
V začetku letošnjega leta je dosegla 
normo za nastop na evropskem mla-

dinskem prvenstvu v atletiki, ki bo 
letos julija na Švedskem. 

Postali ste športnica leta 2014 v MO 
Slovenj Gradec. Kaj vam to pomeni? 

Naziva športnice leta 2014 sem seve-
da zelo vesela, saj mi predstavlja na-
daljnjo motivacijo za doseganje bolj-
ših rezultatov. 

Kdaj ste se začeli ukvarjati z atleti-
ko in zakaj ste izbrali ravno kraljico 
športov? 

Z atletiko sem se začela ukvarjati pri 
dvanajstih letih. Izbrala pa sem jo zato, 
ker se je z njo ukvarjala moja mama in 
me je s svojimi rezultati navdušila. 

Koliko trenirate in kako vaši treningi 
potekajo? 

Treniram vsak dan, treningi pa pote-
kajo od ene do dve uri. Treniram na 
hitrosti, vzdržljivosti, tehniki in moči. 

Kateri dosežen rezultat na dosedanji 
športni poti vam največ pomeni? 

Največ mi prav gotovo pomeni lan-
ska uvrstitev v polfinale na svetov-
nem prvenstvu za mladince, ki je 
potekalo v Oregonu. V polfinalu sem 
se uvrstila na 16. mesto v teku 400 m. 

Veliko pa mi prav tako pomenita dr-
žavni mladinski rekord v štafeti 4 x 
400 m, ki smo ga z dekleti prav tako 
odtekle v Oregonu, ter lanski naziv 
članske prvakinje v teku na 400 m. 

Kakšni so vaši cilji in načrti? 
To leto sem skoncentrirana predvsem 
na evropsko prvenstvo za mladince, 
ki bo na Švedskem. V prihodnje pa 
upam, da bom še dosegala norme za 
večja tekmovanja. 

Ali imate kakšnega vzornika, se po 
kom zgledujete? 
Moja največja vzornica je Brigita Lan-
gerholc, rekorderka teka na 400 m. 

Od kod črpate motivacijo? 
Motivacijo črpam iz vsega česar lah-
ko. Trudim se na stvari gledati pozi-
tivno in se ne ukvarjati z negativnimi. 

Koliko športniku na njegovi poti po-
meni podpora staršev, prijateljev? 
Podpora staršev in prijateljev je se-
veda zelo pomembna in ključna za 
uspeh vsakega športnika. 

Kaj bi povedali o sebi, kakšna oseba 
ste? 
Vztrajna, motivirana, ambiciozna. 

Ali vam ob šoli in treningih sploh 
ostane kaj prostega časa in kaj takrat 
najraje počnete? 

Prostega časa je letos bolj malo, saj 
me čaka čez mesec dni že matura. 
Kar pa ga imam, ga najraje preživim 
ob branju knjig in v dobri družbi. 

Maja Martinc 

Športnica leta 2014 

Maja Pogorevc 

Za športnika leta 2014 je bil izbran 
smučar Aljaž Dvornik. Čeprav 

trenira vse smučarske discipline, 
je najboljši v slalomu. Na leto je na 
smučiščih okoli 180 dni, v tej sezoni 
je med drugim nastopil tudi v finalu 
svetovnega pokala v alpskem smuča-
nju na ekipni tekmi v Meribelu.

Je članski državni prvak v slalomu in 
državni prvak med mladinci v slalo-
mu. Med njegove večje uspehe sodi 
še pet zlatih, tri srebrne, tri bronaste 
medalje s tekmovanj za mladinski 
pokal Telekom Slovenije, šest medalj 
s FIS tekmovanj ter drugo mesto z 
državnega prvenstva v kombinaciji. 
Je član Smučarskega kluba Dvornik 
transport, sicer pa je dijak srednje 
ekonomske šole v Slovenj Gradcu.

Postali ste športnik leta 2014 v MO 
Slovenj Gradec. Kaj vam to pomeni?

Vsaka takšna nagrada je še večja mo-
tivacija za naprej.

Kdaj ste se začeli ukvarjati s smu-
čanjem in zakaj ste izbrali ravno ta 
šport?

Smučati sem začel leta 2001. Za pro-
fesionalno pot sem se odločil leta 
2005, takrat sem opustil motokros. 
Ta šport sem izbral, ker je eden iz-
med najtežjih športov, saj niso vsak 
dan enaki pogoji za treninge in niti 
ena tekma ni enaka.

Koliko trenirate in kako vaši treningi 
potekajo?

