
Ljubljano so v soboto, 26. 10., in 
nedeljo, 27. 10. 2014, zasedli teka-

či z vseh koncev sveta. Že v soboto so 
se na tek po ljubljanskih ulicah po-
dali osnovnošolci in srednješolci, ne-
delja pa je bila rezervirana za tek na 
daljše proge. Toplo nedeljsko sonce je 

dodalo svoj čar tej prireditvi nasme-
janih obrazov in želja po premikanju 
lastnih mej zmogljivosti.

Kar 18.000 tekaških entuziastov 
se je podalo na tek na 10, 21 ali 42 
km. Učinkovitost priprav so na ma-
ratonu preizkusili tudi rekreativci in 

rekreativke Atletskega kluba Slovenj 
Gradec in prav vsi dosegli načrto-
van cilj. Mateja Razdevšek, Maruša 
Aberšek, Sonja Kralj in Julija Šavli 
so se preizkusile na 10-kilometrski 
razdalji, polmaraton so pretekli Ta-
nja Paradiž, Marija Zaljuberšek Fri-
škovec, Martina Lamut, Grega Erja-
vec, Uroš Verhovnik, Petra Krevh, 
Andraž Nabernik, Irena Šmid Jeram 
in Mojca Verhovnik (Irena se je s 
časom 1:32,59 uvrstila na 3. mesto 
v svoji starostni kategoriji), Darja 
Skaza pa je brez posebnega napora 
pretekla 42 km. (MV)
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V sklopu 19. Ljubljanskega ma-
ratona je 26. oktobra potekalo 

tudi prvenstvo osnovnih in srednjih 
šol v uličnih tekih. Mladi tekaški 
navdušenci so svojo kondicijo pre-
verili na ljubljanskih ulicah. Učenci 
od 1. do 5. razreda so tekli na pro-
mocijskem teku na razdaljah od 
600 do 1600 m, osnovnošolci od 6. 
do 9. razreda so se v tekmovalnem 
delu pomerili na razdalji 2000 m, 
srednješolci pa na razdalji 4100 m. 

V osemtisočglavi množici so bili tudi 
predstavniki Atletskega kluba Slo-
venj Gradec in Koroškega atletskega 
kluba z Raven na Koroškem, ki tudi 
tokrat niso ostali neopaženi. Mitja 
Kordež je brez posebnih težav pre-
magal vse 203 tekmece in že četrto 
leto zapored osvojil medaljo – tretjo 

zlato na prvenstvu osnovnih in sre-
dnjih šol v uličnih tekih. Uspešno 
so nastopili tudi Grega Vaukan in 

Lana Verhovnik ter Urška Dretnik 
(7. mesto) in Lea Ramšak (5. mesto) 
iz KAK. (MV) 

Prvenstvo osnovnih in srednjih šol v uličnih tekih

Mitja ponovno državni prvak

V prijetnem vzdušju in toplem 
jesenskem vremenu je uspel 

tudi 11. Tek miru. 

Enajsti Tek miru ob dnevu OZN je v 
nedeljo, 19. 10. 2014, poleg sončnega 
jesenskega vremena zaznamovala 
energija, ki so jo v Slovenj Gradec – 
mesto miru prinesli tekači in tekačice 
iz različnih koncev Slovenije. V ulič-
nih tekih, rekreativnem teku na 5 km 
in cestnem teku na 10 km se je pome-
rilo več kot 500 udeležencev. Desetki-
lometrska proga je tudi letos merila, 
kdo so najboljši tekači v Štajersko-
-koroškem pokalu in kdo najhitrejši 
atleti prvenstva Slovenije v cestnih 
tekih. Med člani in članicami sta se 
z naslovom državnega prvaka okitila 
Jan Breznik (Atletski klub Velenje) 
in Sonja Roman (AD Štajerska), med 
starejšimi mladinci in mladinkami 
Nejc Lazar (TD Tabor Žiri) in Aneli 
Čebek (AD Štajerska), med mlajšimi 
mladinci in mladinkami pa Ambrož 
Amon (AD Šentjur) in Tina Česnik 
(KAK). Naša atletinja Irena Šmid 
Jeram in naš atletski vaditelj Tadej 

Grilc sta v konkurenci članic in čla-
nov osvojila 3. mesto.

Največji zmagovalci prireditve 
pa so bili najmlajši, predšolski otro-
ci in učenci prvih razredov, ki se 
jih je na štartu zbralo preko osem-
deset. Veliko se je zbralo tudi sta-
rejših osnovnošolcev in srednješol-
cev, med katerimi so bili tudi atleti 
domačega atletskega kluba. Stari 
znanci atletskih stopničk se meda-
ljam tudi tokrat niso mogli odreči: 
Mitja Kordež, Maja Pogorevc in 
Tine Glavič so k svoji zbirki medalj 
dodali še eno zlato, srebrno medaljo 
sta osvojila Jaka Pogorevc in Lana 
Epšek, bronasto pa Mark Verčnik, 
Zala Sekavčnik in Lan Krištofelc.

