
POSEBNA ŠTEVILKA O VSEM,
KAR SE JE DOGAJALO NA

51. ZIMSKEM SREČANJU 
SCIJ SLOVENIJA

 na pohorskih smučiščih nad mestom 
Maribor med 15. in 20. januarjem 2018



Ko smo se pripravljali na 
naše tradicionalno, tokrat 
že 51. zimsko srečanje na 
Pohorju, smo bili najprej 
optimistični zaradi zgodnje 
zime, kasneje pa pesimi-

TOREK, 16. januar 2018: 

ZIMSKA IDILA
stični, ker so vse vremenske 
napovedi kazale, da nam 
vreme in snežne razmere 
ne bodo naklonjene.

To nam je dalo misliti še 
posebej po preselitvi  Zla-

te lisice v Kranjsko Goro. 
Vendar pa je imel pred-
sednik organizacijskega 
odbora Srečko Trglec vse 
pod kontrolo. Tudi snež-
ne razmere in njegovega 
optimizma sva se nalezli 
tudi predsednica Duška in 
moja malenkost. V pone-
deljek, 15. januarja, pa je 

najbolj zagnane račke in 
racmane, kmalu po izvo-
zu iz avtoceste pri Hočah, 
pričakala prava zimska idila, 
ki smo jo bili deležni ob 
našem prihodu na Bolfenk, 
kjer smo preživeli nekaj 
naslednjih dni. Fotografije 
Neve Železnik zgovorno 
pričajo o tem.

Za torek smo imeli v na-
črtu samo uživanje na smu-
čiščih, v prijetnih razgo-
vorih, šalah in še kakšnem 
kuhančku (osnovo zanj je 
prispeval v obliki donacije 

znani Tone Rupnik), kuhali 
pa sta Roža in Neva in malo 
čofotanja v hotelskem ba-
zenu. Proti večeru pa nas 
je čakala pot v Maribor, kjer 
nas je v Hiši Stare trte na 

Lentu sprejel župan Mestne 
občine Maribor dr . Andrej 
Fištravec.

Pa se je zgodilo nekaj kar 
bi najmanj pričakovali. Ni 
še bilo pol devetih zjutraj, 

ko se je v avli hotela po 
sedmih letih odsotnosti z 
naših srečanj, nasmejan 
pojavil Vili Guček. Skupaj 
sva spila kavo, malo kasneje 
mu je Darko dal smučarsko 
vozovnico in odpravil se je 
na smučišče. Kar naenkrat 
pa je kot strela z jasnega 
prišel telefonski klic, da je 
z Vilijem na vrhu smučišča 
nekaj hudo narobe. In res 
je bilo. Po kakšni uri in pol 
prizadevanj reševalcev in 
zdravnice, da bi ga vrnili 
med nas, je odšel za vedno. 
Nikoli več nam ne bo zapel 
»Sam po parku se spreha-
jam«. Smo pa jo našli mi na 
enem od družabnih omre-
žij in mu jo zavrteli zve-
čer, ko smo se na Pohorje 
vrnili iz Maribora. Prižgali 
smo svečko in se tiho, ob 
njegovi pesmi poslovili od 
prijatelja in poklicnega ko-
lege Vilija.



Tako kot že nekaj zadnjih 
let se je v sredo že zjutraj 
začelo zares s prihodom 
večine udeležencev sreča-
nja in smučarske vozovnice 
so kar kopnele s kupčka, s 
katerim je letos , vsaj nekaj 
časa rokoval Darko. Vsem, 
ki so prihajali se je straš-
no mudilo na smuči, da bi 
preizkusili snežno podlago 
pri Bellvueju ali pa na Are-
hu.  Imeli so pravi razlog: 
»Sončno Pohorje«. Ni kaj. 
Ali ne Binca in Nina?

