
Posebna številka o vsem, kar se je dogajalo

na 53. Zimskem 
srečanju SCIJ 

Slovenija
v kranjski gori med 10. in 15. januarjem 2020

»Na pročelju hotela Kompas v Kranjski Gori, sta se spustili društveni zastavi, ki sta opozarjali, da smo se spet zbrale 
slovenske račke in racmani na smučeh. Prihodnje leto se bo na desni izpisala okrogla številka: »30. zimsko srečanje 
slovenskega SCIJ  v samostojni Sloveniji«.
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Kot vsako leto doslej je največ udeležencev prišlo v sredo. Prihajali so že zgodaj zjutraj, da bi kar najbolje 
izkoristili dan za smučanje. Ob prihodu jih je najbolj zanimalo, če bodo lahko smučali tudi na poligonu. Letos 
smo namreč dobili močno konkurenco, mariborske lisičke. Pa ni bilo sile.

Popotovanje v Kranjsko Goro se je začelo z napovedjo oranžnega alarma z orkanskimi vetrovi. Pa se ni zgodilo 
nič pretresljivega, samo malo bolj počasi so v ponedeljek potekale priprave na odhod in natovarjanje vsega 
potrebnega za dobro počutje in razpoloženje udeležencev srečanja v Marjetin avto. Malce sva se bali, da ne 
bova uspeli spraviti vsega v prtljažnik, ampak izkušnje so izkušnje in avto je vzel vse, kar sva mu ponudili. Le 
Marjeta  je lahko spremljala promet samo v stranskih ogledalih. Nazaj ni videla nič. Ne glede na vse, smo vsi, 
ki smo morali priti v Kranjsko Goro v ponedeljek do večera srečno prispeli in prešerno  začeli naše druženje.

Že po prvih športnih aktivnostih je del naše druščine 
našel zavetje v prijaznem okolju Kosobrina pod Brsnino 
in potolažil svoje želodčke. 

Že popoldne je bilo mesto za zastavi določeno, župan Jani Hrovat je potrdil udeležbo, harmonikar Anže je 
že pripravil harmoniko in zašpilal Kekčevo pesem, Danilo Steyer pa je v sodelovanju z ekipo hotela Kompas 
poskrbel za pravilno ohlajeno penino. Druženje smo nadaljevali pri večerji in žlahtni kapljici našega prijatelja 
Danila Steyerja. Razgovori so bili tako bolj resne narave o položaju v Mednarodnemu SCIJ in o položaju novi-
narstva s poudarkom o odpuščanju. Pa tudi  šal in lepih spominov na naša druženja ni manjkalo. Posledično 
je bilo veliko veselega smeha.

SREDA, 12. FEBRUAR  - Snega bolj malo, zato pa odlična družba

Tudi na plaži ni bilo dolgčas.

Odlična vipavska kapljica naše Sonje in Toneta je že 
prvi večer poskrbela za dobro voljo.

Ponedeljek, 10. in torek, 11. Februar

Pri večerji najprej resni, potem pa veselo druženje 
dobrih prijateljev.
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Zbor za tekaško tekmo je bil  točno ob 11.00 uri v Ratečah pri Mateju Sokliču. Darko je moral na pot že veliko 
prej, da je vse skupaj pripravil, saj ga je skrbela  situacija na progi.  Spet so bile, za ta čas, napovedane nena-
vadno visoke temperature. Skrb je bila odveč in z Matejem Sokličem jima je uspelo pripraviti primerno progo 
za regularno tekmo.

ČETRTEK, 13. FEBRUAR

Naše vedno nasmejane tekačice.

Po napornem teku malce počitka res ne škodi si mislijo 4 mušketirji: Drago Bulc, Tone Fornezi – TOF, Venčeslav 
Japelj – Đepl in Iztok Škofic.
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Kategorija: Super veteranKe 
1. Barbra Jermann Suzy
2. Marjeta Šoštarič Delo
3. Albina Podbevšek Horizont
   
Kategorija: veteranKe 
1. Maja Grgič Delo
2. Petra Lesjak Tušek Večer
3. Sonja Merljak Zdovc Časoris 
4. Maja Zagoričnik Gorenjska TV  

 
Kategorija: Članice 
1. Anja Hreščak Dnevnik
2. Svetla Božičnik 5 zvezdic
3. Mariša Bizjak RTV Slovenija
4. Branka Bezjak  Večer   

Kategorija: ZimZeleni + 65
1. Matjaž Albreht Delo
2. Srečko Trglec Region. RTV Center MB
3. Venčeslav Japelj Primorske novice
4. Rado Časl RTV Slovenija

Kategorija: Super veterani 
1. Igor Mušič Primorske novice
2. Bojan Glavič Nedeljski
3. Zoran Medved Region. RTV Center MB
4. Iztok Škofic Gorenjska TV
5. Franci Ferjančič Radio Cerkno
  
Kategorija: veterani 
1. Tomaž Okorn RTVSlovenija - MMC

Kategorija: Člani 
1. David Jug Žurnal24
2. Aleš Kocjan Radio Slovenija
   

Kategorija: goSti
1. Milan Kozlevčar
2. Danilo Steyer
3. Danijel Popović
4. Stanislav Rozman

 REZULTATI: Tek na smučeh -  Rateče, 13. februar  2020

Mami Mariša je takoj po osvojenem 3. mestu v teku 
poskrbela za Izidorja - najmlajšega člana račje dru-
ščine.

