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Novice iz OKS 
 

1. zimske mladinske 
olimpijske igre - Innsbruck 
2012 

 
Na Blejskem gradu so se predstavili 
mlade športnice in športniki, ki bodo 
Slovenijo zastopali na prvih zimskih 
mladinskih olimpijskih igrah od 13. do 
22. januarja 2012 v Innsbrucku.  
V slovenski odpravi je skupno 21 
športnikov, od tega 11 fantov in deset 
deklet, ki so v celoti pripravljeni na 
športni zrelostni izpit. "Seveda vsi 
upamo na najboljše. Že pred dvema 
letoma so bile prve poletne olimpijske 
igre mladih v Singapurju, na katerih so 
Slovenci osvojili štiri medalje, od tega 
dve zlati, izjemno težko tekmovanje. 
Zato predvidevamo, da bo tudi v 
Innsbrucku konkurenca močna. Na igrah 
se bodo namreč merili najboljši iz 
približno 80 držav," je ob robu 
predstavitve delegacije dejal njen 
vodja Borut Kolarič. Na olimpijskih 
igrah mladih pa se vse ne vrti le okrog 
športa in tekmovanj. "Vsekakor takšne 
igre pomenijo mladim zelo veliko 
izkušnjo, ki ni zgolj tekmovalna. Prav s 
tem namenom je mednarodni olimpijski 
komite tudi začel s tem tekmovanjem, ko 
ni v ospredje postavil samo športa, 
temveč tudi veliko drugega. Takšne igre 
so pravzaprav najbolj čiste, najbližje  

 olimpijskemu gibanju, kot ga 
poznamo," je poudaril Kolarič.  
  
"Mlade športnike sta na predstavitvi 
pozdravila olimpionik Miro Cerar in 
predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Janez Kocijančič. "Želim 
vam, da se vaše sanje in želje 
uresničijo, seveda v okviru vaših 
sposobnosti in zmožnosti. Vendarle pa 
ob tem ne gre pozabiti na tiste osnovne 
športne vrednote, kot so fair play, 
spoštovanje drug drugega, strpnost in 
seveda spoštovanje pravil, kajti to je 
sestavni del tudi vsakodnevnega 
življenja," je dejal Cerar. Tudi Janez 
Kocijančič je prepričan, da je naša 
reprezentanca zelo obetavna: "Svoj čas 
sem sicer bil skeptičen do mladinskih 
dogodkov na olimpijski ravni, vendar 
pa se je pozneje izkazalo, da so to 
sijajni dogodki. Pokazalo se je, da je to 
pravzaprav prava pot, po kateri se 
mladi športnik v svetovnem športu 
lahko vzpenja navzgor. Za nas je še 
toliko bolj pomembno, da imamo 
nadarjene, mlade športnice in 
športnike, ki bodo kasneje lahko 
nadomeščali vrhunske ase, ki v tem 
trenutku zastopajo naše barve na 
članskih tekmovanjih.  
  
"Nastopali bomo v devetih športnih 
panogah, in sicer v alpskem smučanju, 
biatlonu, teku na smučeh, deskanju na 
snegu, smučanju prostega sloga, 
smučarskih skokih, različici hokeja na 
ledu, skeletonu in nordijski 
kombinaciji. Bo kar pestro in smo, ob 
upoštevanju zahtevnega  
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kvalifikacijskega sistema, zelo 
zadovoljni, da nam je uspelo sestaviti 
takšno ekipo," je, med drugim, dejal 
Kolarič, ki ne taji visokih pričakovanj. 
"Če pogledamo na trenutne rezultate, je v 
deskanju na snegu Tim-Kevin Ravnjak 
potencial za najvišja mesta. Prav tako 
pričakujemo veliko od smučarskih 
tekačic, ki zelo veliko obetajo. Vendar pa 
je treba upoštevati, da gre za igre, kjer ne 
poznaš vseh konkurentov in je veliko 
odvisno od dnevne forme in počutja." 
 