Letno sem na smučanju 180 dni, sem 
spada še 30 dni potovanj, v tej sezoni 
pa je bilo 61 tekem. Med samo sezono 
je treningov manj, saj hodim s tekme 
na tekmo. V pripravljalnem obdobju 
največ treniram na ledenikih in v smu-
čarskih dvoranah. En dan v pripra-
vljalnem obdobju poteka takole: zjutraj 
vstanem ob 7.00, sledi zajtrk, potem 
se odpravim na smučišče. Trening se 
začne ob 9.00, poteka tri do štiri ure na 
snegu, nato se vrnem v hotel na kosi-
lo. Po kosilu malo počitka, ob 16.00 se 
odpravim na kondicijski trening, tam 
eno uro in pol delam različne stvari za 
moč, hitrost, ravnotežje ... Nato nazaj v 
hotel, pod tuš, na večerjo ob 19.00, po 
večerji pride na vrsto spanje.

Kateri dosežen rezultat na dosedanji 
športni poti vam največ pomeni?

Do letos mi je največ pomenil naslov 
državnega prvaka v članski kategoriji 
v slalomu, od letos dalje pa mi največ 
pomeni nastop na finalu svetovnega 
pokala v Meribelu na ekipni tekmi, kjer 
sem premagal 8. veleslalomista letošnje 
sezone v skupnem seštevku svetovnega 
pokala Roberta Nanija iz Italije.
Kakšni so vaši cilji in načrti?
Letošnja sezona se je ravno zaključila, 
tako da me čaka 14 dni premora, nato 
pa se bo treba konkretno kondicijsko 
pripraviti in narediti plan za naslednjo 
sezono, kako in kaj se bo delalo.
Ali imate kakšnega vzornika, se po 
kom zgledujete?

Moja vzornika sta oče Matjaž in 
stric Mladen. V smučanju se zgledu-
jem po Marcelu Hirscherju in Jonu 
Olssonu.

Od kod črpate motivacijo?

Nekaj dodatne motivacije dobiš z do-
brimi rezultati, še posebej, če dobiš 
možnost nastopanja na svetovnem 
pokalu, tako kot sem jo dobil v finalu 
svetovnega pokala. Največ motivacije 
pa od družine in prijateljev, ki te pod-
pirajo pri tem, kar delaš. In če ne uži-
vaš v tem, kar delaš, ni nič!

Koliko športniku pomeni podpora 
staršev, prijateljev?

Če te nekdo podpira, si s tem še 
močnejši.

Kaj bi povedali o sebi, kakšna oseba ste?

Vztrajen.

Ali vam ob treningih sploh ostane kaj 
prostega časa in kaj takrat najraje 
počnete?

Prostega časa ni, saj potekajo tudi 
na morju kondicijske priprave. Če se 
najde kakšen prost dan, pa ga izkori-
stim za počitek.

Hvala in veliko športnih uspehov še 
naprej!

Maja Martinc

Športnik leta 2014

Aljaž Dvornik

Mihaela Sušec in Lilijana Bro-
dej sta se z doseženo normo v 

streljanju z zračnim orožjem v ka-
tegoriji NAC tudi letos uvrstili na 
državno prvenstvo.

Po športnem koledarju ZDIS in v orga-
nizaciji MDI Šaleške doline je bilo 21. 
marca 2015 na strelišču MROŽ v Ve-
lenju Območno tekmovanje v strelja-
nju z zračnim orožjem (po tehničnem 
Pravilniku za organizacijo in izvaja-
nje tekmovanja v streljanju z zračnim 
orožjem). Na državno prvenstvo se 
uvrstijo tekmovalke, tekmovalci z do-
seženo normo po posamezni kategoriji 
po veljavnem strelskem Pravilniku. 

V moški konkurenci so bili tekmo-
valci razvrščeni v tri kategorije – stre-
ljanje s serijsko zračno puško NAC ter 
standardnima zračnima puškama SH 
1 in SH 2. V ženski konkurenci pa so 

bile tekmovalke razvrščene v dve ka-
tegoriji – streljanje s serijsko zračno 
puško NAC in SH 2. Posamezno se je 
tekmovanja v moški konkurenci ude-
ležilo 35 tekmovalcev, v ženski kon-
kurenci 19 tekmovalk.

Območnega tekmovanja so se iz 
Društva invalidov Slovenj Gradec ude-
ležile tri strelke: Lilijana Brodej, Jelka 
Sušec in Silva Dražič. Norma za uvrsti-
tev na državno prvenstvo za ženske je 
bila 309 krogov, za moške tekmovalce 
pa 343 krogov. V ženski konkurenci 
s serijsko puško NAC, v kateri je tek-
movalo 17 strelk, se je Jelka Sušec s 339 
krogi uvrstila na 2. mesto, Lilijana Bro-
dej s 338 krogi na 3. mesto in Silva Dra-
žič z 286 krogi na 7. mesto. Na državno 
prvenstvo sta se z doseženo normo 
uvrstili Jelka Sušec in Lilijana Brodej. 

