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Atletski klub Slovenj Gradec 
Unesco tek mladih, Prvenstvo Slovenije v atletiki za mlajše mladince, 
področni posamični prvenstvi in državno v mnogoboju

Na Ptuju je potekal že drugi Une-
sco ASP tek mladih, na katerem 

so kot predstavniki Prve osnovne 
šole Slovenj Gradec tekmovali tudi 
naši atleti. Domov so se vrnili z 
medaljo, ki si jo je pritekla Zala Se-
kavčnik. Osvojila je 2. mesto med 
učenkami druge triade. Uspešno je 
nastopil tudi profesor športne vzgo-
je Prve OŠ SG in trener našega kluba 
Andraž Nabernik, ki je bil 3. med 
učitelji in profesorji. 

Na Prvenstvu Slovenije v atletiki 
za mlajše mladince in mladinke 2014 
je postal Tine Glavič državni prvak 
(dve zlati medalji) v teku na 1500 m 
(4:14,16) in 3000 m (9:13,09), Jaka 
Pogorevc pa bronast v teku na 800 
m (2:03,71). Zelo dobro so tekmovali 
tudi ostali. Žiga Andrejc se je z oseb-
nima rekordoma tako v teku na 200 
m (24,41) kot tudi v teku na 400 m 
(53,66) uvrstil na 10. mesto. Osebne 
rekorde so odtekli tudi Tjaša Lepej 
v teku na 200 m (26,94) in na 100 m 
(13,26), Žiga Pečnik  v teku na 200 m 
(25,36) in Veronika Pisnik v teku na 
200 m (27,60).  

Na področnem posamičnem pr-
venstvu v atletiki za srednje šole v Ce-

lju so naši atleti spet odlično tekmovali. 
Maja Pogorevc je zmagala v teku na 
400 m (56,13). Prav tako je zmagal tudi 
Tine Glavič v teku na 2000 m (6:00,96). 
Žiga Andrejc je bil 2. v teku na 400 m 
(54,18). Jaka Pogorevc je bil v teku na 
1000 m 4. (2:42,52). Doris Brajnik iz 
Koroškega atletskega kluba je zmagala 
v skoku v daljino. 

Nato je bilo področno posamično 
prvenstvo osnovnih šol v atletiki na 
Ravnah na Koroškem, kjer so naši mla-
di tekmovalci kljub slabemu vremenu 
prišli do dobrih uvrstitev. Organiza-
torjem je uspelo dobro organizirati in 
izvesti atletsko tekmovanje. Atleti slo-
venjgraškega kluba, ki so tokrat zasto-
pali osnovne šole, ki jih obiskujejo, so 
odlično tekmovali. Medalje so osvojili: 
zlate – Mitja Kordež (300 m), Veroni-
ka Pisnik (300 m), Tjaša Lepej (60 m), 
Neža Mojškerc (višina), Laura Konc 
(300 m); srebrne – Žiga Pečnik (300 m), 
Patricija Ožir (600 m), Jani Oto (1000 
m); bronaste – Lana Verhovnik (vor-
tex), Ana Areh (600 m), Grega Vaukan 
(daljina). Zelo dobro so tekmovali tudi: 
Mark Verčnik, Špela Areh, Tea Satler, 
Nika Pogorevc, Zala Sekavčnik, Tajda 
Paradiž, Katja Gros. 

V Radovljici je potekalo državno pr-
venstvo v mnogoboju za kategorijo 
U14. Na tekmovanju je nastopalo več 
kot 140 otrok. Tokrat sta Atletski klub 
Slovenj Gradec zastopala Mitja Kordež 
in Valentin Vaukman. Mitja je bil v 
skupnem seštevku mnogoboja 2., Va-
lentin pa je zasedel 6. Mesto. Z majh-
nim zaostankom sta ekipno zasedla 
2. mesto. Omeniti velja še zelo dober 
rezultat Mitje v teku na 600 m, kjer je s 
časom 1:31,16 zmagal. 

Mojca Verhovnik 

Zala na Ptuju

Maja Pogorevc proglašena za najboljšo atletinjo na finalu srednjih šol 

V finale državnega prvenstva sre-
dnjih šol v atletiki, ki je potekalo 

21. 5. 2014 v Domžalah, so se uvrstili 
kar štirje atleti iz AK SG.

Maja Pogorevc je zmagala v teku na 
400 m. S časom 55,35 je bila proglaše-
na za najboljšo atletinjo srednjih šol. 
Le za desetinko je zgrešila normo za 
nastop na svetovnem prvenstvu za 

mladince in mladinke, ki bo pote-
kalo od 22. do 27. 7. v mestu Eugene 
(ZDA). Odlično so tekmovali tudi 
ostali. Tine Glavič se je v teku na 2000 
m (5:48,62) uvrstil na 3. mesto. Jaka 
Pogorevc je bil v absolutni konkuren-
ci srednješolcev 5. v teku na 1000 m 
(2:38,19). Zelo dobro je tekel tudi Žiga 
Andrejc v teku na 400 m (53,28).

V finalu srednjih šol so tekmova-

le tudi štiri atletinje Koroškega atlet-
skega kluba: Atina Grizold (400 m), 
Lea Ramšak (1000 m), Doris Brajnik 
(daljina) in Urška Verdinek (400 m). 
Dekleta so prav tako varovanke na-
šega trenerja Uroša Verhovnika, ki 
je bil glede na uvrstitve v finale sre-
dnješolskega državnega prvenstva 
med trenerji z največjo udeležbo 
atletov. (MV)

V mestnem jedru Slovenj Gradca 
je 24. 5. že drugo leto zapovrstjo 

potekal humanitarni tek Tečem, da po-
magam. Prireditev, ki jo je organiziral 
Lions klub Slovenj Gradec v sodelova-
nju z Atletskim klubom Slovenj Gradec 
in JZ Spotur, je s svojo dobrodelno noto 
privabila več kot 300 udeležencev. Naj-
številčnejši je bil tek družin, kjer smo 
lahko videli tudi tiste najmlajše – v 
otroških vozičkih ... Za razvijanje člo-
vekoljubnosti ni nikoli prezgodaj.

