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60-letnica je za delova-
nje rokometnega klu-

ba v Slovenj Gradcu zelo velik jubilej. 
Rokomet je svojevrsten zaščitni znak 
slovenjgraškega športa. V teh šestde-
setih letih je v našem mestu združil 
na stotine igralcev vseh kategorij, na 
tisoče in tisoče ljubiteljev tega špor-
ta, ki so vselej bili ob svojem klubu 
− Partizanu, Slovenj Gradcu, Parti-
zanu Tusu, pa spet Slovenj Gradcu, 
Novi opremi, Preventu in sedaj po-
novno Slovenj Gradcu 2011.

V rokometnem klubu v Slovenj Grad-
cu se je v vseh šestdesetih letih veliko 
dogajalo; od skromnih začetkov in 
nastopov na prašnem igrišču iz pre-
mogovnih ugaskov do izgradnje nekoč 
enega najlepših rokometnih stadionov 
v Sloveniji in kasneje lepotice športne 
dvorane, od hitrih vzponov in uspehov 
do padcev, ki se jim ni bilo mogoče iz-
ogniti, od velikega veselja in že kar ev-
forije do žalostnih trenutkov, ko jim ni 
šlo vse po načrtih, od tod do neznanih 
prihodnosti. Takšno je življenje, tudi 
šport ni izjema. Slovenj Gradec je lah-
ko upravičeno ponosen na svoj roko-
metni klub, ki je bil kar šestkrat prvak 
Slovenije, enkrat pokalni prvak in tri-
krat zvezni drugoligaš v nekdanji drža-
vi. K temu je potrebno dodati še juriše 
na takratno prvo zvezno ligo, ki so se 
vedno neuspešno končali, pa uspehe 
najmlajših pionirjev in mladincev; leta 
1985 je bila mladinska ekipa Slovenj 
Gradca celo jugoslovanski podprvak, 
za Zagrebom. Klub z imenom Nove 
opreme in Preventa pa ima za seboj 
tudi že štiri evropske sezone, po eno v 
pokalih mest in pokalu pokalnih zma-
govalcev, dve pa v pokalu Evropske ro-
kometne federacije. 

Časi od leta 1954, ko so v Slovenj 
Gradcu začeli z rokometom, pa do 
danes, ko ima klub za delo in nasto-

panje najbrž najboljše razmere v vsej 
svoji zgodovini, so se zelo spremenili. 
Za začetek rokometa v Slovenj Gradcu 
štejemo leto 1954, ko je tedanji TVD 
Partizan ustanovil sekcijo za rokomet. 
Pobudo za to je dala njegova vaditelji-
ca Ida Anderlik, ki je v Slovenj Gradec 
prišla s Ptuja. Takratno prvo ekipo 
so sestavljali: Dušan Mlinarič, Mato 
Donik, Jurij Klampfer, Janez Grabec, 
Alojz Knez, Roman Kotnik, Franc Pre-
snic, Hubert Salecl, Tone Krofl, Mitja 
Stani, Stojan Šuler in Tomo Vrunč. Ti 
so bili dobri športniki, saj so skoraj vsi 
hodili tudi k orodni telovadbi in od-
bojki ter se ukvarjali še s katerim od 
športov. Prvi predsednik rokometnega 
kluba je bil Jože Levovnik. 

Leta 1961 je bil predsednik TVD 
Partizan v Slovenj Gradcu, katerega 
sekcija je bil rokometni klub, Vinko 
Cajnko. Takrat so v Slovenj Gradcu 
začeli graditi novo asfaltno rokome-
tno igrišče ter ga dokončali spomladi 
naslednje leto. Ob otvoritvi igrišča 
je bila prijateljska tekma z varaždin-
skim Varteksom, ki so jo v svojo ko-
rist odločili Slovenjgradčani z rezul-
tatom 21 : 18. To leto je bil Partizan 
znova okrajni prvak in RZS mu je 
zaupala izvedbo kvalifikacij za vstop 
v republiško ligo. Slovenjgradčani 
so bili na turnirju daleč najboljši in 
končno jim je uspela uvrstitev v re-
publiško ligo. 

Šestdeseta leta so bila nasploh zelo 
uspešna, navdušenje za rokomet je 
bilo veliko. Že leta 1963 so rokome-
taši takratnega Partizana iz Slovenj 
Gradca, kot novinci v ligi, postali 
slovenski prvaki. To je bil prvi, težko 
ponovljiv uspeh prvih generacij roko-
metašev iz Slovenj Gradca. Za Levov-
nikom je krmilo kluba prevzel Milan 
Razdevšek, upravnik slovenjgraške 
bolnišnice, ki je v odboru delal že leta 
poprej, tudi kot podpredsednik. Leta 

1971 se je slovenjgraški Partizan po 
kvalifikacijah z Dervento uvrstil med 
zvezne ligaše, toda neizkušenost je 
bila kriva, da so Slovenjgradčani že 
po letu dni nastopanja izpadli iz zve-
zne konkurence. Leta 1972 je z aktiv-
nim igranjem prenehal Janez Golo-
granc, ki je bil dolga leta tudi trener.

Leta 1977 je bila zgrajena nova 
dvorana − takrat ena najsodobnejših 
in najlepših v Sloveniji. Otvoritev je 
bila tudi slovesnost ob podelitvi Blo-
udkovih priznanj slovenskim špor-
tnim delavcem. Že prvi dan je imela 
slovenska televizija tudi reportažo iz 
Slovenj Gradca. 

Leta 1981 je Slovenj Gradec zapu-
stilo veliko igralcev in na vidiku je bila 
največja kriza v zgodovini takratnega 
Partizana. Člane je nazaj v republiško 
ligo pripeljal trener Mirko Ogrizek, 
zelo perspektivne mladince pa je vse-
skozi vadil Alojz Ocepek. Leta 1985 

so bili mladinci Slovenj Gradca tudi 
republiški prvaki, na klubskem pr-
venstvu takratne Jugoslavije v Titovi 
Mitrovici pa so zasedli drugo mesto. 