Obiskala sta nas tudi naša Bine Rogelj in Marjan Rom-
bo, Lado Stružnik pa je zdržal v naši družbi ves teden. 
Srečanje z legendami je vedno veselo in zabavno.
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Kandidatura SciJ Slovenija za 
organizacijo 68. mednarodnega 
srečanja SciJ v Kranjski Gori 
leta 2021 je bila neuspešna. 
Skupščina mednarodnega SciJ 
je na januarskem srečanju v ru-
skem Roza Hutorju s 14 glasovi 
izbrala Kazahstan, medtem ko 
je Slovenija dobila 11 glasov.

Že neuspel poskus vnovične 
organizacije mednarodnega 
srečanja pri nas po letu 2000 
je zadostno razočaranje, toda 
veliko bolj grenak priokus je 
pustilo dogajanje pred izbiro 
organizatorja. Slovenija je orga-
nizacijo neuradno napovedala 
lanskega marca na srečanju 
v Val d'Arlyju, uradno pa julija. 
Ne glede na ostale napovedi 
in govorice je bila Slovenija do 
srečanja v Rusiji edina uradna 
kandidatka za gostiteljico sre-
čanja prihodnje leto. Kazahstan 
je svojo kandidaturo oddal zgolj 
dva dneva pred skupščino, med-
tem ko se je Kanada odločila za 
kandidaturo leta 2022.

Mednarodni SCIJ v svojem 
statutu nima omejitve, do kdaj 
lahko članica najpozneje odda 
kandidaturo, zato formalno 
kazahstanska kandidatura ni 

sporna. Na sestanku mednaro-
dnega komiteja s Kazahstanci je 
slovenski predstavnik v komiteju 
izrazil razočaranje, da so se v 
igro vključili v zadnji minuti in 
na »domačem« terenu, saj so 
bili soprireditelji srečanja v Roza 
Hutorju. Naposled je Blaž Močnik 
sestanek protestno zapustil.

Mednarodni komite s predse-
dnikom na čelu je pustil pros-
to tekmo, ne da bi skupščini 
predstavil ugotovitve s sestan-
kov z morebitnimi organizatorji, 
kjer je Slovenija predstavila vso 
potrebno dokumentacijo, ki jo je 

mednarodni komite zahteval, 
Kazahstanci pa niti enega doku-
menta razen ustnega zagotovila, 
da so sposobni izpeljati srečanje 
(s pomočjo denarja državnega 
podjetja Turizem Kazahstan). 
Mednarodni komite je pozabil 
tudi na scijevski duh, ki naj spod-
buja fair-play, v tem primeru pa 
dopustil, da se je prireditelja 
izbiralo kakor prizorišča olim-
pijskih iger.

Še več, glede na navedbe ne-
katerih članic je predsednik SCIJ 
Fred Wallace celo lobiral za 
Kazahstance.

Četrtkovo popoldne na naših 
zimskih srečanjih je tradicionalno 
namenjeno rednemu letnemu ob-
čnemu zboru, na kateremu pregle-
damo delo v preteklem letu, se 
pogovorimo o finančnem poročilu 
in o poročilu nadzornega odbora, 
dogovorimo pa se tudi programu 
dela. Tudi letos je bilo tako. Ampak z 
eno razliko. Pred občinm zborom se 
je sestal izvršni odbor z namenom, 
da pripravi dokončno poročilo o 
dogajanju v Roza Hutorju pred in ob 
glasovanju za našo kandidaturo za 
organizacijo 68. zimskega srečanja 
Mednarodnega SCIJ v Kranjski Gori 
2021, ki jo je žal odnesla fantomska 
kandidatura Kazahstana. Poročilo je 
s predlogom sklepa izvršnemu od-
boru predložila ekipa, ki je slovenski 
SCIJ zastopala v Roza Hutorju. Po 
krajši razpravi je izvršni odbor ocenil, 
da poročilo odseva dogajanje, ki ni v 

Občni zbor

Poročilo o kandidaturi SCIJ Slovenija za organizacijo 
mednarodnega srečanja v Kranjski Gori 2021

čast Mednarodnemu SCIJ in sprejel 
sklep, da se s poročilom in predlo-
gom sklepa o protestnem pismu, 
seznani občni zbor, ki bo odločil, kako 
bomo ukrepali v prihodnje.