Tek ni bil tekmovalnega značaja. 
Udeleženci so tekli za Društvo sle-
pih in slabovidnih ter Zvezo prijate-
ljev mladine.  

Bil je tudi že 9. DM tek v parku Ti-
voli v Ljubljani, ki predstavlja eno iz-
med največjih rekreativnih, tekaških, 
zabavnih in dobrodelnih prireditev 
v Sloveniji. Med 4645 udeleženkami 
teka na 5 km  ter 1919 udeleženkami 
na 10 km so tekle tudi rekreativke in 
atletinje AK SG. Da rekreativke resno 
jemljejo treninge, dokazuje tudi to, 
da so poleg pretečenih kilometrov 
brez težav do konca vztrajale na za-
bavi s Čuki. Dva dni prej je v avstrij-
skem Kapfembergu potekal tradici-
onalni mednarodni atletski miting 
Spikey's Challenge. Maja Pogorevc je 
v teku na 400 m osvojila zlato meda-

ljo, s časom 54,53 s pa si je zagotovila 
tudi mesto v reprezentanci za nastop 
na svetovnem prvenstvu za mladince 
in mladinke, ki bo v ZDA. Na mitin-
gu so odlično tekmovali tudi Tine 
Glavič, ki je osvojil 1. mesto v teku na 
3000 m (16:23), Jaka Pogorevc (800 
m, 2:00,08, 5. mesto) in Žiga Andrejc 
(400 m, 53,39, 6. mesto).  

V Kranju pa je 7. 6. potekal 20. 
atletski mednarodni atletski miting 
– Memorial Vučko, na katerem so se 
predstavili mladi športniki od pio-
nirjev U8, pa vse do članov.

Tudi letos so v množični udelež-

bi odlično nastopili atleti Atletskega 
kluba SG. Maja Pogorevc je v teku na 
200 m osvojila srebrno medaljo. Njen 
čas 24,66 je le za las zgrešil normo 
za svetovno prvenstvo za mladince, 
za katerega pa ima Maja že osvojeno 
normo v teku na 400 m. Prav tako je 
srebrno medaljo osvojil tudi Jaka Po-
gorevc v teku na 400 m (52,48), Žiga 
Andrejc pa je bil s časom 53,29 četrti. 
Na 200 m je tekla tudi Tjaša Lepej, ki 
se je s časom 27,67 uvrstila na 10. me-
sto. Mitja Kordež se je v konkurenci s 
starejšimi dečki v teku na 600 m uvr-
stil na 6. mesto (1.35,67). (MV)

Tečem, da pomagam, DM tek, Spikey's Challenge in Memorial Vučko 

Tečem, da pomagam – najštevilčnejši je bil tek družin. 

Naši atleti so ponovno odlično 
nastopili v Kopru, kjer je bil 5. 6. 

finale prvenstva v atletiki za osnovne 
šole. Na finalu so zastopali osnovne 
šole, ki jih obiskujejo. Mitja Kordež, 
Patricija Ožir, Tjaša Lepej in Jaka 
Bernardis so učenci Prve osnovne 
šole Slovenj Gradec, Laura Konc je 

učenka Druge osnovne šole Slovenj 
Gradec, Veronika Pisnik pa učenka 
Osnovne šole Vuzenice.

Mitja Kordež je premagal vse v teku 
na 300 m (39,84) in osvojil četrti le-
tošnji naslov na državnih prvenstvih. 
Zelo dobro so tekmovali tudi ostali: 
Laura Konc (6. mesto) v teku na 300 
m (45,11), Veronika Pisnik (17. mesto) 
v teku na 300 m (45,02), Tjaša Lepej 
(8. mesto) v finalu teka na 60 m (8,12) 
in Patricija Ožir (9. mesto) v teku na 
600 m (1.47,98). 

V ponedeljek, 9. 6., so naši naj-
mlajši atleti zaključili s programom 

Mala šola atletike. Program, v kate-
rega je bilo vključenih preko 40 pred-
šolskih in mlajših otrok, je potekal 
v dveh starostno ločenih vadbenih 
skupinah. Na zadnjo vadbo so otro-
ci povabili tudi starše, ki so skupaj z 
otroki izkusili uro atletike. Po uvo-
dnem ogrevalnem krogu teka, gim-
nastičnih vajah in atletski abecedi so 
otroci in starši še skakali v daljino, 
metali vortex, tekli in se preizkusili 
na poligonu, ki so ga pripravili naši 
vaditelji Martina, Rok in Irena. 

Naši mali atleti so za redno ude-
ležbo na vadbi prejeli majčke in se na 
koncu posladkali s sladoledom. (MV) 

Mitja osnovnošolski državni prvak v teku na 300 m

Mitja Kordež

Mednarodni četveroboj mladinskih 
atletskih reprezentanc 
Kje: atletski stadion Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec
Kdaj: 5. 7. 2014, 9:30–15:00
Organizatorja: Atletski klub Slovenj Gradec in Atletska zveza Slovenije

Mednarodni peteroboj reprezentanc U20 je pomemben in prepoznan 
mednarodni športni dogodek, ki se ga udeležujejo atletske reprezentance 
Češke, Slovaške, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Na njem sodeluje preko 
300 nadarjenih atletov in atletinj, ki bodo tekmovali v vseh disciplinah 
olimpijskega programa. 

