
Posebna številka o vsem, kar se je dogajalo na

52. Zimskem srečanju 
sCij slovenija 

v kranjski gori
med 21. in 26. januarjem 2019

Dobra volja je najbolja …



Udeleženci so prihajali že zgodaj zjutraj saj so 
želeli izkoristiti dan za smučanje. Mesto za zasta-
vi je bilo določeno, župan Jani Hrovat je potrdil 
udeležbo, tudi Danilo Steyer je sporočil, da pride 
pravočasno. Dodal je, naj ne skrbimo. Tudi vino 
bo pravilno ohlajeno. Odprto je ostalo samo še 
vprašanje, koga bo doletela čast za spuščanje 
zastav. Le kdo? S predsednico sva se strinjali: Lado 
Stružnik, ki bo letos dopolnil 80 let in je najsta-
rejši aktivni udeleženec srečanja 
ter Boštjan Pirc, ki je bil točno 
pred štiridesetimi leti predse-
dnik organizacijskega odbora 

Popotovanje do kranjske gore - Ponedeljek, 21. in torek, 22. januar

sreda, 23. januar

Delovni kotiček odbora

Kar nekaj nas je bilo dogovorjenih, da v Kranjsko 
Goro odpotujemo okrog devete zjutraj. Takrat nas 
naj bi pobral Uroš, ki je za prevoz vse prtljage v trdem 
in tekočem stanju in nekaj račk brez prevoza zrihtal 
Porschejev kombi.  Še dobro, da Uroševe napovedi o 
odhodu dobro poznam in sem vse punce opozorila, naj 
bodo sicer pripravljene, vendar se bo odhod prav gotovo 
zavlekel vsaj za uro ali dve. Tako se je tudi zgodilo in ura 
je bila že skoraj poldne, ko smo zapeljali na gorenjsko 
avtocesto. Vse do Gozda Martuljka  je šlo kot po maslu. 
Tam pa smo začeli iskati Spodnje Rute 80, kjer smo se 
morali po telefonskem ukazu našega Bineta obvezno 
ustaviti. Samo enkrat smo obrnili, ko se je ob regionalni 
cesti pojavil Bine s tablo - smerokazom, na katerem je 
bila upodobljena Raca in 52. Kaj smo hoteli? Zavili smo 
levo vse do Binetovega prijetnega in gostoljubnega 
domovanja. Pa je spet preteklo nekaj časa preden smo 
nadaljevali pot in to ne praznih rok. V mapi so bile, ne 
boste verjeli, račke in race vseh oblik, ki smo jih potem 
nalepili v hotelski recepciji in so ves teden goste hotela, 
tudi udeležence svetovnega prvenstva invalidov v alp-
skem smučanju, opozarjale na našo prisotnost.

S predsednico Duško sva se lotili dela, da sva pripravili 
vse  do prihoda ostalih udeležencev, ki so kapljali še 
vse do večera, drugi pa vse do petka. Z odgovornimi v 

hotelu sva se morali dogovoriti tudi kako in kdaj bomo 
potrebovali njihovo pomoč, pogledati sva morali kje 
bomo spustili društveni zastavi, skupaj z Darkotom smo 
našli gostinski lokal, kjer so nas bili pripravljeni sprejeti na 
petkovo kosilo in opravili prvi razgovor s predstavniki HIT 
Alpinea o možnostih za organizacijo zimskega srečanja 
mednarodnega SCIJ.  Malce lažje sva dihali še v torek, v 
sredo pa se je že takoj zjutraj čutila rahla napetost pred 
prihodom glavnine udeležencev in slovesnim odprtjem 
srečanja. 

Binetova Račka 52 je ka-
zala kolikokrat smo že 
skupaj vijugali po 
snežnih strminah.
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Lado in Boštjan



Človek iz preteklosti in 
Aljažev stolp

Bilo je hladno, vendar smo vzdržali.

za izvedbo 25. zimskega srečanja 
Mednarodnega SCIJ v Kranjski 
Gori. Pa vseeno se je malo 
pred odprtjem zataknilo. Na-
stop moža iz preteklosti je 
bil predolg, da bi mu zbra-
no prisluhnili v mrzlem 
večeru. Kaj storiti? Ker 
je bila večina udeležen-
cev že zbrana v bližini 
hotelskega »ledenega 
bara«, nas je mož iz pre-
teklosti v svoji gorniški 
opravi nagovoril kar v 
toplem zavetju hotela. 
Povedal nam je marsikaj 
zanimivega o tem kako sta 
z Jakobom Aljažem gradila 

Aljažev stolp na Triglavu in kako 
so ga po delih prinesli na vrh 

našega očaka. 
Ob zvokih himne Med-

narodnega SCIJ, ki smo jo 
našli v arhivu, smo se pre-
maknili v hotelsko pred-
verje, prisluhnili pozdra-
vu župana Kranjske Gora 
Janija Hrovata, uvodnim 
besedam naše predse-
dnice Duške, Lado in 
Boštjan pa sta spustila 
društveni zastavi. Dru-
ženje smo nadaljevali pri 

večerji in žlahtni kapljici 
našega prijatelja Danila 

Steyerja.Vino je bilo 
res pravilno 
ohlajeno.