Še preden smo se zvečer 
napotili na  ploščad pred 
hotelom Bolfenk, nas je 

SREDA, 17. januar 2018:

spet pričakal naš prijatelj, 
vinar Danilo Steyer s svojo 

žlahtno kapljico. Potem pa 
smo v družbi Frajhajmske 

godbe na pihala prisluh-
nili otvoritvenim besedam 
predsednice Duške Lah, se z 
molkom poklonili spominu 
preminulega kolege Vilija 
Gučka in pozdravili spust 
društvenih zastav. Letos sta 
zastavi spustila Nina Pre-
šern, tudi ena od legend na-
ših srečanj in Srečko Trglec. 
Vendar se je tokrat potrdil 
pregovor, da je kovačeva 
kobila bosa. Uganite zakaj. 
Fotografije zgodovinskega 
dogodka nismo našli.

Potem pa na toplo, v za-
vetje hotela in na plesni 
parket ob zvokih Frajhaj-
mske godbe. Danilo Steyer 
pa nam je pripravil še eno 
presenečenje. Tudi troben-
to obvlada.



Vsi ostali pa so odnesli celo kožo

ČETRTEK, 18. januar 2018

Štart veleslaloma je bil napove-
dan pozno. Še nikoli ne tako. Šele 
ob 13.00 uri na progi Cojzarica, 
do katere se je večina odpravila s 

Ski busom. Vse bi se izteklo tako 
kot vedno - odlično, če jo ne bi  
naši super veteranki Marjeti zago-
del sunek vetra in po neprijetnem 

padcu je pristala v snegu, kasneje v 
Ljubljani na urgenci in na berglah. 
Adijo sodelovanje na svetovnem 
srečanju v Bolgariji. 



Super veterani od leve proti desni: bronasti Darko 
Koren, zlati Matjaž Albreht in srebrni Iztok Škofic.

Zimzeleni od leve proti desni: Drago Bulc, zlati Gregor 
Pucelj in srebrni Tinček Guzej.

Super veteranke od leve proti desni srebrna Duška Lah, zlata Barbra Jermann 
in bronasta Milena Zupanič.

Ne smemo pa 
pozabiti na če-
trtkovo kosilo. Že 
drugič so ga prip-
ravile kolegice z 
Radia Maribor Ire-
na Kodrič in Nataša 
Kuhar s pomočjo 
Mesarstva Fingušt. 
Za posladek pa je 
poskrbela potica, 
ki jo spekla mama 
novinarke Radia 
SI Tatjane Dolanc. 
Gostoljubje pa so 
ponudili v koči na 
Cojzarici. 

SUPER VETERANKE

1. Jermann Barbra Suzi / Delo 0:30,99
2. Lah Duška RTV SLO – Reg. center MB 0:39,46
3. Zupanič Milena Delo 0:44,28
4. Vignjevič Kocmur Helena Delo 0:44,83
5. Podbevšek Albina Jana 0:47,84

VETERANKE

1. Zagoričnik Maja Gorenjska TV 0:36,85
2. Kosi Lidija Radio SLO 0:47,84
3. Merljak Zdovc Sonja Časoris 1:00,33

ČLANICE

1. Grgič Maja Delo 0:33,62
2. Lesjak Petra Večer 0:37,17
3. Šeruga Katja Večer 0:42,09

ZIMZELENI + 65

1. Pucelj Gregor  0:29,84
2. Guzej Tine  0:32,81
3. Bulc Drago  0:37,67
4. Koron Davorin  0:37,78
5. Japelj Venčeslav  0:41,11
6. Musa Jože  0:55,65

VELESLALOM
SUPER VETERANI

1. Albreht Matjaž Delo 0:29,97
2. Škofic Iztok Gorenjska TV 0:31,94
3. Koren Darko RTV SLO 0:32,46
4. Trglec Srečko RTV SLO – Reg. center MB 0:35,67
5. Batistuta Miloš TV SLO 0:36,17
6. Mali Igor Slovenske novice 0:45,92
7. Ferjančič Franci Radio Cerkno 0:50,74