Rokometaši in rokometašice Ro-
kometne šole Alena Mihalja ter 

Rokometnega kluba Slovenj Gradec 
2011 so se udeležili velikonočnega 
turnirja v Kopru. Na obalo smo se 
odpravili s petimi ekipami, skupaj s 
spremljevalci nas je bilo kar 50. Eki-
pa dečkov letnik 2001 je predstavlja-
la barve Rokometnega kluba Slovenj 
Gradec 2011. Fantje so v svoji katego-
riji v šestih tekmah zbrali največ točk 
in osvojili 1. mesto. Zlato medaljo 
okoli vratu so dobili: Jan Smolnikar, 
Aljaž Lampret, Luka Strel, Andrej 
Yankovskyy, Mitja Verčkovnik, Ti-
len Kelc, David Golež, Maj Čapelnik, 
Maksmilijan Pavlič in David Večko.

Ostale štiri ekipe D.R.Š.A.M. so nasto-
pale v kategoriji mini rokomet za dečke 
in deklice, v kategoriji mlajše deklice A 
ter v kategoriji starejših deklice A. Deč-
ki so tako kot njihovi starejši soigralci 
suvereno premagali vse svoje naspro-
tnike ter v zasedbi Birk Srebotnjak, 
Matic Ravnikar, David Saleznik, David 
Klemen, Jaka Soršak, Filip Štumpfl  ter 
Anej Majcen osvojili 1. mesto.

Deklice v kategoriji letnik 2003 so v 
postavi: Anja Tominc, Anika Verčko, 
Enja Al Hiasat, Alja Mihalj, Živa Pero-
vec ter Nika Smrekar v šestih tekmah 
dvakrat izgubile ter štirikrat zmagale. 
Na turnirju so osvojile odlično 2. mesto. 
Najpomembnejše pa so dragocene izku-
šnje, pridobljene na igriščih, ter številna 

nova prijateljstva sklenjena ob njih.
V kategoriji 2001 so dekleta nastopi-

la v zelo močni konkurenci ekip. Kljub 
pretežno sestavljeni ekipi z leto mlajši-
mi deklicami, so te odigrale borbeno in 
disciplinirano ter na koncu med osmi-
mi ekipami zasedle 4. mesto. Čestitke 
Tajdi Podjavoršek, Dijani Krivec, Kaji 
Paradiž, Neži Rotovnik, Sari Rotovnik, 
Manji Pasarič in Urški Kotnik.

Naše najstarejše igralke na turnirju 
so nastopale v kategoriji letnik 1999. 
Zahvala na tem mestu gre Rokome-
tnemu klubu Šempeter pri Vrtojbi, ki 
je nam posodil štiri svoje igralke za igre 
na tem turnirju. Prvi dan so dekleta 
odigrala kar tri tekme. Prvi dve so od-
igrala disciplinirano in natančno po 
dogovoru ter gladko zmagala. Na tretji 
tekmi proti reprezentanci Slovenije pa 
so v prvem polčasu še držale neodločen 
rezultat, nato je prišlo do padca kon-
centracije ter utrujenih nog, kar so na-
sprotnice hitro izkoristile in na koncu 
zmagale s štirimi goli razlike. Naslednji 
dan smo zaradi viroze igrali v rahlo 
okrnjeni zasedbi. Pod vtisom poraza 
proti reprezentanci igra ni stekla kot po 
navadi, kar je privedlo do nesrečnega 
poraza z golom razlike proti borbeni 
ekipi iz Izole. V zadnji tekmi so dekleta 
sklenila svoje vrste ter premagala igral-
ke Hrvaške – ŽRK Rovinj. Na koncu je 
združena ekipa D.R.Š.A.M. in RK Vr-
tojba osvojila 3. mesto na turnirju. 

Marina Mihalj 

Po sezoni 2013–2014 so rokometa-
šice Rokometne šole Alena Mihalja 
(D.R.Š.A.M.) še vedno med najboljši-
mi v Sloveniji. 

Letošnje finale za generacijo deklic 
letnik 1999 je potekalo v Zagorju. Že 
tretje leto zapored sta se v finale uvr-
stili ekipi RK Krim Mercator ter ekipa 
Rokometne šole Alena Mihalja, ekipo 
iz prejšnjih dveh finalov, RK Šempe-
ter pri Vrtojbi, je zamenjala ekipa RK 
Gen-I Zagorje.

V prvi tekmi se je redni del srečanja 
končal neodločeno. Njihova najvišja 
igralka pa je z zadnjim strelom z deve-
tih metrov, brez skoka prek obramb-
nega bloka dosegla prekrasen zadetek 
ter domačinkam prinesla prvo zmago.

Po petnajstminutnem odmoru je 
sledila druga tekma D.R.Š.A.M. z lju-
bljanskim RK Krim Mercatorjem. Do 

polčasa je bil rezultat še neodločen, 
nato so »Krimovke« z nekaj hitrimi 
protinapadi dosegle lahke zadetke ter 
na koncu brez težav premagale ekipo 
D.R.Š.A.M.

V tretji tekmi so se pomerile še 
zmagovalke prvih dveh tekem. »Kri-
movke« so celotno srečanje nadzoro-
vale igro in z zmago s tremi goli raz-
like postale nove državne prvakinje v 
kategoriji starejših deklic A za sezono 
2013–2014.

Končni vrstni red: RK Krim Mer-
cator, RK Gen-I Zagorje, Rokometna 
šola Alena Mihalja (D.R.Š.A.M.).