 Stanislava Tamše

Maja Pogorevc na IAAF World Junior 
Championships, mladinskem svetov-
nem prvenstvu 

Območno tekmovanje invalidov 

Streljanje z zračnim orožjem

Mihaela Sušec, Lilijana Brodej in Silva Dražič na območnem tekmovanju v streljanju 

Suščeva na 3. mestu, Brodejeva peta, 
streljali s serijskima puškama NAC.

18. aprila se je na strelišču na Dolenjski 
cesti v Ljubljani odvijalo državno prven-
stvo invalidov v streljanju s serijskim in 
standardnim zračnim orožjem za leto 
2015. Organizator in izvajalec državnega 
prvenstva je bila Zveza za šport invali-
dov Slovenije – Paraolimpijski komite. 
V ženski konkurenci se ga je udeležilo 
25 strelk, ki so bile razporejene v razrede: 
serijska puška NAC in SH2, standardna 
puška NAC, SH2 in gluhi.

Iz Društva invalidov Slovenj Gradec 
sta se državnega prvenstva udeležili 
Mihaela Jelka Sušec in Lilijana Brodej 
(razporejeni v razred serijska puška 
NAC, kjer je tekmovalo 9 strelk). Sušče-
va se je uvrstila s 341 krogi na odlično 
3. mesto, za katero je prejela tudi meda-
ljo, Brodejeva pa se je s 340 krogi uvr-
stila na 5. mesto. (ST)

Državno prvenstvo invalidov 

Streljanje z zračnim 
orožjem

Aljaž Dvornik levo



Pohvalimo se lahko, da 
so na področnem tek-

movanju otroci, ki obiskujejo šolo 
badmintona znotraj našega društva, 
osvojili vidnejša mesta v svoji kate-
goriji. Največji uspeh je dosegla M. 
Friškovec, ki se je v kategoriji tekmo-
valk letnik 2000/2001 prvič podala 
na državno prvenstvo in uspešno 
prestala boje v predtekmovanju ter 
se uvrstila med 16 najboljših.

Na Koroškem je badminton prisoten 
že več desetletij, vendar se je šele v za-
dnjih letih razcvetel v širšem pomenu 
besede. K temu je pripomogla ustano-
vitev sistema KBJL (Koroška badmin-
ton jakostna lestvica), v okviru kate-
rega so se člani klubov na Koroškem 
pričeli spoznavati in družiti tudi izven 
svoje standardne lokacije. Liga je z leti 
pridobila na kvaliteti in se tako sedaj 
ponaša že s sedmimi turnirji, organi-
ziranimi na visokem nivoju z različ-
nimi jakostnimi skupinami, tekom 
posamezne sezone.

Sistem je na področju rekreativnega 
badmintona postal že utečen, našim 
članom pa poleg rekreacije ponujamo 
tudi večurno vodeno vadbo. Na njej 
lahko začetniki osvojijo osnovne ko-
rake in udarce, ostali pa izpopolnijo že 
pridobljeno znanje. Ravno zaradi ute-
čenosti programa smo pri Športnem 
društvu Sele - Vrhe usmerili svojo ener-
gijo v delo z mladimi. Iz tega vidika se 
je društvo s pomočjo Badminton zveze 

Slovenije (BZS) pridružilo projektu 
Svetovne badmintonske zveze (BWF 
– Badminton World Federation) z 
imenom Shuttle Time – program bad-
mintona v šolah. Cilj BWF programa 
Shuttle Time je uvrstitev badmintona 
med najbolj popularne šolske športe na 
svetu. Njegov namen ni izuriti učitelje 
v badmintonske trenerje, temveč razvi-
ti znanje, veščine in zaupanje učiteljev, 
da »učijo badminton«.

V okviru tega je BZS s pomočjo 
Športnega društva Sele - Vrhe kot 
koordinatorja v mesecu septembru 
2014 izvedla mednarodni seminar za 
inštruktorje. Seminarja se je udeležilo 
12 udeležencev iz Hrvaške in Sloveni-
je, med katerimi so bili tudi trije člani 
ŠD Sele - Vrhe. Tečaj je potekal tako 
teoretično kot praktično, vsi trije pa so 
ga uspešno opravili in pridobili naziv 
BWF Shuttle Time Tutor.

S tremi inštruktorji projekta Shut-
tle Time in zunanjo trenersko pomo-
čjo smo osvojeno znanje širili dalje. 
Organizirali smo dva seminarja za 
učitelje. S pomočjo »novopečenih« 
inštruktorjev in v sodelovanju z BZS 
smo izobrazili 32 udeležencev, ki so 
tako pridobili naziv BWF Shuttle 
Time učitelj. Prvi tečaj je potekal ko-
nec meseca novembra 2014, drugi te-
čaj pa konec februarja 2015.