Tek miru pa v sebi skriva tudi 
simboliko, zaradi katere priredi-
tev ni le tekmovanje, temveč tudi 
pobuda k sodelovanju, strpnosti in 
optimistični naravnanosti. In res je 
pozitivna energija z otvoritvenega 
dejanja – Teka dobre volje – vztra-
jala (najmanj) do konca prireditve. 

Mojca Verhovnik

Največji zmagovalci 
so bili najmlajši

Tek miru ob dnevu OZN 2014

Kot že vsa leta do sedaj so tudi 
letos v telovadnici Osnovne šole 

Šmartno potekala športna srečanja, 
katerih organizator je Športno dru-
štvo Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

Ker je bila telovadnica zaradi šolske 
prireditve v sredo zasedena, smo 
pričeli v četrtek s turnirjem v moški 
odbojki. Pokal so domov zasluženo 
odnesli igralci Podgorja, za njimi pa 
sta si pokala razdelili domači ekipi 
iz Šmartna. 

V petek popoldan so s tekmova-
nji nadaljevali nogometaši. V tem 
športu so strasti po pokalu še najve-
čje in na igrišču je bilo zelo pestro. 
Največji pokal je šel v sosednjo Va-
ško skupnost Legen, za njimi pa so 
bili uspeha veseli domači fantje iz 
Športnega društva Šmartno. Tretje 
mesto je pripadlo ekipi Dedal.

V soboto zjutraj se je v telovadnici 
pričel pravi vaški praznik, saj doma-
če odbojkarice pripravijo turnir na 
visokem nivoju (ne manjka niti glas-

be, hrane in pijače, kot se za pravo 
športno druženje spodobi). Nanj želi 
priti kar največ ekip s cele Koroške 
in izven, kamor hodijo na gostovanja 
tudi domače odbojkarice. Ker telo-
vadnica ne omogoča igranja na dveh 
igriščih, je bilo potrebno narediti iz-
bor ekip. Tako so se tekmovanja ude-
ležile ekipe z Raven na Koroškem, 
Slovenj Gradca in Vranskega. Seveda 
je domače društvo sodelovalo z dve-
ma ekipama. Po zelo izenačenih bo-
jih je prvo mesto pripadlo ekipi Tom 
& Jerry iz Slovenj Gradca, drugo me-
sto je osvojila domača ekipa Šmar-
tinke (ŠD Šmartno), tretje pa ekipa 
To mi deli iz Slovenj Gradca. 

Kljub borbi in enakovrednim bo-
jem je treba poudariti, da vse poteka 
v športnem duhu in hvala bogu brez 
poškodb. Naslednjo sredo je bil or-
ganiziran še pred tem odpadli tur-
nir v košarki. 

Se vidimo naslednje leto! 
Romana Jakopec, 

predsednica ŠD Šmartno

Martinovi dnevi
Športna tekmovanja

11. 10. 2014 je ob jeze-
ru v Velenju potekal 

48. kros občinskih reprezentanc, na 
katerem so Mestno občino Slovenj 
Gradec zastopali atleti Atletskega 
kluba Slovenj Gradec. Skupaj z atleti 
Koroškega atletskega kluba z Raven 
so dosegli zelo dobre uvrstitve in na 
Koroško odnesli kar 6 medalj. Najbo-
lje so se odrezali naslednji atleti, ki so 
tudi stali na odru za zmagovalce: 

1. mesto – Mitja Kordež (AK SG);
2. mesto – Tadej Grilc (KAK), Lea 
Ramšak (KAK);
3. mesto – Tine Glavič (AK SG), Ur-
ška Dretnik (KAK), Tina Česnik 
(KAK); 
5. mesto – Zala Sekavčnik (AK SG), 

Žiga Pečnik (AK SG), Jure Kaker 
(KAK);
6. mesto – Maja Pogorevc (AK SG), 
Grega Vaukan (AK SG).

Dobro so tekmovali tudi Lana Ver-
hovnik, Mark Verčnik, Patricija Ožir, 
Veronika Pisnik in Zala Bricman. 