Najboljša strelka finalnega turnir-
ja je bila Iza Bon - Brzin (RK Krim 
Mercator), najboljša vratarka Neža 
Pačnik (D.R.Š.A.M.) ter najboljša 
igralka turnirja Ineja Perič (RK Krim 
Mercator). (MM) 

Mladi rokometaši 
na turnirju Koper Cup

D.R.Š.A.M. 

D.R.Š.A.M. na finalu starejših deklic A; vir: Rokometni portal
(foto: Uroš Pihner)

Finale državnega prvenstva v 
rokometu za starejše deklice A



Leto 2014 smo planin-
ci PD Slovenj Gradec 

pričeli z malo drugačno obliko po-
hodov (poleg pohodov v Dražgoše 
in na Kremžarjev vrh). Imeli smo 
četrtkove večerne pohode v okolico 
Slovenj Gradca. 

Po zaključenih decembrskih praznič-
nih dneh smo želeli med delovnim 
tednom skupaj preživeti vsaj nekaj 
časa v gibanju na zraku, pa čeprav 
je bila že zgodaj popoldan tema in 
na koledarju zima. Tako smo se vse 
četrtke v januarju in še dva v febru-
arju zbrali ob 18. uri pri Konju na 
Glavnem trgu v Slovenj Gradcu in 
se k njemu ob zaključku tudi vrni-
li. Pohod je vsakokrat trajal dve uri, 
organizirala jih je vodnica Marjeta 
Škorja, pri vodenju in izvedbi pa sta 
pomagala Marjan Žvikart in vodnik 
Ivan Hartman - Vanč. Izvedli smo 6 
pohodov, ki se jih je udeležilo kar 76 
pohodnikov.

Cilji naših pohodov so bili različ-
ni – gozdne poti, makadamske ceste, 
kolesarska steza, pa tudi pločniki 
okoli Slovenj Gradca. Poskrbeli smo 

za varnost, vzorno smo se opremi-
li z odsevnimi znaki in naglavnimi 
lučkami. Pričakovali smo tiste prave 
zimske pohode, pa je bil tak samo 
eden. Na prvih smo opazovali že 
močno razcveten teloh, hodili po bla-
tu razmočene Luštne poti, namesto 
bund, kap in rokavic sta zadoščala 
majica in debelejši flis. Zadnji janu-
arski pohod do Šmartna, cerkve sv. 
Jurija in čez Legen nazaj v Slovenj 
Gradec pa je le bil tisti pravi zimski, 
popestren s kepanjem in stresanjem 
snega z dreves na pohodnike. Vanč je 
že popoldan naredil gaz, da smo zve-
čer lažje hodili. 

Prve dni februarja, ko sta nas je 
prizadela poledica in žled v gozdo-
vih, smo morali pohode preusmeriti 
iz gozdov na lokalne ceste. Tako smo 
šli prek Legna v Pameče ter se vrača-
li skozi Stari trg proti Žančanom in 
mimo silosov nazaj do Konja. Dva 
izmed pohodov sta bila na Homec 
− eden mimo Toplarne in skozi Me-
stni gozd, drugi pa v obratni smeri, 
ob polni luni podaljšan do cerkve 
sv. Jurija, kjer smo imeli tudi kratko 
sladko malico.

Uvedli pa smo tudi posebnost, da 
predvideno pot pohodnikom raz-
krijemo šele ob začetku pohoda. In 
zgodilo se je, da se je Stane pripeljal 
na pohod, nato pa dvakrat šel peš 
mimo svojega doma in še nazaj v Slo-
venj Gradec po avto. Na njegovem 
obrazu smo poleg nasmeha razbrali 
neizrečene komentarje in se ob tem 
prav prijetno nasmihali. Borisa smo 
na enem izmed »dolgih« dveurnih 
pohodov nagradili s sendvičem, ker 
je že na prvem močno pogrešal ma-
lico in to tudi »glasno« povedal orga-
nizatorki pohodov. Prijetne utrinke z 
zadnjega pohoda je Danilo ujel tudi s 
fotoaparatom.

Kar nekako smo se navadili, da so 
četrtki rezervirani za večerne poho-
de. Prijetno druženje smo združili z 
željo, da se razgibamo. Vseeno smo 
ostali zvesti tistemu našemu planin-
skemu tempu hoje organizirane in 
vodene skupine. Ja, s pohodi smo si 
resnično popestrili januarski čas in 
pokazali, da je lepo hoditi tudi doma, 
v našem Slovenj Gradcu z okolico. 

Marjeta Škorja, 
vodnica PD Slovenj Gradec
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V Kopru je 5. junija potekalo 
letošnje državno prvenstvo 

osnovnih šol v judu, na katerem je 
nastopilo osem predstavnikov JK 
Acron Slovenj Gradec. Domov so 
se vrnili s štirimi naslovi državne-
ga prvaka, enim drugim, enim tre-
tjim in dvema sedmima mestoma.

Na prvenstvu, ki je potekalo za učen-

ce sedmih, osmih in devetih razredov, 
se je letos zbralo nekoliko manj udele-
žencev. Nastopilo je 96 učenk in učen-
cev iz 42 osnovnih šol iz vse države. 
Predstavniki JK Acron Slovenj Gradec 
so zastopali štiri šole, in sicer: Prvo in 
Drugo OŠ Slovenj Gradec, OŠ Nezna-
nih talcev Dravograd in OŠ Mislinja. 
Najbolje so se odrezali Zala Pečoler 
(Druga OŠ Slovenj Gradec), Vinko 
Prevolšek (Prva OŠ Slovenj Gradec), 
Nuša Perovnik (OŠ Neznanih talcev 
Dravograd) in Anže Rošer (OŠ Misli-
nja), ki so postali novi osnovnošolski 
državni prvaki. Uspeh so dopolnili 
še Andrej Yankovskyy (Druga OŠ 
Slovenj Gradec) z drugim in Trey Sre-
botnik Gregor (Prva OŠ Slovenj Gra-
dec) s tretjim osvojenim mestom. Na 
sedmem mestu sta pristala Lovro Se-
itl (OŠ Mislinja) in Anže Veler (Prva 
OŠ Slovenj Gradec). Ekipno so učenci 
Prve OŠ Slovenj Gradec osvojili tretje 
mesto. Udeležence je spremljal trener 
Robert Mesarič. 