Po treh letih igranja v republiški 
ligi je Slovenj Gradec znova postal re-
publiški prvak leta 1988 in se kot pr-
vak slovenske lige uvrstil v drugo zve-
zno ligo. Vodil jih je igralec in trener 
Avgust Potušek, njegov pomočnik pa 
je bil Zvonko Verčkovnik. Fantje niso 
bili kos močni konkurenci, čeprav so 
igrali zelo všečen rokomet. Na polo-
vici sezone je trenersko klop zapu-
stil Zvonko Verčkovnik, prišel pa je 
Slavko Ivezič. Leta 1990 je bil Slovenj 
Gradec znova, že šestič, slovenski pr-
vak. Zadnja jugoliga je bila za Slovenj 
Gradec zelo uspešna, saj je v konku-
renci štirinajstih klubov osvojil peto 
mesto. Predsednik Ivan Praprotnik je 
bil takrat tudi predsednik Združenja 
drugoligašev v Zagrebu. 

Novi časi so tudi v slovenjgraški 
šport in rokomet prinesli nove meto-
de dela. Po dolgem času je klubu jese-
ni leta 1991 uspelo dobiti sponzorja. 
To vlogo in odgovornost je prevzela 
slovenjgraška tovarna oblazinjenega 
pohištva Nova oprema. Jeseni leta 
1993 so Slovenjgradčani prvič v zgo-
dovini odigrali mednarodno tekmo 
pod okriljem EHF. Leta 1994 je spon-

zorstvo nad klubom prevzel Prevent. 
V sezoni 1995/96 je v Prevent prišel 
Beograjčan Nenad Maksič, večkratni 
najboljši strelec slovenske lige. Ves ta 
čas so dobro delale tudi mladinska, 
kadetska in pionirske selekcije. 

Tekmovalni sezoni 1996/97 in 
1997/98 sta bili znova eni najuspešnej-
ših v zgodovini. V I. slovenski držav-
ni ligi so Preventovci dvakrat zapored 
zasluženo osvojili drugo mesto, takoj 
za evropskimi Celjani, uspešni pa so 
bili tudi v pokalu. Prevent je na pragu 
novega tisočletja, po petdesetih letih 
dela, eden najmočnejših slovenskih ro-
kometnih klubov. Ob Celju in Gorenju 
je edini klub, ki je od osamosvojitve na-
prej vedno igral v prvi ligi. 

V sezoni 2007/08 so prvič v zgo-
dovini slovenskih prvenstev končali 
v spodnji polovici lestvice po rednem 
delu, tako da so se borili v ligi za ob-
stanek in na koncu osvojili 7. mesto. V 

sezoni 2009/10 je člansko ekipo prevzel 
Alen Mihalj in vse selekcije so nastopa-
le pod imenom RK Slovenj Gradec. 

Naslednja sezona ni prinesla izbolj-
šanja na finančnem področju in 30. ju-
nija se je zgodil ustanovni zbor članov 
Rokometnega kluba Slovenj Gradec 
2011. Članska ekipa je bila sestavljena 
iz mladih domačih igralcev pod vod-
stvom nekdaj odličnega igralca, repre-
zentanta, dolgoletnega kapetana ekipe 
iz Velenja, Sebastjana Soviča. Dela se 
je lotila skupina mladih ambicioznih 
ljudi, ki v Slovenj Gradcu zopet ustvar-
jajo pozitivno vzdušje okrog kluba. Pri 
mlajših selekcijah (okrog 150 športni-
kov) dajejo bolj kot rezultatom in uvr-
stitvam prednost razvoju igralcev tako 
na igralski kot tudi osebnostni ravni. 
Tudi članska ekipa Rokometnega klu-
ba Slovenj Gradec 2011 dosega odlične 
rezultate. V sezoni 2011/12 je nastopala 
v najnižjem rangu tekmovanja pri nas, 
v 2. DRL, in bila prepričljivo najboljša. 
Osvojila je naslov prvaka, kar je pome-
nilo selitev v višji rang tekmovanja, v 
1. B državno rokometno ligo. Tudi v 
pokalnem tekmovanju se je odrezala 
odlično in se prebila vse do 1⁄4 fina-
la, kjer pa je bila boljša ekipa RK Ce-
lje Pivovarna Laško. V minuli sezoni 
2013/14 so ji prepričljive igre skozi celo-
tno sezono prinesle naslov prvaka 1. B 
državne rokometne lige in s tem uvrsti-
tev med najboljše ekipe pri nas, v prvo 
državno ligo. V pokalu jim je žreb že v 
šestnajstini finala namenil državne pr-
vake RK Gorenje Velenje, ki pa so po 
izenačenem prvem polčasu v drugem 
le uspeli zmagati. 

Ob tem ne smemo pozabiti na vse 
rokometne navdušence, ki pridno 
polnijo dvorano ne glede na to, v kate-
rem rangu tekmovanja nastopa član-
ska ekipa. Slovenj Gradec se lahko po-
hvali z obiskom, ki mu ga zavida tudi 
večina prvoligaških klubov. In to je 
tudi največja potrditev, da je rokomet 
v Slovenj Gradcu doma, da ga imajo 
ljudje radi. Pa naj kdo reče, da mesto 
Slovenj Gradec ni mesto rokometa!

Jože Vrabič 

Slovenj Gradec − mesto rokometa
60 let rokometa v Slovenj Gradcu

Turnir na 200 lučajev se je kon-
čal z 234 nastopi tekmovalcev 

iz celotne Slovenije, kar je več od 
pričakovanega. 

Zmagovalka turnirja pri ženskah je 
Mojca Repnik, članica KK Slovenj 
Gradec, s fantastičnimi 1022 podr-
timi keglji, 2. mesto je osvojila Irena 
Koprivc, članica Calcita iz Kamnika, 
z 990 podrtimi keglji, 3. mesto pa je 
pripadlo Noemi Živkovič iz KK Pro-
teus iz Postojne z 989 podrtimi keglji.