Dva dni pred pričetkom 1. mladinskih 
zimskih olimpijskih iger je vse več 
športnikov že v olimpijski vasi. Prva med 
vsemi pa je bila naša Eva Vuga.  
Hrabra mlada športnica, voznica 
skeletona, ki se bo s hitrostjo blizu 100 
km/h spuščala po zaledeneli progi v 
Innsbrucku,  je že slavila svojo prvo 
zmago. V res lep olimpijsko vas, ki jo 
sestavljajo na novo zgrajeni bloki, 
sodobni, klimatizirani, prostorni, je 
namreč, v spremstvu trenerja Mateja 
Juharta, prispela kot prva izmed 
športnic in športnikov iz vsega sveta. 
Takoj za njima sta v vas prispela tudi 
tekmovalca v prostem  slogu Monika 
Loboda in Roman Vidovič.  
  
Na zasneženem avstrijskem Tirolskem, 
sneži neprekinjeno že od Novega leta, 
proti snežnim plazovom pa se borijo z 
razstreljevanem, je po informacijah vodje 
slovenske olimpijske delegacije Boruta 
Kolariča že vse pripravljeno na začetek 
iger, katerih slavnostna otvoritev bo v 
petek, 13. januarja. Zadnji člani naše 
reprezentance se bodo v vasi naselili  

danes in vse do tekmovalnih nastopov 
nemoteno vadili na bližnjih prizoriščih.  
 

Mladi slovenski olimpijci 
tudi v Innsbrucku v uradni 
opremi zvestih 
podpornikov slovenskega 
športa 

 
Za doseganje najvišjih mest je potrebna 
tudi vrhunska športna oprema. Tudi 
tokrat so mlade športnike opremila 
podjetja, ki že vrsto let podpirajo 
slovenski olimpijski šport, kar je v 
današnjih časih še toliko več vredno.  
Podjetje Lohnko inženiring je preko 
športa in zimskih olimpijskih iger 
Vancouver 2012 ponovno oživelo 
blagovno znamko Toper. Tudi tokrat 
bodo naši športniki v njihovi kolekciji. 
Uradno kolekcijo pa bodo dopolnili 
tudi nekaterimi artikli Intersporta, ki 
športnikom poleg pohodnih hlač in 
toplih rokavic, zagotavlja tudi toplo 
smučarsko perilo, tako da športnikov 
zeblo zagotovo ne bo.   
  
Da bodo utrujene noge po treningih in 
tekmah čim hitreje pripravljene na nove 
izzive, bodo poskrbeli čevlji Alpina in 
natikači podjetja Dal, d.o.o. Pohodni 
čevlji Alpina so modernega designa in 
udobne ter tople notranjosti, zato bo 
utrujenost zagotovo hitro po naporu 
samo še spomin. Temu bodo piko na i  
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dodali udobni natikači Dal. O njihovi 
kvaliteti vse pove zgovorna izjava enega 
od športnikov na prireditvi: »Najboljši 
del treninga je, ko se preobuješ iz 
smučarskih čevljev v udobne natikače.«   
  
Ker pa je tudi sposobnost vida ena 
pomembnejših sposobnosti doseganja 
vrhunskih rezultatov in zaščita oči 
pomembna skrb vsakega vrhunskega 
športnika, bodo očala Bolle nepogrešljiv 
del uradne opreme.   
  
Verjamemo, da se bodo slovenski 
športniki 23. januarja iz Innsbrucka vrnili 
s polno torbo medalj. Želimo in upamo 
pa si tudi, da bo polna ostala tudi 
zdravniška torba. V primeru zdravstvenih 
nevšečnosti bo Krka, tovarne zdravil, 
d.d. s svojimi produkti poskrbela za 
optimalno počutje v času treningov in 
predvsem tekmovanj.  
  
Hvala vsem za podporo Teamu Slovenie 
Innsbruck 2012, športnikom pa srečno in 
uspešno na tekmovališčih!  
 
 

Novice iz MOK 
 

Švica resno v kandidaturo 
za igre 2022 
 
 
Mondeni švicarski zimskošportni središči 
Davos in St. Moritz sta napovedali 
skupno kandidaturo za organizacijo 
zimskih olimpijskih iger leta 2022. V ta  

namen sta že imenovala operativnega 
direktorja kandidature, to bo Gian 
Gilli, sicer tudi bodoči vodja švicarske 
delegacije na letnih olimpijskih igrah v 
Londonu. Kandidaturi mora najprej 
zeleno luč prižgati nacionalni komite, 
ki se bo o tem odločal na svojem 
zasedanju aprila letos. Švica 
olimpijskih iger ni gostila že od leta 
1948, ko je bil že drugič po letu 1924 
prireditelj prav St. Moritz. 
 