četrtek, 24. januar:

Zjutraj smo kar pohiteli, saj nas je v 
Ratečah čakalo državno prvenstvo v 
smučarskem teku. Večina nas je prišla 
iz Kranjske Gore, precej pa tudi kar 
direktno iz svojih domačih krajev. 
Zato ni manjkalo prisrčnih pozdravov 

stari prijateljev, še posebej smo bili 
veseli Bineta Roglja, ki mu je Darko 
nadel simbolično štartno številko 
90, čeprav v letu častitljivega jubileja 
Bine ni štartal, je pa zato toliko bolj 
vzpodbujal mlajše kolegice in kolege.

Začeli so hitro.

Tole pa so vsi nosilci medalj v teku, vse kategorije.



Letošnje druženje v četrtek je bilo res nekaj poseb-
nega. Že dopoldne v Ratečah smo občutili pristnost 
prijateljskih in kolegialnih odnosov, seveda tudi žara 
borbe na tekaški progi, popoldne pa se je vzdušje 
samo še stopnjevalo. Osrednji osebnosti dogajanja sta 
bila letošnja slavljenca Bine Rogelj in Lado Stružnik. 
Kljub visokima prvima številkama ob njunih okroglih 
obletnicah, Bine 9 in Lado 8, sta potem, ko jima je 
predsednica Duška izročila posebni jubilejni medalji, 
razrezala račjo torto, mi pa smo jima nazdravili s 
penino, za katero sta bila zaslužna naša Šoštariča.

Lado in Bine s torto.

tek na smučeh -
rateče, 24. januar 2019

Super veteranke:
1. Marjeta Šoštarič
2. Bojana Žokalj Jesih

veteranke:
1. Maja Grgič Delo
2. Maja Zagoričnik Gorenjska TV
3. Sonja Merljak Zdovc Časoris

Članice:
1. Petra Lesjak Tušek Večer

ZimZeleni:
1. Matjaž Albreht
2. Venčeslav Japelj
3. Tone Fornezzi Tof

Super veterani:
1. Miloš Batistuta Regionalni RTV Center Koper
2. Igor Mušič Primorske novice
3. Zoran Medved RTV Slovenija
4. Franci Ferjančič Radio Cerkno

veterani:
1. Bojan Glavič Dnevnik

Člani:
1. Tomaž Okorn RTV Slovenija
2. David Jug Žurnal 24
3. Matej Vončina RTV Slovenija
4. Voranc Vogel Delo

GoSti:
1. Danilo Steyer
2. Danijel Popović
3. Stanislav Rozman

Voranc Vogel eden naših mlajših članov je s spo-
štovanjem pozdravil legendo naših račjih smučarij 
Bineta Roglja.

 Le kaj je Bine svetoval TOF-u ali obratno?



Resno smo se lotili rednega letnega občnega zbora. Potrdili smo poročilo o delu v preteklem letu, finanč-
no poročilo in poročilo nadzornega odbora. Udeležence občnega zbora je predsednica seznanila tudi s 
potekom razgovorov o morebitni kandidaturi našega SCIJ za organizacijo enega od naslednjih zimskih 
srečanj – svetovnega novinarskega smučarskega prvenstva – Mednarodnega SCIJ. Pogovore smo že začeli 
v Kranjski Gori in v kratkem pričakujemo tudi ponudbo Kranjskogorcev, ki bo osnova nadaljnih aktivnosti 
izvršnega odbora našega društva.

Petek 25. januar

Sončni petek nas je kar hitro nagnal na smučišče, kjer 
smo uživali in se ogrevali za start veleslaloma.

Marjeta Šoštarič na štartu

Maja Zagoričnik na progi

Tudi ob veleslalomski progi je bilo veselo.



veleslalom -
kranjska gora, 25. januar 2019

Super veteranke:
1. Duška Lah Regionalni RTV Center Maribor 49.01
2. Marjeta Šoštarič Delo 50.47
3. Barbara Sedmak  53.11
4. Nina Prešern Glas gospodarstva 1:17.39

veteranke:
1. Maja Grgič Delo 40.21
2. Maja Zagoričnik Gorenjska TV 44.45
3. Sonja Merljak Zdovc Časoris 1:34.63

Članice:
1. Petra Lesjak Tušek Večer 39.38
2. Nina Brus Radio Slovenija 40.02
3. Anja Hreščak Dnevnik 44.52
4. Urška Polanc Večer 48.51
5. Branka Bezjak Večer 49.85
6. Katja Šeruga Večer 53.71
7. Petra Zemljič Večer 1:27.12

ZimZeleni:
1. Matjaž Albreht  37.87
2. Darko Koren  45.43
3. Drago Bulc  54.39
4. Davorin Koron  55.48
5. Venčeslav Japelj  1:04.07