Pri moških je 1. mesto osvojil 
odlični Uroš Stoklas, član KK SKV 
Rot Weiß Zerbst 1999 iz Nemčije, s 
1092 podrtimi keglji, 2. mesto Željko 
Baljak, član KK Interokno iz Dravo-
grada, s 1049 podrtimi keglji, 3. me-
sto pa Zvone Franc, član KK Koro-
tan s Prevalj, s 1042 podrtimi keglji.

Pri rekreativnih kegljačih je 1. 
mesto osvojil Dani Kremzer iz Ra-
delj ob Dravi s 1024 podrtimi ke-
glji, 2. mesto Dejan Jurač iz Radelj 

ob Dravi s 1016 podrtimi keglji, 3. 
mesto pa je zavzel Cvetko Kotnik iz 
Dravograda s 1012 podrtimi keglji. 
Rezultati so odlični, saj jih je kar 16 
preseglo magično mejo 1000 podr-
tih kegljev. 

Uroš Stoklas je član KK SKV Rot 
Weiß Zerbst 1999 iz nemške 1. lige, 
ki je letošnjo sezono končal na 1. 
mestu lige brez poraza, z maksi-
malnimi osvojenimi točkami. Na 
kegljišču v Slovenj Gradcu je nosi-
lec rekorda kegljišča s 692 podrtimi 
keglji. Tekmovalci so odhajali z iz-
vrstnimi občutki, saj je bila organi-
zacija turnirja odlična, kar nam da 
vedeti, da se bodo radi udeležili tudi 
naslednjih turnirjev. 

Marijan Bogar 

Turnir potekal odlično, brez zapletov 
vprašanja, kako naprej

3. turnir na 200 lučajev, Slovenj Gradec 2014

Zvone Izgoršek, Uroš Stoklas, Boštjan Penšek, Luka Predovnik 

Prvič republiški prvaki leta 1963

1962. leta zgrajen eden najlepših rokometnih stadionov v Sloveniji

Ekipa RK Slovenj Gradec 2011 v najvišji rokometni ligi v Sloveniji 

Med 26. 6. in 29. 6. 2014 se je v 
Pragi na Češkem odvijalo le-

tošnje evropsko prvenstvo za vete-
rane in veteranke v judu. V sklopu 
slovenske veteranske reprezentance 
je na prvenstvu nastopil tudi član 
JK Acron Slovenj Gradec Tomaž Pe-
čoler, ki je v kategoriji M3 (od 40 do 
44 let), nad 100 kg z osvojenim tre-

tjim mestom stopil na zmagovalne 
stopničke. To je za Tomaža že druga 
medalja z evropskih veteranskih pr-
venstev. Prvo, prav tako tretje mesto, 
si je priboril pred dvema letoma na 
Poljskem.

Na letošnjem prvenstvu je sode-
lovalo 756 veteranov in veterank iz 
35 evropskih držav. (BM) 

Tomaž Pečoler tretji v Evropi
Judo

Tomaž Pečoler tretji v Evropi



V začetku letošnjega ju-
lija je atletska ekipa 

Društva paraplegikov Koroške, v 
sestavi Mitja Breg, Branko Erjavec, 
Damjan Rek, Igor Kasnik in Sandi 
Rebernik, zmagala na tekmi 4. kola 
lige v Mariboru ter tako v seštevku 
vseh kol osvojila odlično drugo me-
sto na 19. ekipnem tekmovanju Zve-
ze paraplegikov Slovenije v atletiki.

Paraplegiki so metali kopje, kroglo in 
disk ter vozili na 100, 200, 400 in 800 
metrov, tetraplegiki pa so metali kij 
in disk.

Pokal je to leto (zopet) osvojila eki-
pa Društva paraplegikov jugozahodne 
Štajerske s skupno zbranimi 17.642,34 
točkami pred Društvom paraplegikov 
Koroške s 16.140,46 točkami in Dru-
štvom paraplegikov Ljubljanske po-
krajine s 15.316,56 točkami.

Odlično pripravljenost naše ekipe 
potrjujejo tudi uvrstitve na tekmi, kjer 
so bili doseženi naslednji rezultati: met 
kija − Branko Erjavec 1. mesto; met 

diska − Branko Erjavec 3. mesto, Da-
mjan Rek, Igor Kasnik, Mitja Breg in 
Sandi Rebernik pa 5., 6., 7. in 9. mesto; 
met kopja − Mitja Breg 2. mesto, Igor 
Kašnik 3. mesto, Damjan Rek in Sandi 
Rebernik pa 4. in 5. mesto; met krogle 
− Igor Kašnik 1. mesto, Damjan Rek 2. 

mesto, Mitja Breg in Sandi Rebernik pa 
4. in 5. mesto; vožnja na 100 m − Mi-
tja Breg 2. mesto, Igor Kasnik 5. mesto; 
vožnja na 200 m − Mitja Breg 3. mesto, 
Damjan Rek 7. mesto; vožnja na 400 in 
800 metrov − Mitja Breg 2. mesto.

Stojan Rozman 
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V Društvu invalidov Slovenj Gradec 
je po Koledarju ZDIS Šport in rekre-
acija program rekreativno-športne 
dejavnosti na državni ravni. Vodstvo 
Aktiva invalidov (AI) Šmartno je za 
svoje člane tudi letos organiziralo že 
tradicionalni pohod na kočo Planinc, 
katera se nahaja pod Malo Kopo ob 
spodnji postaji žičnice Kaštivnik. Na 
pot se je iz Šmartnega podalo kar 62 
pohodnikov. Ker pa pot do koče Pla-
ninc ni kratka, so si morali pohodni-
ki vmes tudi malo oddahniti. Najprej 
so se ustavili na Turistični kmetiji 
Plesnik, nato pri Bernekerjevem kri-

žu, od tam pa nadaljevali pot do cilja.
Ko so prispeli na cilj, jih je že čaka-

la malica, seveda pa so se na koči ob 
prijetnem druženju še kar nekaj časa 
zadržali, veselo prepevali, se povese-
lili in nabrali novo energijo za povra-
tek proti domu. Prijetno utrujeni in 
ponosni, da so zmogli tako dolgo pot, 
so se v poznih popoldanskih urah vr-
nili nazaj na svoje domove.