VETERANI

1. Peršak Aljoša Večer 0:30,32
2. Glavič Bojan Dnevnik 0:34,19
3. Klapš Srečko Večer 0:39,90

ČLANI

1. Kordiš Ronald Delo 0:28,73
2. Jug David Žurnal 24 0:29,64
3. Vogel Voranc Delo 0:29,86
4. Vončina Matej TV SLO 0:31,09
5. Rat Dejan Radio MB 0:35,87
6. Bratanič Jan Delo 0:37,84

GOSTI

1. Steyer Danilo  0:31,63
2. Rozman Stanislav  0:32,59



PETEK, 19. januar 2018

Čakali so nas teki na Arehu. Tekači so se spet vkrcali 
v Ski bus ali pa v svoje avtomobile in ob 11. 00 uri so 
bili pripravljeni na štart. Najprej naša dekleta.

Tekači so se hitro po tekmi vrnili v hotel, kjer nas je 
čakalo kosilo, tokrat pohorski lonec v režiji mariborskega 
Večera. In sledila je podelitev medalj.

Veteranke od leve proti desni zlata Lidija Kosi, srebrna 
Maja Zagoričnik in bronasta Sonja Merljak Zdovc

Super veterani z leve proti desni srebrni Matjaž 
Albreht, zlati Miloš Batistuta in bronasti Igor Mušič.

SUPER VETERANKE 

1.  Milena Zupanič Delo
2. Barbra Jermann Suzi

VETERANKE 

1. Lidija Kosi Radio SLO 
2. Maja Zagoričnik Gorenjska TV 
3. Sonja Merljak Zdovc Časoris

ČLANICE

1. Maja Grgič Delo  
2. Petra Lesjak Tušek Večer

ZIMZELENI + 65

1.  Gregor Pucelj
2. Tine Guzej

3. Venčeslav Japelj
4. Lado Stružnik 

SUPER VETERANI 

1. Miloš Batistuta TV SLO
2. Matjaž Albreht Delo 
3. Mušič Igor Primorske novice
4. Trglec Srečko RTV SLO – Reg. center MB
5. Medved Zoran RTV SLO – Reg. center MB

VETERANI 

1. Bojan Glavič Dnevnik 

ČLANI 

1. David Jug Žurnal 24
2. Matej Vončina TV SLO

TEKI
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VOL JA

SUPER VETERANKE 

1. Barbra Jermann Suzi
2. Milena Zupanič Delo

VETERANKE

1. Maja Zagoričnik         Gorenjska TV
2. Lidija Kosi                  Radio SLO
3. Sonja Merljak Zdovc      Časoris

ČLANICE

1. Maja Grgič Delo
2. Petra Lesjak Tušek Večer

ZIMZELENI

1. Gregor Pucelj         
2. Tine Guzej
3. Venčeslav Japelj

SUPER VETERANI

1. Matjaž Albreht Delo
2. Miloš  Batistuta TV SLO
3. Srečko Trglec RTV SLO – Reg. center MB 

VETERANI

1. Bojan Glavič                  Dnevnik

ČLANI

1. Davi Jug                    Žurnal 24
2. Matej Vončina           TV SLO

Maja Grgič (prva v veleslalomu in kombinaciji)in Petra 
Lesjak Tušek (druga v veleslalomu in prva v teku) 
sta bili edini članici na štartu obeh letošnjih tekem.

KOMBINACIJA

GOSTI:  Med gosti pa smo imeli samo enega kombinatorca, ki si je 
prislužil medaljo. To pa je Stanislav Rozman, naš nekdanji novinarski 
kolega.