Mojca Verhovnik

Atletika

48. kros občinskih reprezentanc

19. Ljubljanski maraton
Tekli tudi rekreativci iz AK SG

6 medalj na Koroško … 

Darja Skaza je brez posebnega napora pretekla 42 km

10 km 

Žiga Andrejc  
Anton Cigler 
Mateja Razdevšek
Petra Bevcl
Klemen Andrejc 
Gregor Andrejc 
Branko Andrejc 
Dragica Andrejc 
Damjan Popič
Jan Razdevšek
Adin Kavgić
Štefka Jamniker 
Tomaž Duler 
Maruša Aberšek 
Bine Ledinek  
Špela Cehner 
Lucija Murko Hajtnik 

Alenka Duler
Sonja Kralj
Metka Dokl Zorman
Polonca Čas
Katja Bricman
Barbara Šegula 
Tjaša Jakopič 
Olga Cokan 

21 km 
Irena Šmid Jeram
Robert Tkalec
Miha Duler
Erika Juvan
Žiga Klakočar 
Uroš Verhovnik
Peter Mravljak
Zala Čas

Andraz Pohorec
Tomaž Hrašan
Mihael Vitko
Dejan Murko Hajtnik
Mojca Verhovnik 
Andrej Zorman 
Matjaž Verhovnik
Jernej Kovač Myint 
Darinko Čas
Marija Friškovec Zaljuberšek
Tina Vidovič
Petra Krevh
Miran Perše
Erik Šuler
Martina Razdevšek 
Anja Gaber
Eva Razdevšek
Martina Lamut 
Silvestra Kašnik Čas 

Matevž Pogorelčnik
Manca Duler 
Sonja Zavrl
Kazimira Lužnik 

42 km 

Uroš Mrmolja 
Jernej Duler
Slavko Veler
Ivo Razdevšek
Mateja Švab
Stanko Tone
Anže Pešl
Uroš Pavše
Darja Skaza
Tadej Grilc

Slovenjgradčani, ki so pretekli 
letošnji Ljubljanski maraton
Najstarejša tekača iz Slovenj Gradca, ki sta uspešno pretekla 
Ljubljanski maraton, sta Kazimira Lužnik, roj. 1934, in 
Branko Andrejc, roj. 1949.



Korošci radi jadramo, to 
že veste. In letos je rega-

ta koroških jadralcev pisala zgodbo 
že petnajstič zapored. Ker je v zadnjih 
letih obisk upadal, tekmovalnost pa 
že skoraj nevarno naraščala, smo se 
odločili, da na letošnjo regato ljubite-
lje vetra in morja povabimo pod slo-
ganom Nazaj h koreninam. 

Za številčne regate deset in več let na-
zaj je bilo značilno predvsem druže-
nje. V ta namen smo za letošnje rega-
tno druženje rezervirali bolj turistične 
barke Bavarie, vključili dva družabna 
večera in regato dobesedno razproda-
li v enem tednu. V začetku oktobra se 
nas je na skupnem jadranju z izhodi-
ščem v Pirovcu pred otokom Murter 
na Hrvaškem zbralo kar 14 posadk oz. 
skoraj 100 Korošcev. Za povrh nam je 
služila še ugodna vremenska napoved 
in sproščeno vzdušje na pomolu je 
bilo čutiti na vsakem koraku in valu.

A lepo vreme je pomenilo tudi 
zmeren veter, ki pa ga je bilo ravno do-
volj za prvo daljše skupno jadranje v 
nedeljo, od zaliva Kosirina na Murter-
ju do otoka Kaprije, ter dva plova v po-
nedeljek. V zmernem vetru, ki je oba 
dneva komaj zdržal do konca, smo se 

ob bolj ali manj spretnih manevrih ve-
dno uspešno prebili do cilja. V nedeljo 
smo prenočili na pomolu pred simpa-
tično vasico Kaprije na istoimenskem 
otoku. Tam so nas pričakali prijazni 
domačini, dobra hrana in sonce. Raz-
položeni jadralci pa so morali opraviti 
še eno »obveznost«: spretnostno igro 
Lov na pršut, zdaj že tradicionalno, 
kjer se preverja znanje iz mornarskih 
veščin; igra je tokrat dobila še poseben 
čar, saj je štela v točkovanje za skupne-
ga zmagovalca flotnega jadranja.

Po večerji v lokalni restavraciji in 
mirni, zvezdnati noči nas je pričaka-
lo sveže jutro ter pot nazaj na sever 
Murterja. Dogovorili smo se, da jo 
opravimo v dveh etapah. Čeprav je ve-
ter vmes celo popolnoma ugasnil, pa 
je bil Eol dovolj prizanesljiv, da smo z 
ravno dovolj sape odjadrali predvide-
ni etapi, ki sta šteli v točkovanje. Na 
koncu smo bili priča nekaj zelo tesnim 
odločitvam in prehitevanjem v za-
dnjih metrih – pravi fotofiniš. 