Rudi Horvat, predsednik Aktiva 
invalidov Šmartno, se Planinskemu 
društvu Vuzenica za njihovo gosto-
ljubje najlepše zahvaljuje.

Stanislava Tamše 

Odlična druga atletska ekipa
Društvo paraplegikov Koroške

Pohod članov AI Šmartno 
na kočo Planinc

Društvo invalidov SG 

Na državnem prvenstvu invalidov 
v lovu rib s plovcem, ki je bilo na 

reki Savi v Hotemežu (Radeče), sta 
naslov državnega prvaka za leto 2014 
iz Društva invalidov Slovenj Gradec 
osvojila kar dva člana – v ženski kon-
kurenci Stanislava Tamše, v moški 
konkurenci pa Franc Potisk. 

Koroška ribiška družina že od leta 
1954 upravlja z okoli 250 ha koroških 
rek. Njene glavne naloge so varstvo in 
gojitev rib ter varovanje vodnih in ob-
vodnih ekosistemov. 

Ta družina, ki ima sedež v Domu 
koroških ribičev v Dravogradu, je maja 
na ribniku Brdinje organizirala in izve-
dla tekmovanje članov Koroške ribiške 
družine za pokal Ribiškega doma za 
leto 2014. Tekmovanje se je pričelo ob 
9., končalo pa ob 13. uri. Udeležili so se 
ga ribiči iz petih aktivov: Slovenj Gra-
dec, Dravograd, Ravne na Koroškem, 
Prevalje in Mežica-Črna. Iz Aktiva 
Slovenj Gradec so se med dvaindvajse-
timi tekmovalci kar trije uvrstili med 
najboljših 10. 

Po tehtanju ulovljenih rib in razgla-
sitvi uvrstitev so trem najboljšim tek-
movalcem podelili pokale z bogatimi 
nagradami, nagrade pa so prejeli tudi 
ostali tekmovalci, uvrščeni do desetega 
mesta. Pokal Ribiškega doma za leto 
2014 za uvrstitev na 2. mesto je preje-
la Stanislava Tamše iz Aktiva Slovenj 
Gradec. Za vse udeležence tekmovanja 
je bil pripravljen jutranji prigrizek, po 
koncu le-tega pa še malica.

Potekalo je tudi ribiško tekmova-
nje članic in članov Društva invalidov 
Slovenj Gradec v ribolovu s plovcem za 
pokal 2014. Ribiško sekcijo pri tem dru-
štvu vodi Jože Skaza. Za članice in člane 
vsako leto prirejajo dve tekmi v ribolovu 
s plovcem. Letos junija je 5 žensk in 27 
moških lovilo v ribniku Brdinje. 

Prvi trije tekmovalci v ženski in moški 
konkurenci so prejeli pokale, katere sta 
podelila predsednica društva Stanisla-
va Tamše in Tone Garb, predsednik 
športne komisije pri DI Slovenj Gradec. 

Moška konkurenca: 1. mesto Jože 
Skaza iz AI Slovenj Gradec – 12.150 
g ulovljenih rib; 2. mesto Rudi Štruc 
iz AI Slovenj Gradec – 8850 g ulovlje-
nih rib; 3. mesto Božo Pogorevc iz AI 
Šmartno – 4200 g ulovljenih rib.

Ženska konkurenca: 1. mesto Sta-
nislava Tamše, predsednica DI Slovenj 
Gradec – 3500 g ulovljenih rib; 2. me-
sto Zinka Potisk iz AI Mislinja – 1450 g 
ulovljenih rib; 3. mesto Marija Pečolar 
iz AI Pameče – 1050 g ulovljenih rib.

Po razglasitvi rezultatov in podeli-
tvi pokalov so bili vsi udeleženci tek-
movanja deležni še malice.

Drugo tekmovanje, na katerem se 
podeljujejo medalje, bo predvidoma v 
začetku meseca septembra.

Po Koledarju Zveze delovnih inva-
lidov Slovenije za leto 2014 se je izve-
dlo območno tekmovanje v lovu rib s 
plovcem. Organizacija in izvedba tek-
movanja sta bili že četrto leto zapored 
zaupani Društvu invalidov Slovenj 
Gradec. Zopet so lovili na Brdinjah. 
Območnega tekmovanja se je lahko 
udeležilo 5 tekmovalk in 5 tekmoval-
cev iz posameznega društva. Na tek-
movanje se je prijavilo 10 društev – DI 

Žalec, DI Laško, MDI Drava Radlje ob 
Dravi, DI Muta, DI Slovenj Gradec, DI 
Dravograd, DI Celje, DI Mežiške doli-
ne, DI Slovenske Konjice in DI Velenje. 
Skupno je bilo prijavljenih 5 tekmovalk 
in 41 tekmovalcev. Iz DI Slovenj Gra-
dec so v moški konkurenci tekmovali 
Rudi Štruc, Franc Potisk, Jože Skaza, 
Božo Pogorevc in Bojan Zdovc, v žen-
ski konkurenci pa Zinka Potisk, Stani-
slava Tamše in Marija Pečolar.

Ob prihodu tekmovalcev so se naj-
prej preverile članske izkaznice, vsak 
tekmovalec pa je od društva prejel 
tudi sendvič. Vodja ribiške sekcije 
Jože Skaza je tekmovalcem podal pra-
vila tekmovanja iz Tehničnega pravil-
nika za organizacijo in izvajanje tek-
movanj v lovu rib s plovcem. Moški 
so bili razdeljeni v 3 sektorje − A, B 
in C. Po koncu tekmovanja je sledilo 
tehtanje ulovljenih rib, nato pa razgla-
sitev rezultatov. Vsi tekmovalci, ki so 
se uvrstili na državno prvenstvo, so 
od DI Slovenj Gradec prejeli še pisno 
priznanje. Za malico je poskrbelo Go-
stinstvo in turizem Preša.