VOLILNI OBČNI ZBOR
Si lahko predstavljate, da je minilo 

že štiri leta odkar smo na Krvavcu 
izvolili novo predsednico, izvršni in 
nadzorni odbor. Čas tako beži, da 
članstvo naše račje druščine sploh ni 
reagiralo na pozive izvršnega odbo-
ra, da morajo razmisliti in predlagati 
možne kandidate za predsednika 
oziroma predsednico in člane za 
izvršni in nadzorni odbor. Zato je 
na predvečer volilnega občnega 
zbora vladalo malce nervoze, vendar 
se je vse dobro izteklo. Zbrali smo 
prav toliko kandidatov kolikor smo 

jih potrebovali: eno kandidatko za 
predsednico, osem kandidatov za 
izvršni odbor, enega kandidata za 
predsednika nadzornega odbora in 
dva kandidata za člana nadzornega 
odbora, pa še dva kandidata za na-
mestnika članov nadzornega odbora. 

Na volilnem občnem zboru smo 
obravnavali poročilo o delu v pre-
teklih štirih letih, finančno poročilo 
za leto 2017 in poročilo nadzornega 
odbora. Vsa tri poročila so prisotni 
sprejeli soglasno s 44 glasov za. Prav 
tako so soglasno razrešili doseda-

njo predsednico, člane izvršnega 
in nadzornega odbora ter njihove 
namestnike. Sledile so volitve.

Pod točko razno so prisotni 
predlagali naslednje lokacije 
za zimsko srečanje 2019: Gol-
te in Kope, Bovec s Kaninom 
pa samo pogojno, odvisno 
od končanja prenove hotela 
Kanin.

Na podlagi sklepa, da bomo volili 
javno in v paketu za vse funkcije so 
bili soglasno s 44 glasovi ZA  izvo-
ljeni: predsednica Društva SCIJ 
Slovenija bo še naprej Duška Lah;
  
člani izvršnega odbora: Blaž Močnik, 
Nevenka Dobljekar, Barbra Jer-
mann, Uroš Šoštarič, Maja Grgič, 
Darko Koren, David Jug in Meta 
Verbič;

predsednik NO Damijan Križnik, 
člana NO Sonja Merljak Zdovc (bo 
tudi namestnica predsednika) in Tine 
Guzej, namestnika dveh članov NO 
pa bosta Rado Božičnik in Davorin 
Koron.

ČETRTEK, 18. januar 2018

Tole je hotel Perelik v bolgarskem smučarskem središču 
Pamporovo, kjer se bo od 25. februarja do 4. marca letos 
dogajalo 65. zimsko srečanje Mednarodnega SCIJ.  Tudi 
tokrat se bo svetovnega  prvenstva novinark in novinarjev 
smučarjev udeležila 12 članska slovenska ekipa. Zastopali 
nas bodo kapeta Bojan Glavič, Maja Grgič, Petra Lesjak 
Tušek, Lidija Kosi, Barbra Jermann, Darja Groznik, Gregor 
Pucelj, Darko Koren, Uroš Esih, Tomaž Okorn in Matej 
Vončina. V ekipi je bila tudi Aljana Jocif, ki je v zadnjem 
trenutku odpovedala. Zato 12. člana ekipe še iščemo.  



Milena Zupanič (Srečko Trglec), Helena Kocmur (Franci Ferjančič), Timotej Milanov (Damijan Križnik), Ana 
Strnad Hočevar (Meta Verbič), Pia Kapitanovič (Zoran Medved), Gregor Naglav (Duška Lah), Saša Kisovec 
(Petra Zemljič) in Voranc Vogel (Darko Koren). Ušla pa sta nam Jan Bratanič in Ronald Kordiš.

KDAJ V SLOVENIJI SPET 
ZIMSKO SREČANJE 
MEDNARODNEGA SCIJ?

