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NOVICE tudi v Sočiju!
Tudi na nedavnih paraolim-

pijskih igrah v Sočiju so brali 
NOVICE. Tja jih je odnesel 
predsednik Plavalnega kluba 
Slovenske Konjice in IAHD 
Adriatic Branko Ravnak. 
Zveza za šport invalidov Rusi-
je, ki ji predseduje Flyur Nur-
ligayanov, je sicer predstavni-
ke IAHD Adriatic v Soči pova-
bila, da predstavijo potapljanje 
invalidov, ki ga razvijajo že več 
kot desetletje. Ravnak je pove-
dal, da slovensko-rusko sode-
lovanje sega približno tri leta 
nazaj, ko so jih prvič povabili 

v Moskvo. Kasneje so metodo, 
s katero omogočajo potapljanje 
celo najzahtevnejši populaciji 
med invalidi, to so ljudje po 
poškodbi hrbtenjače, predstavi-
li še v Anapi. „Tokrat smo mož-
nost, da spoznajo potapljanje 
kot eno od oblik gibanja, pri 
kateri ne potrebujejo vozička, 
predstavili udeležencem para-
olimpijskih iger. Zanimanje za 
potapljanje je med invalidi s 
tem še naraslo, in v prihodnje 
načrtujemo tudi različne tabore 
tako v Sloveniji kot Rusiji,“ je 
dodal Ravnak. (J. M.)

Potovanja  
in skate parki

V prireditvenem prostoru 
Patriot je že več kot deset let 
razstavni prostor, kjer se je v 
tem času predstavilo mnogo 
mladih umetnikov, predvsem 
lokalnih. S tem želijo v Mla-
dinskem centru Dravinjske 
doline spodbuditi vse mlade, 
ki ustvarjajo, da se opogumijo 
in širšemu občinstvu pokažejo 

svoja umetniška dela. Tokrat 
se je v soboto s svojo fotograf-
sko razstavo predstavil mladi 
fotografski navdušenec Žan 
Juhart. Njegove čudovite 
slike potovanj in skate parkov 
bodo več kot mesec dni na 
voljo za ogled vsem obisko-
valcem v razstavnem prostoru. 
(B. K.)

Od Biograda  
do Malte in nazaj

Nautic club Rogla je s svojo tekmo-
valno ekipo in gosti zaključil svoj prvi 
offshore projekt pod imenom: „Off-
shore transfer E350 Uniform - Nautic 
club Rogla Racing Team - Biograd – 
Malta – Biograd 2014“

Nautic club Rogla je s svojo tekmo-
valno ekipo in prijatelji v času med 6. 
in 20. marcem izvedel odprtomorsko 
transfer jadranje na relaciji Dalmacija 
Biograd – Malta Valletta – Dalmacija 
Biograd. Ideja, ki je v glavah štajerskih 
jadralcev z dolgoletnimi izkušnjami 
tlela že vrsto let, je za vse jadralce 
združene v navtičnem klubu iz Konjic, 
željne novih izkušenj in doživetij, med 
drugim tudi jadranja na odprtih morjih, 

postala realnost. Glede na možnosti 
in izkušnje ostalih je prvi korak v tej 
smeri preizkus jadralcev in plovila na 
jadransko-sredozemski ruti iz Dalma-
cije do Malte in nazaj.

Pripravljeni sta bili dve ekipi s po 
štirimi in tremi jadralci. Prva za pot na 
Malto, in druga za povratek. Na Mal-
to so potovali Stanko Kolar, Marko 
Druškovič, Damjan Pečovnik in Da-
re Urbancl. V Dalmacijo se je vračala 
ekipa Dani Vrečko, Samo Podgraj-
šek in Stanko Kolar. Vodenje barke 
so člani obeh posadk zaupali Stanko 
Kolarju, sicer aktualnemu predsedniku 
Nautic Cluba Rogla. (E. N.)

Fotograf Žan Juhart obiskovalcem pripoveduje o svojih fotografijah.

Flyur Nurligayanov je bil pred tedni že gost v Dravinjski dolini, tokrat 
pa je NOVICE prelistal kar v Sočiju.

Konjičani so potapljanje 
invalidov predstavili tudi 

udeležencem  
paraolimpijskih iger.

Jadranje na odprtem morju je za naše jadralce postalo realnost.