Iz Društva invalidov Slovenj Gradec 
so se na državno prvenstvo v lovu rib 
s plovcem uvrstili: v ženski konkuren-
ci Zinka Potisk in Stanislava Tamše, v 
moški pa Rudi Štruc in Franc Potisk. 

Državno prvenstvo v ribolovu, ki 
ga je za leto 2014 razpisala Zveza za 
šport invalidov Slovenije – Paraolim-
pijski komite, je potekalo 21. junija 
2014 v Hotemežu pri Radečah na 
reki Savi. Tekmovalo se je po pravil-
niku RTK pri Ribiški zvezi Slovenije 
in določilih Tehničnega pravilnika 
F.I.P.S.e.d. za organizacijo in izvaja-
nje tekmovanj v ribolovu s plovcem 
ter Splošnem in tehničnem pravilniku 
za izvedbo tekmovanj v ZŠIS − POK. 
Tekmovanja se je udeležilo 7 tekmo-
valk in 26 tekmovalcev iz posameznih 
DI, članic ZDIS, 19 tekmovalcev iz 
Zveze paraplegikov Slovenije in 3 tek-
movalci iz vsake od NIOS. 

Tekmovanje se je pričelo ob 9.30, 
končalo pa ob 12.30. Po koncu je sle-
dilo tehtanje rib, nato pa so bili tek-
movalci v Domu RD Radeče postre-
ženi z malico. 

Zmagovalci letošnjega DP iz dru-
štev invalidov, članic ZDIS: 

- moški – stoječi tekmovalci DI, 
člani ZDIS: 1. mesto Franc Potisk iz 
DI Slovenj Gradec – 3920 g; 2. mesto 
Vinko Dobnik iz DI Muta – 3760 g; 3. 
mesto Franc Štefančič iz DI Črnomelj 
– 3490 g; 

- ženske – stoječe tekmovalke DI, 
članice ZDIS: 1. mesto Stanislava Tam-
še iz DI Slovenj Gradec – 3275 g; 2. me-
sto Vesna Butala iz DI Metlika – 3168 
g; 3. mesto Cvetka Bratkovič iz DI Ma-
ribor – 1933 g. 

Uvrstitev ostalih tekmovalcev iz DI 
Slovenj Gradec: Rudi Štruc 12. mesto, 
Zinka Potisk 4. mesto in Marija Pečo-
lar 5. mesto.

Stanislava Tamše

Ribiči iz Slovenj Gradca 
uspešni na tekmovanjih

Brdinje − območno tekmovanje v lovu rib s plovcem

Igor Kasnik − zmagovalni met 

Stanislava Tamše z ribo amur

ŠD Invalid Slovenj Gradec (ŠDI) 
je 14. junija 2014 organiziral 

in izvedel 47. športno prireditev za 
pokal v spomin pohoda XIV. divi-
zije na Štajersko. Na tekmovanju so 
se pomerili v streljanju in kegljanju, 
nastopile pa so ekipe iz ŠDI Mari-
bor, MDI Velenje, MDI Drava Ra-
dlje ob Dravi in domačega ŠDI Slo-
venj Gradec. 

V streljanju je zmagalo ŠDI Slovenj 
Gradec pred MDI Velenje in MDI 
Drava Radlje ob Dravi, medtem ko 
ŠDI Maribor v streljanju ni sodelovalo.

V kegljanju je bilo prvo ŠDI Ma-
ribor pred ŠDI Slovenj Gradec, tretje 
MDI Drava Radlje ob Dravi in četrto 
MDI Velenje. Skupni zmagovalci so 
tako postali športniki iz ŠDI Slovenj 
Gradec in tako dobili prehodni pokal, 
saj so ga osvojili petkrat v presledkih.

Po končanem tekmovanju so se zbra-
li v gostišču Preša na Legnu, kjer je 
predsednik ŠDI Slovenj Gradec Tone 
Garb podelil pokale za dosežene re-
zultate ter prehodni pokal, ki ga je 
v imenu ŠDI Slovenj Gradec prevzel 
Franc Kušter. Vodje ekip so pohvali-
li organizacijo in izvedbo tekmova-
nja in poudarili, da gredo te zasluge 
predsedniku Tonetu Garbu in nje-
govi ekipi. Predsednik MDI Velenje 
Valter Golob je dejal, da se vidijo v 
mesecu oktobru v Velenju, vodja ŠDI 
Maribor pa jih je v mesecu septembru 
povabil v Maribor (datume bodo do-
ločili naknadno). Garb se je na koncu 
vsem lepo zahvalil, da so prišli na to 
prireditev, ter jih povabil, da se tega 
tekmovanja, ki ga bo ponovno orga-
niziralo ŠDI Slovenj Gradec, udeležijo 
tudi v naslednjem letu.

Stanislava Tamše 

47. športna prireditev za pokal 
pohoda XIV. divizije na Štajersko

Tone Garb (desno) in Franc Kušter − prehodni pokal v trajno last ŠDI Slovenj Gradec

Športno društvo Invalid Slovenj Gradec

Po petkratni osvojitvi v presledkih je ŠDI Slovenj Gradec 
dobilo prehodni pokal v trajno lastDruštvo invalidov Slovenj Gradec

SOBOTA, 16. avgust  2014
11.00 slavnostna postavitev

sejemskega znamenja pri
vodnjaku »Freyungsbrunnen«,
odpiranje sejemskega medenega
vina

PETEK, 29. avgust 2014
14.30 sveta maša z mestnim župnikom

dekanom mag. Ivanom Olipom
na avtodromu Pötscher             

sledi 
družinski dan - znižana cena
v zabaviøœnem parku do 20. ure  
oddaja v živo lokalne radijske
postaje »Radio-Kärnten«