Predsednica Duška 
Lah je občni zbor sez-
nanila z razgovori na 
temo morebitne or-
ganizacije svetovne-
ga zimskega srečanja 
Mednarodnega SCIJ 
leta 2019. Izvršni odbor 
se je na svoji  11. seji, 
v razširjeni sestavi,19. 
decembra lani, strinjal,  
da je SCIJ Slovenija  po 
organizaciji medna-
rodnega srečanja leta 
2000 v Mariboru spet 
na vrsti, da bi gostil 
mednarodno novinar-
sko smučarsko dru-
ščino. Edina primer-
na lokacija srečanja v 
Sloveniji je trenutno 
Kranjska Gora. Kljub 
glasnim prošnjam 
izvršnega komiteja 
mednarodnega SCIJ, 
naj Slovenija gosti 
srečanje leta 2019, IO 
ocenjuje, da zaradi lo-
kalnih in predvsem dr-
žavnozborskih volitev 
2018, ki lahko izničijo 
prej dosežene ključne 
dogovore s partnerji, ni 

realnih možnosti za or-
ganizacijo. Vseeno pa 
je IO sklenil, da o tem 
najprej razpravljamo 
na volilnem občnem 
zboru v Mariboru, 
na katerem lahko na 
osnovi že pridoblje-
nih informacij od po-
tencialnih partnerjev 
(občina Kranjska Gora, 
upravljavci smučišč v 
Kranjski Gori, Trbiž /
Sella Nevea/ Kanin, 
Mokrine, Hotel in STO), 
če so pripravljeni so-
organizirati tovrstno 
srečanje  bližnji pri-
hodnosti, damo tudi  
n ovo i z vo l j e n e m u 
vodstvu Društva SCIJ 
Slovenija možnost, da 
se odloči, kdaj bi spre-
jeli kandidaturo.

Po krajši razpravi 
je občni zbor sprejel 
naslednji sklep: Občni 
zbor soglaša, da izvršni 
odbor vodi aktivnosti 
za izvedbo svetovnega 
srečanja. Potem pa do-
končni sklep sprejme 
občni zbor.

Letošnji petkov večer je obudil tradicijo snežnega krsta, 
na katerega smo v zadnjih letih kar malo pozabili. Zato 
smo »ta stari« krstili tudi nekaj takih, ki so bili z nami 
drugič, eden celo tretjič. Na fotografiji od leve proti desni 
so krščenci s svojimi krstitelji:

»Le zakaj sta takole skupaj in nasmejana Duška Lah 
kot stara nova predsednica SCIJ Slovenija in Drago 
Bulc, legenda svetovnega turističnega novinarstva 
na Pohorju? Sta se morda že kaj zmenila kar zadeva 
novinarsko svetovno smučarijo v Sloveniji??? Kdo 
bi vedel. Šalo na stran bi rekla Duška. Bo, ko bodo 
razmere primerne.«



Hiša dišečega traminca

ZAHVALA
SCIJ Slovenija se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri organizaciji 
našega 51. (27. v samostojni Sloveniji) zimskega srečanja, ko smo se slovenske novinarke in novinarji smu-

čarji po 50 letih (prvič je bilo davnega leta 1968) spet zbrali na pohorskih smučiščih:

Mestna občina Maribor, Terme Maribor, Martura Maribor; Petrol Ljubljana; Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in 
tržnice; KRKA Novo mesto; PS Mercator Ljubljana; Elektro Maribor; SIJ, Slovenska industrija jekla; Obrtno podjetniška 
zbornica Slovenije, RTV Slovenija – Regionalni center Maribor, VEČER, DELO, B/S/H Hišni aparati, Nazarje; Gorenje 
Velenje; Steyer vina – Hiša dišečega traminca; KZ Goriška brda, Dobrovo, Radgonske Gorice,  Gornja Radgona in 

Mesarstvo Fingušt Pragersko, MEDICAL SHOP, Ljubljana.

VSEM ISKRENA HVALA!

Slovenske novinarke in novinarji smučarji zbrani na 51. (27. v samostojni Sloveniji) državnem prvenstvu novinark in 
novinarjev smučarjev na Mariborskem Pohorju od 15. do 20. januarja 2018. 

Posebno številko RACE 2018 sta pripravila Meta Verbič in Igor Šarlah. Fotografije so prispevali: Neva Železnik, Nina Prešern, Maja Zagoričnik in Iztok Škofic.