Borut Marošek 

V času od 14. do 17. avgusta 2014 
bo v Slovenj Gradcu potekal 

tradicionalni 10. mednarodni tur-
nir v košarki Slovenia Ball 2014, ki 
se v organizaciji Košarkarske zveze 
Slovenije, slovenjgraškega in dravo-
grajskega košarkarskega kluba ter 
JZ Spotur prireja za starostno ka-
tegorijo dečkov in deklic do 14 let. 
Turnirja se tradicionalno udeležu-
jejo reprezentance Španije, Italije, 
Madžarske, Hrvaške, Izraela, Ma-
kedonije, Estonije in seveda Slove-

nije ter velja za najmočnejši turnir 
za to starostno kategorijo v Evropi.

Kot vsako leto se bo turnir od-
vijal v telovadnici Gimnazije in v 
Športni dvorani Slovenj Gradec, ki 
sta edini primerni za igranje košar-
karskih tekem v naši občini, eki-
pe s skupaj okoli 250 športniki in 
spremljevalci pa bodo nastanjene v 
Hostlu Slovenj Gradec, Hotelu Slo-
venj Gradec in v Lukovem domu na 
Kopah.  

JZ Spotur

Lepo je hoditi tudi doma
Planinci 

Učenci Druge osnovne šole so 
nam pripravili nastop svetov-

nega prvaka v diatonični harmoniki 
v svoji kategoriji, kratek skeč o naj-
stnikih danes in pred leti ter nekaj 
deklamacij, kjer so nam povedali, 
kako gresta ata in mama v hribe. S 
svojo prisrčnostjo bi lahko nastop še 
podaljšali, a smo delovno srečanje 
nadaljevali s pogledom na našega 
praporščaka Ivana Hartmana Vanča 
v novi uniformi praporščakov MDO 
Koroške in društvenim praporom, 
ki ima nove zlate žebljičke.

Iz poročil društvenih delavcev smo 
se seznanili, da smo v preteklem letu 
dobro delali, skupaj z MO Slovenj 
Gradec in v okviru društvenih finanč-
nih možnosti poskrbeli za streho na 
Kremžarjevem vrhu, opravili nujna 
vzdrževalna dela in se z najemnikom 
Grmovškovega doma dogovorili o na-
daljnjem poslovnem sodelovanju.

Predsednik društva Zdenko Čas je 
v svojem poročilu izpostavil pogled na 
letošnje leto, ko bo sanacija planinskih 
poti in okolice koče pod Kremžarje-
vim vrhom po nedavnem žledu zahte-
vala solidarno delo tako markacistov 
kot tudi drugih članov društva, da se 
vzpostavijo spet naše varne planinske 
poti. Vodja markacistov Stane Pogo-
relčnik se je zahvalil za pomoč marka-
cistom že pri delu v februarju. 

Število članov društva se je v letu 

2013 povečalo, prodanih je bilo več 
markic, je s ponosom povedal Bertl 
Rutnik in poročal o delu vseh poverje-
nikov. In to je tista vzpodbuda za delo 
naprej, saj je bila skoraj 80% izvedba 
planiranih pohodov v letu 2013 dobro 
obiskana, izpeljana brez večjih težav 
ali poškodb, kot je povedal načelnik 
vodnikov Danilo Goljat v svojem po-
ročilu. Poleg vseh tradicionalnih in 
ostalih pohodov smo društveni pro-
gram v letu 2013 razširili s kolesar-
skimi turami, ki jih je izpeljal vodnik 
Simon Pogorelčnik. Planinski vodniki 
so opravili predpisana redna usposa-
bljanja, 3 vodniki so uspešno opravili 
tudi usposabljanje za višjo vodniško 
kategorijo. Napredek smo naredili pri 
aktualnem informiranju članov in 
občanov z  urejeno društveno oglasno 
omarico v Šolski ulici in s prispevki o 
pohodih in drugih društvenih dogod-
kih v okviru občinske spletne strani. 
Naših 16 prispevkov je bilo na spletu 
skoraj 9.000 krat »všečkanih«.

Naš član Janez Senica se je v letu 
2013 usposobil za varuha gorske 
narave z uradnim usposabljanjem v 
okviru Planinske zveze Slovenije in je 
tako eden izmed dveh varuhov gor-
ske narave v okviru MDO Koroške.

Zavedamo se, da moramo kot 
društvo ostati odprti za sprejem no-
vih ljubiteljev pohodov v svoje vrste, 
nove dosežke po strokovnih podro-
čjih in predvsem odprti za nove ideje. 

Vzpodbudne besede uspešnega sode-
lovanja sta dodala še gosta, in sicer  iz 
MDO Koroške in hkrati PD Mislinja 
Mirko Tovšak in načelnik markaci-
stov MDO Koroške Roman Močnik.  

Marjeta Škorja 

Pohod na Golico
Planinci PD Slovenj Gradec smo spet 
občudovali narcise – ponos naše Go-
lice. Če jih v preteklem letu zaradi 
neugodnega vremena nismo videli, je 
letošnji sončni dan narcise še polep-
šal in nam omogočil prijeten planin-
ski pohod.