SOBOTA, 30. avgust 2014
10.00 22. mednarodno sreœanje upokojencev v

šotoru »Svaveja uta«
12.00 velika slavnostna povorka s »pisano druøœi-

no s kulturnega in gospodarskega podroœja«
ter predaja zakupnine za sejemski prostor

13.30 zgodovinski »Freyungsakt« in razglasitev
sejma – župan Stefan Visotschnig

14.00 otvoritev Sejma na travniku ter odpiranje
pivovskega soda v slavnostnem šotoru
družine Wolfganga Stefitza s strani župana
Stefana Visotschniga in deželnega glavarja
Dr. Petra Kaiserja  

16.00 otvoritev »17. razstave Alpe-Jadran« 

17.00 jubilejna slovesnost ob 40. obletnici
„Svaveje Ute“

21.00 VELIKI OGNJEMET 
Razstavi „Podobe telesa/Körperbilder“ in „Rdeœa proti zeleni“ si v muzeju Wernerja Berga lahko ogledate od torka do nedelje od 10. do 18. ure!

29. avg. – 1. sept. 2014

Zabaviøœni park • razstava kmetijske mehanizacije        NAGRADNA IGRA LIONS KLUBA - izkupiœek v dobrodelne namene       sobota, nedelja, ponedeljek: VELIKI KRAMARSKI SEJEM

www.bleiburgerwiesenmarkt.at

• Koroøka kulturna jesen  
• Dan z radijsko postajo

„Radio Kärnten“
v petek

• Ognjemet v soboto
• Organiziran prevoz

avstr. avtobusnega
podjetja Post-Bus
v œasu sejma

Pliberøki jormak
na travniku

Od leta 1393
najveœje in najstarejøe ljudsko
slavje juænih predelov Koroøke

Od leta 1393
najveœje in najstarejøe ljudsko
slavje juænih predelov Koroøke

      Pliberøki jormak
na travniku

NEDELJA, 31. avgust 2014
Dan noše – v dirndlu in usnjenih hlaœah –
prosto sejmarjenje
12.00 slovenski koncert glasbenih želja iz

šotora »Svaveja Uta«
19.30 podelitev mestnega grba družini

Breznik in modna revija podjetja
Strohmaier Trachten/Klagenfurt s
predstavitvijo linije „Werner Berg 2014"
ob spremljavi plesne skupine
„Dance Industry“ v Breznikovem šotoru

PONEDELJEK, 1. sept. 2014
Prosto sejmarjenje
17.30 zakljuœno žrebanje v nagradni igri

Lions kluba
Podrobnejše informacije o programu so na voljo na
www.bleiburgerwiesenmarkt.at



Maja Pogorevc je na mednaro-
dnem mitingu v Celju zmaga-

la v teku na 200 m. S časom 24,50 je 
tudi v tej disciplini dosegla normo 
za nastop na svetovnem mladin-
skem prvenstvu. 

V ameriškem mestu Eugene (Ore-
gon) je med 22. in 27. julijem 2014 po-
tekalo 15. mladinsko svetovno prven-
stvo v atletiki. Mednarodne norme za 
nastop je izpolnilo osem slovenskih 
atletov in dvanajst atletinj, med njimi 
tudi Maja Pogorevc, članica Atletske-
ga kluba Slovenj Gradec, ki je nasto-
pila v treh disciplinah: teku na 400 m, 
teku na 200 m ter štafeti 4 x 400 m.

Maja se je v kvalifikacijah teka na 
400 m v izjemni svetovni konkuren-
ci s časom 54.80 uvrstila v polfinale. 

Tudi v polfinalu je odtekla odlično, 
a njen čas 54,64 s ni zadostoval za 
uvrstitev v finale, za katerega je bilo 
potrebno 400 m preteči v 53,93 s. V 
skupni uvrstitvi teka na 400 m se je 
na mladinskem svetovnem prven-
stvu uvrstila na 16. mesto.

V teku na 200 m je tekla zelo re-
zervirano, ker jo je že čez nekaj ur ča-
kal polfinalni nastop v teku na 400 m.

Svojo odlično pripravljenost in 
talentiranost je ponovno pokazala v 
štafetnem teku 4 x 400 m. Mladinska 
ženska štafeta v postavi Maja Pogo-
revc (SLG), Anita Horvat (MASS), 
Aneja Simončič (Žalec) in Julija Pra-
protnik (KRO) je s časom 3:42,91 po-
stavila nov državni rekord in skoraj 
za 5 sekund izboljšala prejšnji starejše 
mladinski rekord iz leta 1995.

Slovensko reprezentanco mladincev 
in mladink, ki je nastopila na 15. 
mladinskem svetovnem prvenstvu, 
so zastopali atleti in atletinje: Jan 
Kramberger (Slovenska Bistrica, 100 
m), Luka Janežič (Kla, 200 m, 400 
m), Lucijan Zalokar (Kladivar, 800 
m), Jan Petrač, (Mass, 800 m, 1500 
m), Enej Vrhunec (Mass, 400 m ovi-
re), Nace Pleško (Olimpija, krogla), 
Blaž Zupančič (Mass, krogla), Mitja 
Muhar (Kranj, kopje), Maja Pogorevc 
(Slovenj Gradec, 200 m, 400 m, 4 X 
400 m), Manca Šepetavc (Mass, 100 
m ovire), Anita Horvat (Mass, 400 
m ovire, 4 X 400 m), Aneja Simončič 
(Žalec, 400 m ovire), Julija Prapro-
tnik (Kronos, 400 m ovire, 4 X 400 
m), Eva Mustar (Mass, troskok), Tina 
Božič (Slovenska Bistrica, troskok), 
Lara Omerzu (Brežice, višina), Leda 
Krošelj (Brežice, palica), Manca Av-
belj (Domžale, krogla), Veronika 
Domjan (Ptuj, krogla, disk) in Katja 
Mihelič (Triglav, kopje). (MV)

Na prvenstvu Slovenije v 
atletiki za starostni ka-

tegoriji U12 in U14 v Mariboru je bil 
med najuspešnejšimi tekmovalci za-
gotovo slovenjgraški atlet Mitja Kor-
dež, ki je postal državni prvak v teku 
na 200 m ter teku na 200 m z ovira-
mi. Osvojil je tudi dve bronasti me-
dalji, v teku na 60 m ter teku na 60 m 
z ovirami. Državna prvakinja je po-
stala tudi Laura Konc v teku na 200 
m z ovirami, v teku na 60 m z ovi-
rami pa je osvojila bronasto medaljo. 
Zelo uspešni so bili tudi vsi ostali iz 
našega kluba; Lana Verhovnik, Ana 
Areh, Mark Večnik, Zala Sekavčnik, 

Patricija Ožir in Tea Satler so sicer 
ostali brez medalj, a so dosegli zelo 
dobre uvrstitve. 