Pred odhodom v matično marino 
smo mnogi izkoristili zadnje poletne 
trenutke v neokrnjeni naravi. Skok v 
morje v mirnem zalivu, prijetno kra-
mljanje z ekipo, nazdravljanje uspe-
hu ali samo opazovanje in dihanje z 

naravo. Neprecenljivo.
Začetek nove zgodbe Koroškega 

navtičnega društva: zadnji skupni 
večer smo popestrili s tapravo »koro-
ško gavdo« in s tapravo »dalmatinsko 
bando«, ki je na noge dvignila veči-
no udeležencev. Veseli in zadovoljni 
smo nazdravili novim izkušnjam in 
odličnemu jadralskemu druženju 
ter tako zaključili novo jadralsko 
zgodbo našega društva. Z veseljem 
in s ponosom delim mnenje z vsemi 
udeleženci – sojadralci, da je za nami 
ena najboljših regat Koroškega nav-
tičnega društva, ki nakazuje več kot 
dober obet za prihodnja leta. Zma-
govalci smo bili vsi! Uradno pa si je 
veliki prehodni pokal ponovno pri-
boril skiper Hinko Andrejc pred le-
tos odličnim Stojanom Bošnikom in 
Igorjem Filipančičem. Le-ti pa brez 
svojih ekip seveda ne bi zmogli. Zares 
lep jubilej, na katerega smo ponosni 
in ki nam je predvsem letos dal vetra 
za naslednjih petnajst. 

Vabljeni na spletno stran www.
knd-jadralci.si, kjer lahko preberete 
več o koroških jadralcih, naših izku-
šnjah in dogodkih, ki jih v društvu 
organiziramo za vse ljubitelje morja. 

Grega Andrejc
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15. Korošica

Jubilejna in sproščena regata 
navdušenih koroških jadralcev

V organizaciji Društva invalidov 
Slovenj Gradec se je 14. sep-

tembra v Domu upokojencev Slo-
venj Gradec izvedel drugi Memorial 
Jurija Šumečnika st. v pikadu v po-
samezni konkurenci, ki ga je sodil 
Lojze Špalir, sodnik in vodja tekmo-
vanja. Na tekmovanje se je prijavilo 
23 tekmovalcev in 28 tekmovalk, 
prišli pa so iz vseh petih koroških 
društev invalidov, članic ZDIS. Iz 
DI Slovenj Gradec so se tekmovanja 
udeležili 3 moški in 10 žensk. Po 
opravljenem žrebu je vsak tekmova-
lec metal 2-krat po 7 metov s tremi 
puščicami. Prvi trije tekmovalci v 
moški in ženski konkurenci so po 

končanem tekmovanju prejeli tudi 
pokale, katere jim je podelila pred-
sednica društva Stanislava Tamše.

1. mesto v moški konkurenci je 
osvojil Jože Freidl iz DI Muta (757 
točk), 1. mesto v ženski konkuren-
ci pa Marija Županc iz DI Meži-
ške doline (756 točk). Ker sta si po 
končanem tekmovanju tekmovalki 
Marija Slodej iz DI Muta in Helena 
Golob iz DI Mežiške doline delili 3. 
mesto z enakim številom točk, sta 
morali metati še en dodatni met. 
Heleni Golob je prinesel 7 točk, Ma-
riji Slodej pa 25, tako da je 3. mesto 
osvojila slednja.

Stanislava Tamše 

2. Memorial Jurija Šumečnika 
st. – posamezno

Pikado

Zmagovalci 2. Memoriala Jurija Šumečnika st. v pikadu – posamezno

Začela so se tekmovanja v špor-
tnih igrah upokojencev Slove-

nije. Društva so se med seboj sprva 
pomerila v pokrajinskih zvezah, 
prve ekipe pa so se nato pomerile še 
na državnem prvenstvu.

Naše društvo je sodelovalo v vseh 
14 panogah in zasedlo prvo mesto v 
skupnem seštevku na KPZDU. Osvo-
jili smo 6 prvih mest in ekipe so se 
plasirale na tekmovanje za državno 
prvenstvo. Na državnem prvenstvu 
upokojencev Slovenije so nastopale 
naslednje ekipe: smučanje, streljanje 
– ženske in moški, kegljanje – ženske, 
balinanje – ženske, ribolov – moški.

Streljanje je organiziralo DU Po-
stojna. Streljanja z zračno puško se je 
udeležila mešana moška ekipa, ki je 
dosegla skupaj 6. mesto med strelci. 
Za ekipo DU Slovenj Gradec so na-
stopali Franc Kušter, Mihaela Sušec 
in Dušan Schmidhoffer. Med posa-
mezniki je postal državni prvak naš 
tekmovalec Oto Pok, v ženski panogi 
pa je Mihaela Sušec dosegla 5. mesto 
med 30 tekmovalkami. Ženska ekipa 
se državnega tekmovanja ni udeleži-
la zaradi bolezni, namesto njih pa so 
nastopile članice DU Ravne na Koro-
škem, ki so na pokrajinskem tekmo-
vanju zasedle drugo mesto.