V zadnjih letih je društvu uspelo 
navdušiti preko 70 odraslih rekre-
ativcev, da se priključijo rekreaciji 
badmintona in s kar nekaj že prido-

bljene prakse smo se podali na pot, 
da navdušimo tudi mlajše. Ponovno 
smo se projekta s pomočjo BZS lotili 
sistematično: na 10 različnih lokaci-
jah smo v mesecu oktobru in novem-
bru 2014 prikazali ta šport preko 800 
udeležencem od Mislinje in vse do 
Podvelke. Projekt je tako iz organi-
zacijskega kot iz izvedbenega vidika 
spadal med zahtevnejše pri našem 
društvu, saj je bilo potrebno koordi-
nirati in organizirati vaditelje z raz-
položljivimi termini po šolah v do-
poldanskem in popoldanskem času, 
dogovoriti se z vodstvom šole oziro-
ma učitelji športne vzgoje in pred-
stavitev realizirati. Zato gre zahvala 
vaditeljem za njihovo požrtvovalnost 
in pripravljenost za sodelovanje pri 
projektu ter vodstvu in učiteljem na 
šolah, da so bili pripravljeni vključiti 
našo idejo v svoj učni program.

Z veseljem ugotavljamo, da smo 
dosegli prvotno zastavljeni cilj: pred-
stavili smo badminton po šolah do te 
mere, da otroci spoznajo badminton 
kot resno športno dejavnost in ne le 
kot zabavno poletno igro. Zadovoljni 
smo tudi s končnim rezultatom: več 
kot 600 ljudi (predvsem otroci) ob 
prijemu loparja in prvih korakih v ta 
šport izrazi zadovoljstvo z nasmeškom 
na obrazu, ta šport pa smo predstavili 
preko 750 otrokom različne starosti. 
Poleg primarnega cilja nam je uspelo 
ob že standardni lokaciji (na Prvi OŠ 
Slovenj Gradec) uveljaviti še dve novi 
lokaciji za vadbo badmintona, in si-
cer na Osnovni šoli Muta in Osnovni 
šoli Brezno - Podvelka. Tako letos na 
prej omenjenih lokacijah obiskuje šolo 
badmintona 50 otrok.

Naši ideji so se priključile nove 
moči, tako iz klubov po Koroškem 
kot učiteljev športne vzgoje, katerim 
bomo z veseljem nudili tudi doda-
tno pomoč, če bo potreba po tem. V 
naslednjem letu bomo skušali idejo 
s pomočjo BK Rekreator realizira-
ti tudi na OŠ Dravograd, hkrati pa 
imamo željo, da pridobimo dodaten 
termin v domačem okolju, kjer je tre-
nutni prostor že premajhen za skupi-
no, ki se udejstvuje vadbe v letošnji 

sezoni (25 otrok). Skupino sestavljajo 
otroci starosti od 4 do 14 let.

Za vso pomoč pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev se še posebej želimo 
zahvaliti Badminton zvezi Slovenije 
in vodstvu Prve OŠ Slovenj Gradec ter 
našim sponzorjem, ki nas finančno 
podpirajo pri zastavljenih projektih 
(Pisarna Caffe & Lounge bar, Niko 

Šketa, s. p., Duler, d. o. o., J.Ž.V.Z.D., 
Jadran Železnik, s. p., Solni Hram, Sli-
kopleskarstvo, Erih Berlič, s. p., Gal-
lus gostinstvo, d. o. o., B.H.S. Ovčjak, 
Servis oken in vrat, Martin Florjan, s. 
p., Gračič, d. o. o., Comtron, d. o. o., 
posodobi.se, Anja Friškovec, s. p., Ide-
alTim, Dušan Klemenčič, s. p.). 

Boštjan Klemenčič 
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Na Ptuju je potekalo zimsko prven-
stvo Slovenije v metih za članski 

in mladinski kategoriji. Ob prvenstvu 
je bil organiziran tudi miting v suvanju 
krogle. Atletski klub Slovenj Gradec so 

zastopale Lana Verhovnik, Zala Bri-
cman in Neja Dežman. Lana je v suva-
nju krogle krepko izboljšala svoj osebni 
rekord in se z metom 10,52 m uvrstila 
na 2. mesto. Zala pa je 3-kg kroglo su-

nila 8,23 m. V metu kopja je bila Lana 
četrta (26,54 m), Zala peta (24,75 m), 
Neja pa osma (15,20 m). Zala je metala 
tudi disk. Njen najboljši met, s katerim 
je osvojila 5. mesto, je bil 22,90 m.

Na prvenstvu so nastopili skoraj 
vsi najboljši metalci Slovenije, razen 
Primoža Kozmusa. Slovenska rekor-
derka Martina Ratej je v metu kopja 
v zadnji seriji vrgla 65,75 metra, kar 
je trenutno letošnji najboljši rezultat 
na svetu. Avstralka Kimberley Mic-
kle, svetovna podprvakinja, je drugo 
daljavo leta, 63,87 m, dosegla 14. fe-
bruarja v domačem Perthu. 