Mitja Kordež pa je osvojil tudi sre-
brno medaljo v teku na 300 m z ovi-
rami, in sicer na državnem prvenstvu 
Slovenije v atletiki U16 v Celju. Tam 
so barve AKSG zastopali tudi: Zala 
Bricman (disk, kopje), ki je osvojila 
4. mesto, ter Grega Vaukan (100 m), 
Žiga Pečnik (300 m, 100 m) in Tjaša 
Lepej (100 m), ki so izboljšali svoje 
osebne rekorde. 

Mojca Verhovnik 

SGlasnik, september 2014ŠP O R T22

Mitja Kordež in Laura Konc 
državna prvaka

Atletski klub Slovenj Gradec

Plesalca Koroškega plesnega kluba 
Devžej Maro Vranaričić in Sara 

Frühauf sta na državnem prvenstvu 
v kombinaciji desetih standardnih 
in latinskoameriških plesov v Novi 
Gorici osvojila naslov državnih pr-

vakov v kategoriji pionirjev. Maro in 
Sara sta odlično odplesala vseh deset 
standardnih in latinskoameriških 
plesov ter na koncu stopila na najviš-
jo stopničko zmagovalnega podija. V 
finalu sta bila boljša od drugouvršče-
nega para Vid Šteinfelser − Paulina 
Dežman iz Plesnega društva Samba 
(Maribor) ter tretjeuvrščenega para 
Žan Ravnikar − Veronika Kajin iz 
Plesnega kluba Urška (Ljubljana).

Letošnje državno prvenstvo v 
kombinaciji desetih plesov je poteka-
lo v Novi Gorici v okviru skupnih dr-
žavnih prvenstev v treh tekmovalnih 
sekcijah – za standardne in latinsko-
ameriške plese, moderne tekmovalne 
plese in rokenrol. V osmih tekmoval-
nih dneh se je v različnih kategorijah 
za naslove državnih prvakov pome-
rilo kar 3500 plesalcev. Plesna zveza 
Slovenije letos na ta način obeležuje 
60-letnico svojega delovanja.

Koroški plesni klub Devžej

Koroška ima ponovno državna 
prvaka v standardnih in 
latinskoameriških plesih

Ob 60-letnici Plesne zveze Slovenije 

Športna zveza Slovenj Gra-
dec vsako leto skupaj s 
športnimi društvi v času 
počitnic šolske otroke pova-
bi, da se vključijo v različne 
športne aktivnosti. Nekaj 
programov je brezplačnih, 
letos jih je bilo, v organizaciji Športne 
zveze, na razpolago deset. Sodelova-
li so: Šahovski klub, Kegljaški klub, 
Tenis klub 96, Judo klub Acron z de-
javnostmi na Kopah, Atletski klub, 
Cross Country Club Legen, Nami-
znoteniški klub, Športno društvo Se-
le-Vrhe z nogometno šolo, Partizan 
DRŠTV s prostim vstopom na letno 

kopališče ter z zabavnimi in 
družabnimi igrami, Tenis 
klub 96 in DRŠ A. Mihalja z 
rokometnimi delavnicami. 
V sodelovanju z Mladin-
skim kulturnim centrom 
Slovenj Gradec so se otroci 

lahko udeležili tudi otroških ustvar-
jalnih delavnic na bazenu, dnevnega 
angleškega kampa na Ozarah, lahko 
so šli na pohod, bila sta tečaj rolanja 
in plavalni tečaj, sodelovali pa so 
lahko tudi na MKC-jevih turnirjih v 
odbojki na mivki, malem nogometu 
in košarki (Zabij ga). (AP) 

Program Aktivne počitnice
Šport za otroke in mladino

Maja Pogorevc – mladinsko 
svetovno prvenstvo v atletiki

Na atletskem stadionu v Slovenj 
Gradcu je 5. 7. 2014 potekalo 

mednarodno mladinsko atletsko tek-
movanje Five countries match U20, 
na katerem je tekmovalo 400 mladih 
reprezentantov s Češke, Slovaške, 
Hrvaške, z Madžarske in iz Slovenije.

Atletski klub Slovenj Gradec je tek-
movanje organiziral in izvedel v sode-
lovanju z Atletsko zvezo Slovenije in 
Mestno občino Slovenj Gradec, za na-
mestitev atletov, ki so prispeli iz tujine, 
pa sta poskrbela Hotel Vabo in Spotur.

Za Atletski klub Slovenj Gradec, ki 
je bil izvajalec prireditve, je mladinski 
peteroboj predstavljal velik organiza-
cijski zalogaj, saj je tekmovanje zajema-
lo skoraj celoten olimpijski program, ki 
se izvaja na atletskem stadionu, razen 
teka na 10.000 m. Za mladince in mla-

dinke je bilo izvedenih po 19 disciplin, 
v vsaki od njih pa je sodelovalo 6−8 
atletskih sodnikov. 

V 80-članski slovenski mladinski 
atletski reprezentanci so nastopili tudi 
trije slovenjgraški atleti: Maja Pogo-
revc (400 m, štafeta 4 x 400), Jaka Po-
gorevc (800 m) in Tine Glavič (5000 
m). Maja se je v teku na 400 m uvrstila 
na 3. mesto, s štafeto 4 x 400 m pa je 
osvojila 1. mesto. 