Balinanje so organizirali v Škofji Loki. 
Udeležile so se ga tudi naše ženske, ki 
so osvojile 12. mesto.

Državnega prvenstva v ribolovu 
so se udeležili Jože Skaza, Rudi Štruc, 
Franc Potisk in Ciril Slatinšek ter do-
segli 4. mesto med 13 ekipami.

V Tržiču se je odvijalo državno pr-
venstvo v kegljanju, kjer nas je zastopa-
la ženska ekipa. Za ekipo so nastopale 
Majda Repanšek, Marjana Gams, Vida 
kovač in Nada Černič Žvikart ter zase-
dle odlično 4. mesto. Med posamezni-

cami je Nada Žvikart osvojila 4. mesto.
V letošnjem letu smo dosegli zares 

lepe rezultate in vsem športnikom, ki 
tekmujejo za naše vrste, iskreno česti-
tam ter želim čim več prijetnih užit-
kov v športu na stara leta.

Na koncu podajam še tole misel: 
res je prijetno tekmovati in zma-
gati, je pa v naših letih pomembno 
tudi gibanje, druženje s prijatelji in 
srečavanje na različnih športnih po-
dročjih.

 Stanislav Oblak 

Državni prvak Oto Pok

Društvo upokojencev Slovenj Gradec

Pomembnejša od tekmovalnosti 
sta gibanje in druženje

PARTIZANSKI  
DOM KOPE

Slovenj Gradec

nami na Kopah 
Smučajte z

Več informacij na telefonu: 
02 82 800 20 ali 051 638 323 
e-mail: 
partizanka@slovenjgradec.si 

Smučanje 
za vikend

Nočna 
smuka

Smučanje 
čez teden

• možnost smučanja v 
soboto ali nedeljo

• dnevna smučarska karta 
+ malica

• cena 29 € / na dan

• možnost smučanja od 
srede do petka 

• nočna smučarska karta  
+ malica

• cena 15 € / na dan

• možnost smučanja od 
ponedeljka do petka 

• dnevna smučarska karta 
+ malica 

• cena 25 € / na dan

• Doplačilo za turistično takso na dan je 0,92€ za odrasle in 0,46€ za otroke (osebe od 7. do 18. leta starosti).
• Cena zimskih BOOM paketov so veljavne skozi vso sezono (1. 12. do 31. 3.),  

razen v času novoletnih praznikov in v času šolskih zimskih počitnic.

BOOM vikend 
samo za 109 €

BOOM 5 dni  
samo za 229 €

BOOM 7 dni  
samo za 309 €

PAKETNA CENA VKLJUČUJE:
• namestitev na Partizanskem 

domu (petek-nedelja),
• dvakrat polpenzion  

(z zajtrkom in večerjo),
• tridnevno smučarsko karto.

PAKETNA CENA VKLJUČUJE:
• namestitev na Partizanskem 

domu (nedelja-petek),
• petkrat polpenzion  

(z zajtrkom in večerjo),
• petdnevno smučarsko karto.

PAKETNA CENA VKLJUČUJE:
• namestitev na Partizanskem 

domu (nedelja-nedelja),
• sedemkrat polpenzion  

(z zajtrkom in večerjo),
• sedemdnevno smučarsko karto.

Že 15 let se vsako leto zberejo bali-
narji iz Društva upokojencev Slo-
venj Gradec, z medsebojnim tekmo-
vanjem se spomnijo na svoje umrle 
prijatelje. Tudi tokrat so se tekmo-
vanja udeležili vsi člani, ki se ukvar-
jajo z balinanjem. Ana Oprešnik je 
vse lepo pozdravila. Po minutnem 
molku so se razdelili v štiri ekipe. 
Ekipe so bile mešane in tekma se je 

lahko začela. Ni bilo pomebno,  kdo 
bo boljši, ampak predvsem druženje 
ter  spomin na prijatelje. Lepa hvala 
vsem, da se spomini vračajo nazaj k 
tistim, ki so bili nekoč z nami! Kon-
čalo se je s klepetom in skromno 
zakusko. Mislim, da je prav, da v 
Društvu upokojencev mislijo tudi 
na pokojne člane.

Stanislav Oblak

Balinarji so se spomnili pokojnih
DU Slovenj Gradec 
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V septembru se je Dru-
štvo Rokometna šola 

Alena Mihalja (D.R.Š.A.M.) v sklo-
pu priprav na sezono 2014/2015 
udeležilo dveh mednarodnih roko-
metnih turnirjev v Srbiji in Bosni in 
Hercegovini.