Na občnem zboru je predsednica 
Duška Lah uvodoma poudarila, da 
so člani prejeli zelo podrobno pisno 
poročilo o delu, tudi o vseh aktiv-
nostih, ki smo jih opravili v pripravi 
kandidature in zato ni  ponavljala 
zapisanega. Je pa v celoti prebrala 
poročilo o dogajanju v Roza Hutorju 
s predlogom, da protestiramo zoper 
način odločanja o kandidaturah in 
še posebej zoper način dela pred-
sednika Mednarodnega SCIJ Freda 
Walacha. Predlagala je tudi, da 
bi prihodnje leto, o 30. zimskem 
srečanju slovenskega SCIJ v samos-
tojni Sloveniji, obvestili nacionalna 
združenja, člane Mednarodnega 
SCIJ in jim sporočili, da so dobro-
došli na našem jubilejnem srečanju. 
Po razpravi smo se dogovorili, da 

moramo vztrajati in Mednarodni 
SCIJ opozoriti na njegova temeljna 
načela, da se sicer ne smemo ob-
našati kalimerovsko užaljeni in, da 
predsednika zaradi njegovega nači-
na delovanja pozovemo k odstopu. 
Soglasno smo sprejeli sklep, da 
predlog protestnega pisma pripravi 
Blaž Močnik, da ga dopisno potrdimo 
in nato pošljemo IC Mendarodnega 
SCIJ oziroma vsem članom SCIJ.  

Še trije sklepi občnega zbora:
1. Na predlog nadzornega od-

bora je občni zbor sprejel sklep, 
da z letom 2021 povišamo letno 
članarino na 20,00 EUR.

2. 30. zimsko srečanje SCIJ 
Slovenija v samostojni Sloveniji 
bo v začetku februarja 2021 v 
Kranjski Gori.

3. Kriterij zadnjega snega 
2020 bo v Bovcu in na Kaninu 
od 17. do 19. aprila 2020.
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PETEK 14. FEBRUAR, pa še Valentinovo povrhu. 

Vreme je bilo prav kičasto, 
kar preveč, da bi proga vzdržala 
dve veleslalomski preiskušnji, 
našo, pred nami pa še zdravnike. 
Čeprav je bil štart veleslaloma 
napovedan ob 13. 30, se je kar 
malo zavleklo, saj so morali 
organizatorji Alpski smučarski 
klub Kranjska Gora, progo za 
našo tekmo soliti. Čas so naši 
tekmovalci izkoristili za temeljit 
ogled proge in ogrevanje. Pa 
tokrat vse skupaj ni pomagalo 
našemu večnem državnemu in 
tudi svetovnemu prvaku Matja-
žu Albrehtu - Mažiju. Menda se 
mu je zgodilo prvič v življenju, 
da ga je tako odneslo na obraz, 
da je potreboval zdravniško 
pomoč. To je pomenilo tudi 
to, da je zmagal njegov velik 
prijatelj in tekmec Grega Pucelj. 
Seveda v njuni kategoriji večno 
zelenih. Zdaj tudi že vemo, da 
je Mažijev obraz čisto tak kot 
prej in jo je tako odnesel brez 
večljih posledic. Ogled in soljenje proge

Počasi se bodo vsi zbrali na štartu, kjer jih čaka Darko 
s  štartnimi številkami.

Tudi na naših tekmah se pred štartom vsak zapre v 
svoj svet in še enkrat v mislih prevozi progo.

Rado Časl srečno v cilju in v družbi navijačev.Tudi Janez Kroflič.
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Kategorija: Super veteranKe
1 Barbra Jermann 40.06
2 Ivana Bukša 49.97
3  Marjeta Šoštarič, DELO 52.20
4  Darja Groznik, Radio Slovenija 52.35
5  Mirjana Sosić, Gost 1:09.34
6  Albina Podbevšek, JANA 1:10.93

Kategorija: veteranKe
1  Maja Roš Kanelopullos, POP TV 39.44
2  Maja Grgič, DELO 41.17
3  Petra Lesjak Tušek, Večer 42.33
4  Maja Zagoričnik, Gorenjska TV 50.21
5  Sonja Merljak Zdovc, Časoris 1:41.43

Kategorija: Članice
1  Nina Brus, Radio Slovenija 41.65
2  Svetla Božičnik, 5 Zvezdic 43.21
3  Urška Polanc, VEČER 49.16
4  Branka Bezjak, VEČER 50.28
5  Anja Hreščak, Dnevnik 50.88