Slovenska atletska reprezentanca 
je na tem mednarodnem peteroboju 
uspešno natopila. Ekipa mladincev se 
je uvrstila na 3. mesto, ekipa mladink 
pa na 2. mesto. 

Naslednje dni je bilo v Maribo-
ru prvenstvo Slovenije v atletiki za 
starejše mladince in mladinke. Kar 
nekaj jih ima doseženo normo za na-
stop na mladinskem svetovnem pr-

venstvu (Eugene – ZDA). Med njimi 
tudi naša Maja Pogorevc, ki je na tem 
državnem prvenstvu osvojila naslov 
državne prvakinje v teku na 400 m 
ter podprvakinje v teku na 200 m. 
Zelo dobro so tekmovali tudi osta-
li slovenjgraški atleti: Zala Bricman 
(disk, kopje), Žiga Andrejc (400 m, 
200 m), Žiga Pečnik (200 m), Vero-
nika Pisnik (400 m, 200 m) ter Jaka 
Pogorevc (400 m, 800 m), ki je razda-
ljo 800 m prvič pretekel pod dvema 
minutama (1:59,89).

V organizaciji Atletskega dru-
štva Kladivar je v začetku avgusta v 
Celju potekalo prvenstvo Slovenije 
v atletiki za člane in članice, kjer je 
Maja Pogorevc v teku na 400 m po-
stala tudi članska državna prvakinja. 
Za Atletski klub Slovenj Gradec je to 
prva članska zlata medalja v zgodovi-
ni kluba. Maja je formo uspela ohra-
niti do zaključka sezone, saj je tudi 
na zadnji poletni preizkušnji pred 
počitnicami 400 m odtekla odlično, 
s časom 55,15. (MV) 

V slovenski reprezentanci 
tudi atleti slovenjgraškega AK

Zmagovalci − ekipa dečkov letnika 2003 

Iz D.R.Š.A.M. so na 15. turnirju v 
mini rokometu Zasavje Cup 2014 

v Dolu pri Hrastniku sodelovale šti-
ri ekipe. Ekipo dečkov, letnik 2003, 
so sestavljali: Matevž Kašnik, David 
Saleznik, Birk Srebotnjak, David 
Krajnc, Matic Ravnikar, Vito Potoč-
nik, Anej Majcen, Žan Smolnikar, 
Jaka Soršak in Filip Štumpfl, ekipo 
dečkov, letnik 2004 in mlajši, pa: Luka 
Vaupot, Aljaž Pikl, Filip Štumfl, Leon 
Prater, Alen Knez in David Klemen. 
Ekipo deklic, letnik 2003, so sestavlja-
le: Anika Večko, Anja Tominc, Živa 
Smolnikar, Enja Al Hiasat in Alja 
Mihalj, ekipo deklic, letnik 2004 in 
mlajše, pa: Alja Mihalj, Živa Smolni-
kar, Živa Perovec, Julija Belovič, Nika 
Smrekar in Pia Potočnik Krajnc.

Vsi igralke in igralci so se odlično 
odrezali ter prikazali kar dobro mero 
rokometnega znanja. V polfinalni oz. 
finalni del so se lahko uvrstile le nepo-
ražene ekipe. Pri naših je to uspelo eki-
pi dečkov letnika 2003. V zadnjih dveh 
tekmah so s čvrsto igro v obrambi, kjer 
gre pohvaliti predvsem Jaka Soršaka, 
in z izredno učinkovito igro v napadu 
brez težav odpravili nasprotnike iz RK 
Radovljice ter OŠ Stična. Neporaženi 
so tako osvojili prvo mesto na turnir-
ju. V najboljšo peterko te generacija pa 
sta bila izbrana kar dva naša igralca: 
David Saleznik ter Matic Ravnikar.

Za Društvom Rokometna šolo 
Alena Mihalja je tudi letošnji 22. Eu-
rofest, mednarodni rokometni tur-
nir. V šestdnevnem dogajanju v Izo-

li in Kopru je sodelovalo okoli 3000 
udeležencev iz 14 evropskih in azij-
skih držav. Letos je tekmovalo skoraj 
170 ekip, s čimer so se organizatorji 
približali rekordni udeležbi turnir-
ja. Društvo Rokometna šola Alena 
Mihalja (D.R.Š.A.M.) se je festivala 
udeležilo s kar sedmimi ekipami (53 
otrok in 7 spremljevalcev oz. trener-
jev). Sodelovalo je z ekipami dečkov 
v kategorijah 2001 (5. mesto), 2003 (1. 
mesto), 2004 (2. mesto) ter ekipami 
deklic v kategorijah 1999 (5. mesto) 
2002 (1. mesto), 2003 (2. mesto) in 
2004 (1. mesto). Poleg odličnih špor-
tnih rezultatov so otroci pridobili 
zanimive nove izkušnje ter sklenili 
številna nova prijateljstva z otroki iz 
drugih krajev in držav.

Finalni turnir za mlajše deklice 
B je prinesel, sicer neuradne, konč-
ne uvrstitve od 1. do 6. mesta v dr-
žavnem prvenstvu. Zakaj neuradne? 
Tekmovalni pravilnik RZS v kate-
goriji mlajših deklic B ne določa fi-
nalnega tekmovanja za končne uvr-

stitve v državnem prvenstvu, kot ga 
imajo vse ostale starostne kategorije.

Na zaključku sezone za mlajše 
deklice B je na turnirju prvih šestih 
ekip iz treh področnih skupin držav-
nega prvenstva slavila ekipa deklic 
Ž.U.R.D. Koper pred ekipama iz Rač 

in Društva Rokometna šola Alena 
Mihalja iz Slovenj Gradca.

Turnirja se na žalost ni udeležila 
ekipa Krke iz Novega mesta, tako da 
je na tem zaključnem turnirju nasto-
pilo 5 ekip.

Marina Mihalj

Mladi rokometaši uspešni na 
treh turnirjih

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja

t