Naš vodnik  Jože Senica - Joc je ob 
pomoči vodnikov Borisa Goljata in 
Marjete Škorja, ter tokrat še ob pomo-
či varuha gorske narave Janeza Senice, 
vodil skupino 23 planincev iz vasi Pla-
nina pod Golico po krožni poti mimo 
Savskih jam, Markljevega Rovta, sedla 
Suhe in Krvavke do vrha Golice. Sledil 
je spust do Koče pod Golico ter  pot v 
dolino do Planine pod Golico.

Planinci smo pot prehodili brez te-
žav. Organizirana in strnjena skupina, 
primeren klepet. V skupini je bilo kar 
osem planincev, ki so prvič hodili na 
Golico. Ob prehodu vseh grebenov se 
nam je odprl pogled na travnike z be-
limi preprogami narcis, seveda v soži-
tju z ostalim gorskim cvetjem. 

Ob povratku v Planino pod Golico 
smo si ogledali še Alpe v malem, rez-
barsko predstavitev na prostem, delo 
rezbarja Ceneta Razingerja. Vožnja 
proti Slovenj Gradcu v pozno popol-
danskih urah je bila tiha, dremajoča 
vse do Trojan in obveznega  tradicio-
nalnega krofa. (MŠ) 

4 zlata odličja za JK Acron 
Judo

Občni zbor Planinskega 
društva Slovenj Gradec

Planinci  PD Slovenj Gradec na Golici

10. košarkarski turnir – 
Slovenia Ball 2014

Košarka 

Velik uspeh mladih slovenjgra-
ških kegljačic na DP v dvojicah: 

na DP dečkov in deklic do 15. leta v 
dvojicah so sodelovali štirje pari dvo-
jic iz Kegljaškega kluba Slovenj Gra-
dec, od katerih sta dva para osvojila 
prvi mesti. Zlate medalje so prejele 
Rina Petričevič in Aleša Založnik v 
drugi kategoriji ter Ana Oder in Lana 
Gruber Lekše v tretji kategoriji. Po 
odličnem kegljanju je bila nagrada 
več kot zaslužena, saj so kar tri igral-

ke dosegle osebne rekorde. Tretji par 
sta sestavljali Nika Petričevič in Ani-
ka Dokl, četrti par pa Krenar Shala in 
Arianit Shala. Kljub dobremu nasto-
pu se slednja para nista uspela uvrstiti 
med dobitnike medalj.

Odličen uspeh slovenjgraške-
ga kluba kaže na dobro usmerjeno 
delo z mladimi in veliko vsestran-
sko pomoč staršev, ki jo mladi in 
klub še kako potrebujejo.

Marijan Bogar 

Dve zlati medalji za mlade 
kegljačice Slovenj Gradca

Kegljanje 

Najboljša ekipa – Rina Petričevič, Aleša Založnik, Anika Dokl, Ana Oder, Nika 
Petričevič, Lana Gruber Lekše

Predstavniki JK Acron Slovenj Gradec



Pavla Garb je na območnem tek-
movanju v kegljanju – 120 lučajev 

dosegla normo za uvrstitev na držav-
no prvenstvo, kjer je bila nato četrta.

Skupno se je območnega tekmova-
nja v organizaciji DI Mežiške doline 
Ravne na Koroškem udeležilo 70 tek-
movalcev v moški konkurenci in 22 
tekmovalk v ženski konkurenci. Tek-
movalci v moški konkurenci so bili 
razvrščeni v 5 kategorij – KG, K1, K2, 
K4 in K5; tekmovalke v ženski kon-
kurenci pa v 1 kategorijo – K5.

Območnega tekmovanja v keglja-
nju se je iz DI Slovenj Gradec udeleži-
lo 5 moških tekmovalcev in 2 ženski 
tekmovalki. Tako moški kot ženske 
so bili razvrščeni v kategorijo K5, v 
kateri je v moški konkurenci tekmo-
valo 42 kegljačev, v ženski konkuren-
ci pa 22 kegljačic.

V moški konkurenci so se keglja-
či iz DI Slovenj Gradec uvrstili: Ivan 
Korošec, 548 kegljev, na 4. mesto, 
Tone Garb, 537 kegljev, na 6. me-
sto, Avgust Žel, 534 kegljev, na 10. 
mesto; Marko Skopljakovič, 492 ke-
gljev, na 21. mesto in Drago Mihajl, 
474 kegljev, na 29. mesto. Žal od teh 
tekmovalcev ni nihče dosegel norme 

(560 podrtih kegljev) za uvrstitev na 
državno prvenstvo (DP).

V ženski konkurenci sta se uvrstili 
Nada Žvikart Černič, 509 kegljev, na 
7. mesto, Pavla Garb, 541 kegljev, pa 
na 3. mesto. Na državno prvenstvo se 
je uvrstila Pavla Garb. 

Nato se je v Celju odvijalo DP in-
validov v kegljanju, na katerega je bilo 
prijavljenih skupno 52 kegljačev in 
15 kegljačic. Organizator in izvajalec 

tekmovanja DP invalidov v kegljanju 
je bila ZŠIS-POK, na tekmovanju pa je 
bil prisoten dolgoletni sodelavec Igor 
Malič. Tekmovalo se je 4 x 30 lučajev 
mešano – 15 polno + 15 čiščenje, raz-
vrščeni pa so bili v 13 kategorij.