Mojca Verhovnik

13-članska ekipa Atletskega kluba Slo-
venj Gradec se je uspešno udeležila tudi 
prvenstva Slovenije v krosu, ki je pote-
kalo 14. 3. 2015 v Velenju. Tine Glavič je 
v kategoriji starejših mladincev osvojil 
2. mesto, Mitja Kordež pa pri pionirjih 
v kategoriji U16 tretje. Moška ekipa AK 
Slovenj Gradec je bila med devetnajsti-
mi slovenskimi klubi v seštevku vseh 
kategorij odlična četrta. 

MV

Zimsko prvenstvo v metih
Atletski klub Slovenj Gradec

Badminton 

Seminar za pridobitev naziva BWF Shuttle Time Tutor

Zala Pečoler z osvojenim dru-
gim mestom v Italiji do zgodo-

vinskega uspeha kluba …

Pričela se je sezona evropskih ka-
detskih pokalov v judu, na katerih 
v okviru slovenske reprezentance 
nastopa kar pet predstavnikov Judo 
kluba Acron Slovenj Gradec: Aljoša 
Yankovskyy, Laura Božič, Jan Hor-
vat, Mare Pogorevc in Zala Pečoler.

Prvi pokal je potekal 7. in 8. fe-
bruarja v Zagrebu, kjer se je v kon-
kurenci 552 tekmovalcev in tek-
movalk iz 27 držav najbolje znašel 
Jan Horvat, ki je v kategoriji do 
90 kg osvojil odlično 5. mesto in s 
tem izpolnil normo za nastop na 
enem od velikih tekmovanj, ki bo 
v letošnjem letu. V Zagrebu je do 
uvrstitve v kategoriji do 60 kg pri-
šel še Mare Pogorevc, ki je v močni 
konkurenci 62 tekmovalcev osvojil 
solidno 9. mesto.

Drugi pokal se je odvijal 21. in 

22. februarja v italijanskem me-
stu Follonica, kjer je svoj potencial 
uspela izkoristiti Zala Pečoler, ki je 
stopila na stopničke. Z osvojenim 
odličnim 2. mestom je tako dosegla 
najvidnejšo uvrstitev v zgodovini 
kluba med konkurenco do 18. let. 
Jan Horvat je potrdil rezultat iz Za-
greba in ponovno osvojil 5. mesto.

Tretji pokal v turški Antaliyi je 
potekal 7. in 8. marca, kjer je do prve 
uvrstitve prišla tudi Laura Božič, in 
sicer je v kategoriji do 52 kg zasedla 
5. mesto. Prav tako peta je bila v ka-
tegoriji do 70 kg Zala Pečoler.

Naši tekmovalci bodo poskuša-
li norme in nastop na evropskem 
prvenstvu, ki bo v bolgarski Sofi-
ji, EYOF-u v Tbilisiju v Gruziji, in 
svetovnem prvenstvu v bosanskem 
Sarajevu pridobiti še na prihajajo-
čih evropskih pokalih v Teplicah na 
Češkem, nemškem Berlinu in Bijal-
sko Beli na Poljskem.

Borut Marošek 

Slovenjgraški judoisti 

Odlični nastopi na 
evropskih kadetskih pokalih

Zala Pečoler (prva z leve) ‒ 2. mesto na evropskem kadetskem pokalu v 
italijanski Fallconici 

Trije predstavniki slovenjgra-
škega kluba do norm za na-

stop na EP, EYOF, SP

11. in 12. aprila 2015 je v Teplicah 
na Češkem potekal kadetski evrop-
ski pokal, na katerem so v okviru 

slovenske reprezentance nastopi-
li štirje predstavniki Judo kluba 
Acron Slovenj Gradec. V konku-
renci 687 športnikov in športnic iz 
33 držav so trije predstavniki Slo-
venije stopili na zmagovalni oder. 
Med njimi tudi Zala Pečoler, ki si je 
v kategoriji do 70 kg s štirimi zma-
gami in enim porazom priborila 
tretje mesto. Zalin uspeh je s petim 
mestom v kategoriji fantov do 81 kg 
dopolnil Aljoša Yankovskyy, ki je 
zabeležil štiri zmage in dva poraza. 
Jan Horvat (do 90 kg) in Laura Bo-
žič (do 52 kg) sta tokrat ostala brez 
dobljene borbe. 

Zala je tako z osvojenim 3. me-
stom izpolnila normo za nastop na 
letošnjem svetovnem prvenstvu, 
Aljoša pa si je z osvojenim petim 
mestom zagotovil nastop na evrop-
skem prvenstvu oziroma EYOF-u. 