Medtem pa je športni direktor zimskih 
olimpijskih iger v Sočiju, Švicar 
Werner Augsburger,  sporočil, da po 
štirih mesecih dela odstopa s svojega 
položaja. Za ta korak se je odločil 
zaradi osebnih razlogov, meni pa tudi, 
da je med njim in ruskimi organizatorji 
prevelika jezikovna ovira, zato dela ne 
more opravljati, kot bi si želel. 
Augsburger je bil na treh olimpijskih 
igrah vodja švicarske delegacije, pred 
olimpijsko funkcijo pa je dve leti 
opravljal delo izvršnega direktorja 
švicarske hokejske lige. 

 

POI London 2012 
 
Goljufom bo na igrah trda 
predla 
 
Specialna enota britanske policije bo 
med olimpijskimi igrami poleti v 
Londonu skušala preprečiti 
manipulacije dosežkov in krojenje  
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športnih izidov. Kot je poročal časnik 
Sunday Times, bodo igre prvič v 
zgodovini nadzorovale tovrstne posebne 
enote. Britanci poudarjajo, da so danes 
največji sovražnik športa športne stave in 
z njimi povezane manipulacije pri 
športnih dosežkih. Krojenje izidov je kot 
nevarnost za šport prehitelo celo doping. 
"Ogroženosti se sploh ne da dovolj 
visoko oceniti. V trenutku, ko bodo 
gledalci opazili, da šport ni pravi, jih ne 
bo več na stadionih in pred televizijskimi 
zasloni in cela stvar bo razpadal," je 
ocenil pristojni britanski državni sekretar 
Hugh Robertson. 
         
Slednji napoveduje, da bo v enem od 
športov ali na enem od dogodkov v 
prihodnjih nekaj letih prišlo do večjega 
škandala in v Londonu se bodo potrudili, 
da se to ne bo zgodilo med olimpijskimi 
igrami. V delo bodo zato vključili tudi 
Interpol in druge pristojne službe. 
London v Veliki Britaniji namreč 
ocenjujejo kot novo priložnost za celo 
državo. Ne nazadnje so novo leto v 
britanski prestolnici tudi zato praznovali 
z ognjemeti v obliki olimpijskih krogov 
in prav vse je v letu 2012 podrejeno 
prvim olimpijskim igram na otoku po 
letu 1948. Prav zato se bodo še dodatno 
potrudili, da iger ne bo zasenčil kateri od 
neljubih dogodkov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zahtevna dvodnevna snežna tura 
»Krma – Kredarica« Organizator: 
PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE 
Datum: 14.1.2012 Dodatne 
informacije: PD Brežice 07 49 61 060, 
051 323 335, www.PDBrezice.si,  
e-mail: pd.brezice@siol.net.  
 
Pohod »Dražgoše« Organizator: 
PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC 
Datum: 14.1.2012 Dodatne 
informacije: PD Logatec 041 564 757, 
www.geocities.com/pd_logatec,  
 e-mail: pd_logatec@yahoo.co.uk.   
 
Snežna tura »Kresišče« Organizator: 
PLANINSKO DRUŠTVO 
LJUBLJANA - MATICA Datum: 
14.1.2012 Dodatne informacije: 
Andreja Tomšič  040 666 198, 
www.pd-ljmatica.si, 
 e-mail: info.pdljmatica@siol.net.   
 
Pohod »Javorč« Organizator:  
PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL 
Datum: 15.1.2012 Dodatne 
informacije: Seliger 01 7549 267, 
www.pd-horjul.si. 
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Pohod »Monte Goriane« Organizator: 
PLANINSKO DRUŠTVO 
LJUBLJANA - MATICA Datum: 
15.1.2012 Dodatne informacije: Nataša 
Kramberger 031 619 911,  
www.pd-ljmatica.si,  
e-mail: info.pdljmatica@siol.net.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