V Srbijo (Smederevo) so se odpra-
vili s petimi ekipami. V treh dneh 
so v petih kategorijah odigrali kar 
trideset tekem. Med vsemi ekipami 
je presenetila predvsem ekipa starej-
ših deklic, ki je v kategoriji eno leto 
starejših v močni konkurenci osvo-
jila odlično 3. mesto. Ostale ekipe so 
odigrale po pričakovanjih. V mini 
rokometu so deklice letnika 2003 

med 24 ekipami osvojile 12. mesto. 
Ekipa kadetinj je bila, kot na Eurofe-
stu, kombinirana s štirimi igralkami 
iz Vrtojbe in zaradi tega neuigrana; 
dekleta so v polfinalni tekmi proti 
kasnejšim zmagovalkam nesrečno 
izgubila z golom razlike, kljub temu 
pa so v tekmi za tretje mesto gladko 
zmagala z osmimi goli razlike.

Fantje, ki so tekmovali v katego-
rijah 2002 in 2003, so skoraj z enako 
igralsko zasedbo igrali dvojni pro-
gram tekem. Generacija dečkov letni-
ka 2003 je gladko premagala vse svoje 
konkurente ter osvojila turnir kot 
neporažena. Tekma za 3. mesto v ka-
tegoriji dečkov 2002 pa je bila že nji-
hova 11. v treh dneh; lahko rečemo, 

da so imeli nasprotniki srečo zaradi 
utrujenosti slovenjgraških fantov, saj 
je bila prav zbranost pri zaključnih 
strelih faktor, ki je odločil zmagoval-
ca; dečki so po 8 zadetih vratnicah in 
3 neizkoriščenih sedemmetrovkah 
izgubili z 8 : 11  ter osvojili 4. mesto v 
svoji kategoriji.

Med najboljše igralke in igralce 
turnirja sta se uvrstila Jan Smolnikar 
(letnik 2002) kot vratar ter Matic Rav-
nikar kot najboljši igralec letnika 2003.

Za turnir, ki vsako leto poteka v 
Kozarski Dubici (BiH), lahko mirno 
rečemo, da je eden najmočnejših tur-
nirjev na svetu za kategorijo kadetinj 
letnikov 1998 in 1999. V konkurenci 
prvakinj bivših republik Jugoslavije 
(Bosna in Hercegovina, Srbija, Hrva-
ška, Makedonija, Črna Gora in Slo-
venija) povabijo poleg državnih pr-
vakinj še eno ekipo s Hrvaške in eno 
iz Slovenije (D.R.Š.A.M.). Dekleta so 
igrala borbeno in izvajala taktične 
zamisli trenerja, kot je bilo dogo-
vorjeno. V petih tekmah so dvakrat 
zmagala in trikrat klonila. V močni 
konkurenci so osvojila 5. mesto. Eki-
po so sestavljale: Taida Alekič, Lučka 
Veber, Aleša Kamenik, Tjaša Smon-
kar, Maja Zorman, Ines Sečnjak, Bel-
ma Hadžić, Aida Hadžić, Teja Bobič 
in Demi Mihelič.

Končni vrstni red: 1. RK Podravka 
Koprivnica (HR), 2. RK Sesvete Za-
greb (HR) … 5. RŠ Alen Mihalj Slo-
venj Gradec (SLO) … 

Marina Mihalj 

Na jesenskih 
mednarodnih turnirjih

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja

19. oktobra 2014 sta Spotur in 
Planinsko društvo Slovenj 

Gradec v spomin na člana Pla-
ninskega društva Slovenj Gradec 
Miroslava Žolnirja organizirala 
in izvedla 5. Žolnirjev pohod ob 
dnevu OZN.

Ta, že tradicionalni pohod poteka z 
Legna do Koče pod Kremžarjevim 
vrhom. Vreme je bilo toplo in sonč-
no ter, čeprav nekoliko vetrovno, za 
vse pohodnike prijetno. Le-te je na 
pot z vzpodbudnim nagovorom po-
spremil župan MO Slovenj Gradec 
Andrej Čas. Za vodenje kolone do-
bro razpoloženih planincev je po-
skrbela ekipa planinskih vodnikov 
PD Slovenj Gradec. 

Letos se je pohoda udeležilo 81 
pohodnikov, od tega 17 otrok. Pr-
vič se je pohoda udeležilo 28 poho-
dnikov, četrtič pa 9, zato so si le-ti 
pridobili spominske medalje PD 
Slovenj Gradec. Na koči sta dežura-
la in skrbela za udobje pohodnikov 
Stane in Sonja z družino. Evidenco 
pohoda sta vodila tajnik planinske-
ga društva Darko in Alenka, ki sta 
poskrbela tudi za natančne podatke 
o udeležencih pohoda. 