V letošnjem letu imajo trije člani 
kluba izpolnjeno normo za nastop 
na velikem tekmovanju, kar se v 
zgodovini slovenjgaškega juda še ni 
zgodilo. (BM)

Judoistka Zala Pečoler tretja na 
evropskem pokalu na Češkem

Vse pomembnejša 
disciplina tudi na Koroškem

Prvenstvo Slovenije 
v krosu
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Športna zveza Slovenj Gradec je v 
okviru projekta Team Olympiad, 

katerega vodilni partner je OKS – 
ZŠZS in je sofinanciran s strani ESRR 
ter nacionalnih in regionalnih javnih 
sredstev Slovenije in Avstrije, 26. in 
28. marca organizirala usposabljanje 
za športna društva in klube. 

Udeleženci so na prvem usposablja-

nju spoznali, kako uporabiti sredstva 
informacijske komunikacijske tehno-
logije za delo v društvih. Pridobili so 
veliko praktičnega znanja za urejanje 
podatkov z Excelom, urejanje in de-
ljenje dokumentov z drugimi preko 
spletnih aplikacij, kot je Google Dri-
ve, urejanje internetne strani, obliko-
vanje anket in prijav preko spletnih 
strani. Nova znanja bodo lahko pripo-

mogla k boljši organizaciji in vodenju 
športnih društev, klubov. Predavanja 
sta vodila Anja Friškovec (posodobi.
se, računalniška izobraževanja, pod-
pora in storitve) in Boštjan Klemenčič 
(predsednik ŠD Sele - Vrhe).

Na sobotnem predavanju so se 
udeleženci seznanili s procesi vodenja 
društvenih organizacij, načrtovanjem 
prireditev, pomenom prostovoljstva 
za delo in obstoj društvenih organi-
zacij ter z vsebino, cilji in ukrepi no-
vega Nacionalnega programa športa. 
Predavanja je vodil dr. Gregor Jurak, 
avtor Nacionalnega programa športa, 
tako da so udeleženci izkoristili prilo-
žnost in razjasnili kar nekaj dilem in 
vprašanj, pomembnih za delo društev 
in njihov prispevek k skupnemu na-
predku športa v Sloveniji.

Usposabljanja so bila tudi zadnja 
naloga v okviru projekta Team Olym-
piad, ki se je z mesecem marcem za-
ključil. Športna zveza Slovenj Gradec 
je skupaj z društvi, člani zveze v okvi-
ru projekta, poleg usposabljanja izve-
dla pet dogodkov, to je rekreativno-
-zabavnih iger. Igre Team Olympiad 
‒ Ekipna olimpijada so bile izvedene 
na Selah pri Slovenj Gradcu, Ravnah 
na Koroškem, v Slovenj Gradcu, Ra-
dljah ob Dravi in Radmirju v Savinj-
ski dolini. Iger se je skupno udeležilo 
67 ekip oz. 536 udeležencev.

Športna zveza Slovenj Gradec

Društva KPZ DU slalomisti 
se vsako leto pomerijo med 

seboj za pokal KPZ DU in posa-
mezno. Smučanje je potekalo na 
Bukovniku nad Šentjanžem. Pod 
vodstvom dravograjskih upoko-
jencev je tekmo odlično pripravil 
klub SK Iverka.
Zaradi poslabšanih vremenskih raz-
mer se je organizator odločili, da se 
tekmuje samo v enem teku. Tekmo-
valo je 8 ekip iz KPZ DU oziroma 64 
tekmovalcev iz društev. Najbolje se 
je uvrstila ekipa Slovenj Gradca, ki 
je zbrala 177 točk, druga je bila ekipa 
Raven na Koroškem s 125 zbranimi 
točkami in tretja ekipa Dravograda 
z 81 zbranimi točkami. Na tekmi 

posameznikov so tekmovali po sta-
rostnih kategorijah. Tako so naši 
tekmovalci osvojili odlične rezultate 
v svojih kategorijah.

Prvo mesto so osvojili Hajda 
Vrunč, Irena Kern in Martin Tiršek, 
drugo mesto so zasedli Erika Raz-
devšek, Tomo Vrunč in Tone Garb, 
tretje mesto pa so osvojili Kazimira 
Lužnik, Hinko Gregor in Branko 
Konečnik. Tudi ostali, ki so osvojili 
četrto, peto in enajsto mesto, so bili 
dobri. Posebno je potrebno pozdra-
viti in pohvaliti naša starejša udele-
ženca Kazimiro Lužnik in Gregorja 
Hinka, ostaneta naj zdrava in čila, da 
se bomo prihodnje leto spet videli.

 Stanislav Oblak

Društvo upokojencev 

Prvenstvo KPZ DU 
v veleslalomu 2015

Gorski reševalci morajo vse leto 
skrbeti, da so v vrhunski fizični 

in psihični pripravljenosti za pose-
ge v akcijah GRS. Zato smo reševal-
ci GRS Reševalne skupine Slovenj 
Gradec opravili kondicijski trening 
na Triglav. 