Super veterani:
1. Iztok Škofic Gorenjska TV 41.83
2. Miloš Batistuta Regionalni RTV Center Koper 46.85
3. Igor Mali Delo 1:03.11
4. Franci Ferjančič Radio Cerkno 1:05.82

veterani:
1. Aljoša Peršak Večer 41.11
2. Bojan Glavič Dnevnik 46.50

Člani:
1. Tomaž Okorn RTV MMC 33.92
2. Matej Vočnina TV SLO 39.81
3. Voranc Vogel Delo 39.99
4. David Jug Žurnal 24 40.43
5. Aleš Kocjan Večer 53.70

GoStJe:
1. Stanislav Rozman  40.86
2. Momir Jelovac  54.08
3. Danijel Popović  57.07
4. Mirjana Sošić  1:00.71
5. Neboljša Manojlović  1:23.03

Z veleslalomom pa se še ni končalo. Sledilo je veselo 
druženje pri kosilu na Snežni plaži in kasneje v hotelski 
avli vse do večerje in razglasitve uradnih rezultatov v 
veleslalomu in kombinaciji v discu hotela Kompas.

Štartna številka 2 naše Duške je na koncu pozlatila 
in predsednici prinesla zmago.

Marjeta in Maja po veleslalomu



Dobitniki medalj v veleslalomu in kombinaciji

Petri Lesjak Tušek se je na veleslalomskih stopničkah 
pridružila Anja Hreščak.

Bojan Glavič večni zbiralec medalj na vseh ravneh 
v smučanju in tenisu.

kombinaCija:
Super veteranke:
1. Marjeta Šoštarič Delo

veteranke:
1. Maja Grgič Delo
2. Maja Zagoričnik Gorenjska TV
3. Sonja Merljak Zdovc Časoris

Članice:
1. Petra Lesjak Tušek Večer
ZimZeleni:
1. Matjaž Albreht
2. Venčeslav Japelj

Super veterani:
1. Miloš Batistuta Regionalni RTV Center Koper
2. Franci Ferjančič Radio Cerkno

veterani:
1. Bojan Glavič Dnevnik

Člani:
1. Tomaž Okorn RTV Slovenija – MMC
2. Matej Vončina TV SLO
3. David Jug Žurnal 24
4. Voranc Vogel Delo



BODITE NEUSTAVLJIVI

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.

MAGNEZIJ Krka 300
Granulat za pripravo napitka vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.

Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti ter normalnemu delovanju
živčnega sistema.  

 
Magnezij prispeva tudi k delovanju mišic. 

Okus po pomaranči in limeti.          Brez konzervansov. 

Brez umetnih barvil, arom in sladil.         Ena vrečka na dan.

Mg+B2
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www.magnezijkrka.si
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RACO sta pripravila Meta Verbič in Igor Šarlah. Fotografije so prispevali: Igor Mali, Duška Lah, Lidija Jež, Maja Zagoričnik, Iztok Škofic in Voranc Vogel.

ZAHVALA
SCIJ Slovenija se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri organiza-

ciji našega 52. (28. v samostojni Sloveniji) zimskega srečanja, ko smo se slovenske novinarke in novinarji 
smučarji zbrali v Kranjski Gori:

Občina Kranjska Gora; LTO Kranjska gora; HIT ALPINEA Kranjska Gora; RTC Žičnice Kranjska Gora; ASK Kranj-
ska Gora, Mateja Kustrin, Rateče; Petrol, Ljubljana;NLB Ljubljana; Zavarovalnica Sava Maribor; TALUM Kidričevo; 
JP Ljubljanska parkirišča in tržnice; KRKA Novo mesto; BTC Ljubljana; B/S/H Hišni aparati, Nazarje; PS Mercator, 
Ljubljana; Podkrižnik d.o.o. Ljubno ob Savinji; Gorenje Velenje; Slovenski podjetniški sklad, Maribor; Obrtno – pod-
jetniška zbornica Slovenije; Grafika Gracer, Celje; Medex Ljubljana; Steyer – Hiša dišečega traminca; KZ Goriška 
brda, Dobrovo, Dom penine, Radgonske Gorice; Eskimska vas Ljubljana in Porsche Slovenija.  

VSEM ISKRENA HVALA!

Slovenske novinarke in novinarji smučarji zbrani na 52. (28. v samostojni Sloveniji) državnem prvenstvu novinark 
in novinarjev smučarjev v Kranjski Gori

Hiša dišečega traminca

OBČINA
KRANJSKA GORA

SKUPINA SAVA RE PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 9

Primarna postavitev logotipa je 
horizontalna. Uporabljamo ga v 
operativnih materialih, tržnemu 
komuniciranju, ozančevanju in 
promociji. Uporabljamo primarni 
logotip v barvi, negativu, črno-beli 
logotip in črno-beli logotip v barvi.

Logotip se ne konstruira ali barva 
na novo. Uporablja se predložene 
logotipe.

1.2 LOGOTIP, PRIMARNA POSTAVITEV