Planinci PD Slovenj Gradec pa 
smo bili oktobra tudi na pohodu 
Na Krasu je krasno. Skupina 49 
planincev v organizaciji vodni-

kov Danila Goljata in Jožeta Se-
nice - Joca ter ob pomoči vodnice 
Marjete Škorja in vodnika Borisa 
Goljata se je po vožnji iz Slovenj 
Gradca do Sežane in vasi Tubelj pri 
Komnu, kjer je bil začetek pohoda, 
priključila množici vseh letošnjih 
pohodnikov. PD Vigred je na štar-
tu pripravilo nekaj kraških sladkih 
dobrot in napitkov. Letošnja pot je 
bila v znamenju hoje po kraškem 
gozdu z mnogo podrasti in redki-
mi brinovimi grmiči. Zaradi de-
ževnega poletja so bile vse rastline, 
od dolge, značilno šopaste trave 
do grmičevja, še intenzivne zelene 
barve, travniško cvetje pa še v buj-
nem razcvetu in intenzivnih barv. 
Tudi šetraj so naše planinke pridno 
nabrale. Pot letos ni bila razgledna 
po širši kraški pokrajini, vseeno pa 
nas je vodila skozi kraške zaselke, 
mimo vinogradov in kraških dvo-
rišč z drevesi s kakiji, ki pa še niso 
imeli zanje značilne oranžne barve.

Letos smo si ogledali kraško jamo 
Pečina na Leskovcu ali Zidaričevo 
pejco, ki je v znanstvenih krogih 
znana kot Grotta Azzura di Sama-
torza. Italijansko ime je jama dobi-
la zaradi sinje modrih žarkov, ki v 
sončnem dnevu rahlo osvetljujejo 
njeno notranjost. 

Marjeta Škorja, 
vodnica PD Slovenj Gradec

Planinci

5. Žolnirjev pohod ob dnevu OZN

Druga osnovna šola

Simbioza šola in Simbioza giba
Na naši šoli sta od 13. do 17. 10. 

potekali dve zgodbi: Simbioza 
šola, kjer gre za računalniško opi-
smenjevanje starejših, in Simbioza 
giba, kjer se je naša šola pridružila 
vseslovenski akciji tako, da so učenci 
v dopoldanskem času na uro športa 
povabili svoje dedke in babice. 

Zbrali smo se ob 9. uri in prvi del 
namenili uram športa. Poveza-
li smo se z učenci in se preizkusili 
v metu vorteksa, igrali luknje, šli 
na pohod do fitnesa v naravi Do-
brava, igrali badminton, tekali na 
stadionu, se temeljito razmigali ter 
izmenjali izkušnje o zdravem nači-
nu življenja. V nadaljevanju so naši 
dedki in babice odšli v računalniško 
učilnico, kjer so s pomočjo učencev 
pridobivali računalniška znanja. 

Simbiozo giba smo izvedli tudi na 
podružnični šoli Pameče, kjer smo v 
okviru naravoslovnega dneva skupaj 
telovadili. Učenci in razredničarka 
5. c razreda smo z dedki in babicami 
preživeli uro in pol lepih in zanimi-
vih trenutkov. Pogovarjali smo se, 
kako je potekala telesna vzgoja v nji-
hovih časih, kakšne pogoje za vadbo 
so imeli. Z nami so delili izkušnje, 
kako izboljšati kvaliteto življenja. 
Višek našega druženja je bila igra 
med dvema ognjema – samo pred-
stavljate si lahko, kako navdušeni 
smo bili vsi skupaj. 

Za nami je bil res prečudovit teden! 
Naša šola se bo še naprej povezovala 
z lokalno skupnostjo ter spodbujala 
medgeneracijsko sodelovanje in vse-
življenjsko učenje. 

Jožica Jug in Timotej Žohar, 
mentorja

Pred osnovno šolo v Smederevom 

Verjetno je tisti malo hitrejši srč-
ni utrip in globoko dihanje na 

prvem treningu povzročila višinska 
razlika, kaj pa drugega, svoje pa so 
doprinesle tudi malo nižje stopinje 
v telovadnici, ki so od nas zahtevale 
intenzivnejše miganje. 

Nekega lepega popoldneva, natanč-
neje v četrtek, 28. 8., smo se ekipe 
Odbojkarskega kluba Slovenj Gradec 
zbrale na našem standardnem mestu, 
to je parkirišču nekdanjega MKC-ja, 
se preštele in usedle v avtomobile ter 
odpeljale novim dogodivščinam na-
sproti. Naša končna destinacija nekje 
visoko nad oblaki − Rogla. Vzdušje 
je že po poti odlično in kaj kmalu še 
naraste, saj smo precej hitro na cilju, 
kjer nas pričaka sonce, sledita pa žreb 
sostanovalk in že prvi popoldanski 
trening. Pred njim pa seveda skupin-
ska kavica in pridobivanje barve (ki 
nam jo je verjetno kar hitro odpihnil 
veter). Večer se zaključi s podaljša-
nim druženjem za skupno mizo v je-
dilnici, polni dobrot. Team building 
se nadaljuje v sobi, kjer glasba, vici in 
smeh nakažejo, da nas čakajo še vsaj 
tako zabavni trije dnevi. 