Na pot smo krenili iz doline Krma. 
Sicer sončen in jasen dan je spremljal 
močan veter (s sunki do 130 km/h), 
kar je še dodatno povečevalo občutek 
mraza. Prenočili smo v koči na Kre-
darici. Drugi dan se je veter nekoliko 
polegel, zato smo se odpravili na vrh 
Triglava. Postanek na vrhu je bil sicer 
razgleden, vendar v takšnih zimskih 
razmerah zelo kratek. Sestop z vrha, 
ko se je naša trojica gorskih reševal-
cev odpravila nazaj proti Kredarici 
in dolini Krma, je bil zelo prijeten. 

Uspeli smo testirati tudi nekaj oseb-
ne opreme za delo pri akcijah GRS v 
zimskih razmerah. Pri analizi tega 
kondicijskega treninga smo bili gor-

ski reševalci zadovoljni s stopnjo svo-
je pripravljenosti. 

Boris Goljat, 
GRS Maribor, Reševalna skupina SG

Na zimskem kondicijskem treningu
Gorski reševalci 

Domačini so bili uspešni, saj so 
osvojili tri druga mesta: eki-

pno (1941), moški ‒ Igor Kasnik 
(509) in tetraplegiki ‒ Damjan 
Hovnik (458). Pri moških sta Sreč-
ko Kotnik (492) in Igor Turičnik 
(482) osvojila četrto in šesto mesto.

Na kegljišču Športnega centra Rav-
ne na Koroškem je Društvo para-
plegikov Koroške izvedlo jubilejni 
20. Grnjakov spominski turnir v 
kegljanju na invalidskih vozičkih, 
ki je štel kot tekma tretjega kroga 
državnega ligaškega tekmovanja. 
Nastopilo je 33 kegljačic in keglja-
čev paraplegikov in tetraplegikov 
iz osmih pokrajinskih društev, ki 

so tekmovali v ekipni in posamič-
ni konkurenci, razdeljeni pa so bili 
v štiri skupine – moški, ženske, te-
traplegiki in veterani. Tekmovalci 
so imeli na voljo 120 lučajev – 60 
na polno in 60 na čiščenje. Pri tek-
movalcih, ki so podrli enako število 
kegljev, je o uvrstitvi odločalo šte-
vilo podrtih kegljev pri lučajih na 
čiščenje. Tekmovanje je nadzirala 
sodniška trojka Kopmajer. 

Najuspešnejši so bili kegljači 
Društva paraplegikov severne Šta-
jerske, ki so osvojili kar tri prva me-
sta: ekipno (2011) ter v moški (509) 
in ženski (505) konkurenci. 

Stojan Rozman 

Kegljanje paraplegikov

20. Grnjakov spominski turnir

Izvedena usposabljanja 
za društva in klube

Športna zveza Slovenj Gradec 

Tekmovali so v sedmih šaljivih 
športnih igrah in se pri tem 

kljub občasnim padcem in zdrsom 
predvsem zabavali.

Team Olimpijad je projekt Olimpij-
skega komiteja Slovenije, ki je sofi-
nanciran s strani ESRR ter nacional-
nih in regionalnih javnih sredstev 
Slovenije in Avstrije. Projekt je trajal 
od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015, v tem 
času so v različnih krajih obmejne-
ga pasu potekale družabno-športne 
prireditve pod skupnim imenom 
Ekipna olimpijada. Partner projekta 
je tudi Športna zveza Slovenj Gra-
dec, ki je skupaj z lokalnimi društvi 
(Športnim društvom Sele - Vrhe in 
Atletskim klubom Slovenj Gradec) 
ter s Športno zvezo Ravne na Koro-

škem organizirala 5 prireditev.
Zadnja Ekipna olimpijada v orga-

nizaciji Športne zveze Slovenj Gradec 
je potekala v Savinjski dolini, v kraju 
Radmirje, od koder izhaja tudi slo-
venski olimpijec Matjaž Debelak. Prav 
pri njem se je porodila ideja, da eno od 
prireditev Ekipne olimpijade izpelje-
mo v Savinjski dolini, in sicer na dan 
svetovnega pokala v smučarskih sko-
kih za ženske, v soboto 14. 2. 2015. 

Na to prireditev se je prijavilo 15 
skupin, skupaj 98 oseb različnih sta-
rosti. Najmlajša udeleženka je štela 
komaj 6 let, najstarejši pa 63. Ekipna 
olimpijada je v sobotno pustno do-

poldne v Radmirju vnesla sproščeno 
vzdušje, zabavo in smeh.