Kategorija: ZimZeleni
1  Gregor Pucelj 37.97
2 Darko Koren 44.64
3  Rado Časl 48.67
4  Srečko Trglec 54.49
5  Drago Bulc 55.69
6  Janez Kroflič 1:07.81

Kategorija: Super veterani
1  Iztok Škofic, Gorenjska TV 41.96
2  Bojan Glavič, Dnevnik 47.12
3  Franci Ferjančič, Radio Cerkno 1:33.88

Kategorija: veterani
1 Tomaž Okorn, RTV SLO 33.13
2  Boštjan Okorn, ZPS Test 34.26
3  Aljoša Peršak, Večer 40.67
4  Rok Kajzer, Večer 58.33

Kategorija: Člani
1  Voranc Vogel, DELO 38.36
2  David Jug, Žurnal 24 42.11
3  Matej Vončina, TV SLO 44.68
4  Andrej Petelinšek, Večer 59.79
5  Aleš Kocjan, Večer 1:06.21

Kategorija: goSti
1  Stanislav Rozman 42.21
2  Željko Bukša 54.14
3  Danijel Popovič 1:01.20

REZULTATI: Veleslalom Kranjska 
Gora, 14. februar 2020:

Zvečer so pa veleslalomske medalje romale okrog 
vratov dobitnikov medalj za kombinacijo. Nihče ni 
ostal brez težko priborjenega priznanja. Tudi Maja 
Grgič, Petra Lesjak Tušek in  Sonja Merljak Zdovc ne.

Kljub vsej sodobni tehnologiji in tipkanjem na pa-
metne telefone se je za pripravo Rezultatske Race v 
uredništvu znašla samo ena fotka, na kateri ponosno 
razkazujejo osvojene medalje v veleslalomu Iztok 
Škofic, Bojan Glavič in Franci Ferjančič. No ja, medalje 
so bile tiste za kombinacijo. Zamenjava se je Meti in 
Darkotu zgodila tik pred odhodom na tekmo. Pa se 
nobeden ni preveč jezil. 
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Drago Bulc in predsednik Društva pražilcev restanega 
krompirja Tine Zver sta nas po tekmi presenitila z 
restanim krompirjem s klobaso in kozarčkom cvička. 
Oboje v znamenju Valentinovega.

REZULTATI KOMBINACIJA:

Kategorija: Super veteranKe 
1. Barbra Jermann Suzy
2. Marjeta Šoštarič Delo
3. Albina Podbevšek Horizont

Kategorija: veteranKe 
1. Maja Grgič Delo
2. Petra Lesjak Tušek Večer  
3. Sonja Merljak Zdovc Časoris  

Kategorija: Članice 
1. Svetla Božičnik 5 Zvezdic
2. Anja Hreščak Dnevnik
3. Branka Bezjak Večer  

Kategorija: ZimZeleni 
1. Rado Časl RTV Slovenija
2. Srečko Trglec Reg. RTV Center MB 

    
Kategorija: Super veterani
1. Bojan Glavič Dnevnik
2. Iztok Škofic Gorenjska TV
3. Franci Ferjančič Radio Cerkno
   
Kategorija: veterani 
1. Tomaž Okorn MMC RTV  

  
Kategorija: Člani 
1. David Jug Žurnal 24
2. Aleš Kocjan Radio Slovenija  

 
Kategorija: goSti
1. Stanislav Rozman
2. Danijel Popović

Na svidenje prihodnje leto v Kranjski Gori na našem 30. zimskem srečanju v samostojni Sloveniji. Danijelu pa 
hvala za majice z originalnim vprašanjem o usodi Mednarodnega SCIJ in letošnje medalje.
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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 pripravila: Meta Verbič in Igor Šarlah
Fotografije: Udeleženci srečanja z vseh koncev Slovenije in sosednje Hrvaške. 

ZaHvala
SCIJ Slovenija se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri organizaciji 53. 
(29. 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, ELES, Petrol, NLB, BTC 
Ljubljana, KRKA, B/S/H Hišni aparati, PS Mercator, ASK Kranjska Gora, RTC Žičnice Kranjska Gora, Mateja Ku-
strin – Rateče, Zavarovalnica Triglav, Grafika Gracer, Podkrižnik d.o.o. Ljubno ob Savinji, Medex, Steyer – Hiša 
dišečega traminca; KZ Goriška Brda, Dom penine - Radgonske Gorice in Društvo pražilcev restanega krompirja. 

VSEM ISKRENA HVALA!
Slovenske novinarke in novinarji smučarji

zbrani na 53. (29. v samostojni Sloveniji) državnem prvenstvu novinark in novinarjev smučarjev v Kranjski Gori 

OBČINA
KRANJSKA GORA

Hiša dišečega traminca