Budilka zvoni prehitro, kot vedno. 
Malo se še potolažimo z dremeži, nato 
pa hitro na jutranji jogging, ki nas, 
kot pravi kapetanka, prebudi in nam 
izboljša počutje čez cel dan. Besede so 
seveda vzete kot svete in že čez nekaj 
minut opazujemo doline iz vrha stol-
pa, ki pa jih še skriva megla. Za tek 
nazaj do hotela je največja motivacija 
zajtrk. Ob jutranjem prijetnem soncu 
hitro pozabimo, da nas čaka še napo-
ren dan. Dopoldanski trening mine 
v dobrem vzdušju in malo toplejših 
oblačilih kot včeraj − nas je izučilo, 
popoldne pa nas čaka prijateljska ozi-
roma delovna tekma z odbojkarskim 
klubom iz Zreč, ki se konča nam v prid 
− ekipo namreč premagamo s 3 : 1 v 
nizih. Izmenjavamo se v fitnesu in na 

igrišču, medtem ko se po telovadnici 
ves čas slišita naše navijanje in spod-
bujanje soigralk. Energija na igrišču je 
tako dokazano dobra in optimistično 
razmišljamo o naslednjih tekmah. Po 
večerji spet malo jezimo zaposlene, saj 
ponovno posedimo malo dlje od vseh 
ostalih, od mize pa se sliši veselje, ki 
je malo tišje le takrat, ko smo polnih 
ust. Malo manj odlično je seveda zju-
traj, ko ugotovimo, da smo se očitno 
zakalkulirale pri seštevanju ur spanja, 
saj jih definitivno ni bilo dovolj. Ob ju-
tranjem teku nas spremljata veter − žal 
v napačno smer − in zaspanost, ki kar 
hitro mine. Na dopoldanskem trenin-
gu nas spremljajo kriki s sosednjega 
igrišča − košarkašice iz Alžirije očitno 
igrajo precej glasno − kar živcira neka-
tere naše igralke, spet druge pa malo 
zbudi in vzpodbudi. Kombinacija fi-
tnesa in telovadnice je dolga, ampak 
hitro mine. Manj hitro bo verjetno 
minil »muskelfiber«, ki nas čaka. S po-
daljšanjem treninga pa izgubimo tudi 
zadnjo možnost, da bi namočile utru-
jena telesa v bazen, vendar kar hitro 

prebolimo, saj je zopet na vrsti druže-
nje, polno smeha, ki pa je tokrat malo 
krajše, saj se nam že pozna utrujenost. 

Ko zazvoni, ne vemo točno, ali 
smo srečne, ker je to znak za zadnji 
jutranji tek, ali žalostne, ker je temu 
tako in se danes naše priprave kon-
čajo. Navkljub oblakom, ki zakrivajo 
sonce, se zapodimo v klanec. Na sredi 
nas ujame nekaj dežnih kapljic, am-
pak nadaljujemo do vsakodnevnega 
cilja. Vzdušje na zadnjem treningu je 
dobro kot vedno, vse damo od sebe 
maksimum, saj sta to zadnji dve uri, 
odtrenirani na višini. Po zadnji ve-
čerji − v našem primeru kosilu − se 
počasi odpravimo po isti poti nav-
zdol, kjer pa nas čaka odlična dobro-
došlica sonca in visokih stopinj za 
dobro preživet preostanek nedelje. 

Skupaj smo se še odpravile na le-
tališče v SG, kjer je potekala bograči-
jada. Pozdravile smo našega glavnega 
navijača gospoda Kobolda, kjer pa 
smo tudi poizkusile bograč, skuhan 
pod njegovim budnim nadzorom. 

OK Slovenj Gradec

Odbojka

Dekleta trenirala na Rogli

Član Koroškega aerokluba Slovenj 
Gradec Avgust Potušek (desno) je 
bil tretji najboljši pilot na državnem 
prvenstvu Slovenije v jadralnem le-
tenju Preleti 2014. Med tridesetimi 
piloti je v sezoni 2014 zbral največ 
točk Boštjan Pristavec (Lesce/Bled) 
(levo). Člani KAS so se še uvrstili: 
6. mesto Aleš Fink, 16. mesto Jože 
Knap. (LF) 

(foto Sandi Kavalič, Lucija Fink)

Koroški Aeroklub Slovenj Gradec