Pavli Garb je bila na DP sreča malo 
manj naklonjena, saj se je v kategoriji 
K5, kjer so tekmovale 4 kegljačice, s 
437 podrtimi keglji uvrstila na 4. me-
sto. (ST)

Franc Berhtold, ki je na 
državnem prvenstvu 

invalidov v hitropoteznem šahu – po-
samezno igral za Društvo invalidov 
Slovenj Gradec, je z osvojenim 2. me-
stom postal vice prvak za leto 2014. 

Zveza za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijski komite je tudi v tem 
letu izbrala Društvo invalidov Slovenj 
Gradec za izvajalca državnega prven-
stva invalidov, tokrat v hitropoteznem 
šahu – posamezno. Tekmovanje je 
bilo 15. marca v Mladinskem kultur-
nem centru Slovenj Gradec.

Pred odprtjem prvenstva so imeli 

pozdravni nagovor predsednica DI 
Slovenj Gradec Stanislava Tamše, žu-
pan MO Slovenj Gradec Andrej Čas, 
ki je ob pričetku tekmovanja presta-
vil še prvo figuro na šahovnici, Tone 
Garb, predsednik Športne komisi-
je pri DI Slovenj Gradec in Gregor 
Šmon, ki je tekmovalcem podal še 
pravila turnirja.

Tekmovanje je potekalo ločeno v 
moški in ženski konkurenci, sodelo-
vali pa so tisti posamezniki, ki so se na 
območnem posamičnem prvenstvu 
invalidov v hitropoteznem šahu uvr-
stili na državno prvenstvo. Na DP je s 
področnih tekmovanj ZDIS-a (Zveze 

delovnih invalidov Slovenije) sodelo-
valo 19 najboljših posameznikov, iz 
petih nacionalnih invalidskih orga-
nizacij pa 12 posameznikov. V ženski 
konkurenci je bilo tekmovanje odpr-
to, sodelovalo pa je 14 posameznic. 
Skupno se je tekmovanja udeležilo 31 
moških in 14 žensk. Iz Društva inva-
lidov SG sta se na DP uvrstila Franc 
Berhtold in Bernard Rutnik.

DP se je izvedlo po pravilih FIDE 
za hitropotezni šah in pravilih Ša-
hovske zveze Slovenije, v skladu s 
Splošnim pravilnikom za izvedbo 
tekmovanj v ZŠIS-POK, določilih 
Tehničnega pravilnika za organizaci-
jo in izvajanje posamičnega hitropo-
teznega šahovskega prvenstva vseh 
invalidov ter določilih razpisa. 

Po končanem tekmovanju, ki se je 
odigralo po švicarskem sistemu, di-
rigirana FIDE varianta, tako v moški 
kot v ženski konkurenci 9 kol, so se 
na prva tri mesta uvrstili naslednji 
posamezniki in posameznice, ki so 
osvojili največ točk: 1. mesto Vladi-
mir Hevir – 7.5 točk, DI Maribor, 2. 
mesto Franc Berhtold – 7.0 točk, DI 
Slovenj Gradec in 1. mesto Alenka 
Nikl Hutinski – 9.0 točk, DI Muta. 

Prvi trije posamezniki in posame-
znice so po končanem tekmovanju 
prejeli medalje, ki sta jim jih podelila 
predsednica DI Slovenj Gradec Sta-
nislava Tamše in predsednik Športne 
komisije pri DI Slovenj Gradec Tone 
Garb. Sodnik tekmovanja Gregor 
Šmon pa je podal uvrstitve za vse 
posameznike tekmovanja, tako  za 
moške kot ženske. Po podelitvi po-
kalov in medalj so bili vsi udeleženci 
tekmovanja postreženi še s toplim 
obrokom. Z organizacijo in izvedbo 
tekmovanja so bili udeleženci tekmo-
vanja zelo zadovoljni. 

Stanislava Tamše,
predsednica DI Slovenj Gradec 
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Hitropotezni šah
Društvo invalidov Slovenj Gradec

Tudi letos organizira klub šolo 
tenisa za najmlajše. Več infor-

macij na telefonih 041 71 29 22 in 
041 36 74 72.

Tenis je v naši dolini vse bolj popula-
ren, v občini delujejo trije klubi, med 
njimi je tudi Teniški klub – TK 96, ki 
domuje v Teniškem centru Murko. 
Infrastruktura (tri zunanja igrišča in 
dve v dvorani) nudi odlične pogoje 
za izvajanje programa kluba, ki je na-
menjen vzgoji mladih in kasnejšemu 
vključevanju v tekmovalni proces, 
zelo pomemben del pa predstavlja 
različnim starostnim skupinam re-
kreativno igranje. Klub ima okoli 150 
članov (od tega 100 odraslih) in 50 – 
55 otrok, ki redno trenirajo in se pri-
pravljajo na tekmovanja, rekreativna 
tekmovanja pa so organizirana skozi 
vso leto v ligah dvojic »+50 in +60« 
(let namreč), v letu 2014 pa teče tudi 
rekreativna liga (v dveh skupinah po 
18 udeležencev) najboljših igralcev s 
Koroške v kategoriji posameznikov. 
Tenis je tudi priložnost za druženje in 
nas povezuje, trije klubski turnirji na 
leto, ki jih klub organizira, pa so ve-
dno dobro obiskani. 