Atletski klub Slovenj Gradec je to-
kratno prireditev izvajal v sodelova-
nju z Debelakovim podjetjem Čaplja, 
d. o. o. Čeprav je osnovni namen iger 
druženje v najširšem pomenu, je tudi 
na tem tekmovanju pomembno vlo-
go odigrala izkušena sodniška služba 
AK SG, ki je poskrbela za korektno 
izvedbo posameznih disciplin. 

Zaključka prireditve z razglasitvijo 
rezultatov se je udeležil tudi olimpio-
nik Miro Cerar, predsednik Olimpij-
ske akademije, ki je nagovoril prisotne 
in najboljšim trem ekipam podelil 
pokale. Podjetje Čaplja, d. o. o., pa je s 
krofi poskrbelo za pustno vzdušje. 

Mojca Verhovnik 

Ekipna olimpijada Radmirje

Planinci PD Slovenj Gradec smo 
uspešno pripravili in izvedli 

23. pohod po Šisernikovi spomin-
ski poti. 

Spominska pot Jožeta Šisernika 
(1933–1980) nosi ime po našem pri-
znanem gorskem reševalcu, alpini-
stu in planincu iz Slovenj Gradca in 
je pot v zahvalo za mnoge lepe dni, 
preživete v gorah in v reševalnih ak-
cijah. Naše planinsko društvo vsako 
leto organizira skupinski pohod, ki 
je terminsko uvrščen v zimske po-
hode. 

Pohod smo pričeli ob 6. uri, nato 
pa vse do 8.30 imeli še 5 vodenih 
odhodov skupin pohodnikov. Or-
ganizacijski vodja pohoda je bil Ivan 
Hartman - Vanč, pri pripravi in iz-
vedbi pohoda pa so aktivno sodelo-
vali vsi vodniki, markacisti, nekaj 
članov GRS in tudi drugi člani naše-
ga planinskega društva, skupaj nas je 
bilo kar 28.

Za 23. pohod od Dravograda do 
Koče pod Kremžarjevim vrhom smo 
tudi letos morali prilagoditi pot, saj 
so v gozdu še bile posledice lansko-
letnega žleda in je bil začetni del poti 
iz Dravograda neprehoden. Tudi na 

kasnejših odsekih smo pot preusme-
rili na lokalno cesto, kar pa je samo 
popestrilo pohod. Na cilju pohoda 
pri »Kremžarici« je bila zimska idila, 
sončen dan in temperature zraka pa 
primerne za tak pohod.

Natančno statistiko udeležbe na 
pohodu ob pomoči Alenke vedno 
vodi Darko, tajnik našega društva. 
Letošnjega pohoda se je udeležilo 
233 pohodnikov ‒ prvič se jih je na 
pot podalo 58, tretjič 19, šestič 11, 
desetič 8 ... 2 pohodnika sta se ude-
ležila že triindvajset pohodov. Tako 
smo lahko podelili tudi spominske 
bronaste, srebrne in zlate značke.

Veseli smo, da naša spremljeval-
na ekipa GRS ni imela dela. Pa tudi 
oskrba pohodnikov s hrano in pijačo 
na Koči pod Kremžarjevim vrhom 
je bila kot vsa prejšnja leta tudi letos 
dobro organizirana.

23. pohod po Šisernikovi spomin-
ski poti je dobro uspel predvsem v 
tem, da je bil prijeten in varen, da je 
bilo res mnogo pohodnikov prvič na 
poti, da smo se ljubitelji planinstva 
srečali, se družili, pogovarjali, na-
smejali in preživeli lep dan v naravi. 

Marjeta Škorja, 
vodnica PD Slovenj Gradec

Planinci

Po poti Jožeta Šisernika

Qigong, v slovenščini v popačeni 
obliki kot čigong, je energijska 

vadba, ki izvira s Kitajske. Po zaslu-
gi MOCIS centra za izobraževanje 
odraslih se je 30-urna vadba odvi-

jala v prostorih novega MKC-ja od 
oktobra 2014 do srede marca 2015.
Tako smo udeleženke vsak četrtek 
spoznavale čarovnijo vadbe, kjer smo 
usklajevale dihanje, gibanje, pozor-

nost, zdravljenje in meditacijo. Naš 
vaditelj je bil Adil Huselja. Vadbo je re-
dno obiskovalo od 15 do 21 udeleženk.

Ugotovile smo, da bomo po za-
ključku to vadbo zelo pogrešale. 
Hvala MOCIS-u in Adilu, da nam je 
podaril nepozabno vadbo, kjer smo 
hodile po oblakih, dihale, odpirale 
vrata templja, bile zajčice, ki so ko-
pale snežne luknje, najbolj pa smo se 
izkazale kot lotosovi cvetovi. Krasno 
vzdušje bo še dolgo grelo naša srca.

Zuhra Horvat 

Čigong

Snežni zajec koplje 
prvo luknjo

Na vrhu zimskega Triglava