TK 96 je edini klub na Koroškem, 
ki sistematsko skrbi za vzgojo mladih. 
Tako so v klub včlanjeni tudi igralci, ki 
prihajajo iz drugih krajev Koroške, saj 
klub vzgaja lastne strokovne kadre, ki 
danes že lahko nudijo vrhunsko stro-
kovno podporo na različnih nivojih 
znanja, od začetnika pa do vrhunske-

ga tekmovalca. V zadnjem času je re-
zultat triletnega strokovnega dela tudi 
uspeh še ne 14-letnega Mihe Peruša, 
ki je letos v svoji starostni skupini kot 
kvalifikant uspel premagati nekatere 
najboljše in zasedel tretje mesto na 
državnem prvenstvu. Bil je največje 
presenečenje prvenstva, saj je do sedaj 
le malo nastopal na uradnih tekmova-
njih. Miha trenira petkrat na teden po 
uro in pol pod strokovnim vodstvom 
Cica in Dejana Hajtnik Murka. Ta 
uspeh potrjuje, da je delo dobro zasta-
vljeno in da velja na tej poti vztrajati. 
Za podobne dosežke se pripravlja 25 
mlajših igralcev in verjamemo, da bo 
kdo od njih ponovil podobne dosežke. 
Naj dodamo, da ima klub ambicijo 
povezati vse klube na Koroškem in 
postati regijski center za razvoj mla-
dih igralcev tenisa. 

Je pa tenis igra in način aktivnega 
športnega življenja za vse generacije. 
Svoje navdušenje v igri najdejo fantje 
in dekleta tudi starejših letnikov. V 
klubu opažamo, da se je starostna le-
stvica dvignila že precej čez 70 let in 
verjetno ne bo dolgo, ko bomo imeli 
že tudi prvega 80 letnika, ki še vedno 
mladostno vihti lopar. Nekateri naj-
boljši pa so aktivni tudi na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih seniorjev, 
v klubu pa smo lahko ponosni na že 
skoraj aboniranega državnega prvaka 
Iva Beliša  in 70-letnega Frenka Lušen-
ca, udeleženca mnogih mednarodnih 
tekmovanj, tudi svetovnih prvenstev, v 
seniorski konkurenci. (VV) 

Tenis, šport za vse generacije
Teniški klub – TK 96 

Prvi trije zmagovalci s predstavniki izvedbe DP v hitropoteznem šahu posamez-
no, med njimi vice prvak Franc Berhtold iz Slovenj Gradca (prvi levo) 

V nadaljevanju spomladanskega 
dela prve ženske nogometne lige 

so nogometašice Ženskega nogome-
tnega kluba Preša Slovenj Gradec go-
stovale v Radomljah. Srečanje so za-
čele odlično in prek zimske okrepitve, 
povratnice v ŽNK Preša Slovenj Gra-
dec Sanje Malinić, ki je prišla iz ŽNK 
Rudar-Škale, povedle. Domačinke so 
hitro izenačile, a Nina Poberžnik je 
gostje znova povedla v vodstvo z 2 : 1. 
Do polčasa so Radomlje spreobrnile 
izid, v drugem polčasu pa dosegle še 4 
gole za visoko zmago 7 : 2.

V naslednjem, 13. krogu, so se 
Slovenjgradčanke doma pomerile 
z igralkami ŽNK Maribor in dose-
gle prvo prvenstveno zmago; slavile 
so z 2 : 1. Odločilni gol je v drugem 

polčasu dosegla Sanja Malinić; na-
padalka iz Srbije je bila uspešna tudi 
v prejšnjem, 12. krogu. Novi trener 
ŽNK Preša Slovenj Gradec Mičo 
Mičovič se je tako na najlepši možni 
način predstavil domači publiki v 
ŠC Vinka Cajnka.

V 14. krogu 1. SŽNL so nogometa-
šice ŽNK Preša Slovenj Gradec gosto-
vale v Beltincih pri aktualnih držav-
nih prvakinjah, nogometašicah ŽNK 
Teleing Pomurje, in doživele debakel; 
Beltinčanke so zmagale s 23 : 0.

Naslednji prvenstveni tekmi sta 
bili 27. aprila proti ekipama, ki sta na 
7. in 8. mestu. V Slovenj Gradec so 
prišle nogometašice ŽNK Ankaran 
Hrvatini (takrat so imele 9 točk). 

Bojan Gros

Iz Radomelj in Beltincev brez točk, 
doma premagale Maribor

Ženski nogomet spomladi 

Moška ekipa DI Slovenj Gradec 
je na območnem tekmovanju 

v balinanju – četvorke prejela pokal 
za osvojeno 3. mesto.

Po športnem koledarju ZDIS za leto 
2014 je Območno društvo invalidov 
Zgornje Posotelje v Rogaški Slatini 
organiziralo območno tekmovanje v 

balinanju – četvorke. Tekmovanje se 
je izvedlo po Tehničnem pravilniku 
za organizacijo in izvajanje tekmo-
vanj v balinanju – ekipno. Udeležilo 
se ga je 12 moških in 9 ženskih ekip 
iz 13 društev invalidov. Moške ekipe 
so tekmovale s 4 igralci, ženske ekipe 
pa s 3 tekmovalkami. Iz DI Slovenj 
Gradec se je tekmovanja udeležila 

ena moška ekipa v sestavi: Avgust 
Žel, Tone Garb, Jože Žvikart in Dra-
go Mišetič, ki so dosegli zelo lep re-
zultat, saj so se uvrstili na 3. mesto 
in prvič na teh tekmovanjih prejeli 
pokal. 1. mesto pri moških ekipah je 
osvojilo DI Maribor. Pri ženskih eki-
pah se je na 1. mesto uvrstila ekipa iz 
DI Šaleške doline – Velenje. (ST) 

Območno in državno tekmovanje v kegljanju

Območno tekmovanje v balinanju – četvorke

Pavla Garb, 4. mesto na DP invalidov v kegljanju

Veliko veselja najmlajših tenisačic 

Stik: 05 901 05 76, e-naslov: oglasi@km-z.si

Medij  z na jveč jiM dosegoM
v  M e s t n i  o b č i n i  s l o v e n j  G r a d e c

I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !




