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Arnoldvuga+ zlati partner 

Olimpijskega komiteja Slovenije

Julija je Olimpijski komite Slovenije postal bogatejši za še enega zla-

tega partnerja. Predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec in Radovan 

Arnold, direktor agencije Arnoldvuga+, sta podpisala pogodbo o 

sodelovanju do leta 2018 oziroma do zimskih olimpijskih iger v Pje-

ongčangu.

Zaposleni v Agenciji Arnoldvuga+ sebe opisujejo s temi besedami: 

''Vodijo nas kreativne ideje in prave rešitve. Te z znanjem, zanosom 

in ljubeznijo do obrti oblikujemo v nepozabne, dragocene in čarob-

ne svetove blagovnih znamk.''
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UVODNIK

Slovenski olimpijci, drugi športniki in navi-

jači se bodo v prihodnje predstavljali z novo 

celostno grafi čno podobo. Osrednje mesto 

v premišljeno oblikovanem znaku še vedno 

pripada Triglavu kot prepoznanemu sloven-

skemu simbolu ponosa, moči in veličine 

dopolnjujejo pa ga izbrane barve in oblike. 

Novi znak, ki povezuje športnike, navijače, 

sponzorje in širšo javnost, smo zasnovali v 

oblikovalskem studiu arnoldvuga+.

Oblikovanje celostne grafi čne podobe za 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez je zahtevna naloga. Vidna 

pojavnost Olimpijskega komiteja Slovenije 

mora odražati nacionalni vidik in nacio-

nalne simbole ter hkrati motivirati in po-

vezovati vse, ki jih organizacija združuje in 

nagovarja. Naloga OKS namreč ni le pod-

pora olimpijcem, temveč tudi navijačem, 

poleg tega pa še skrb za razvoj športa med 

Slovenci najširše in sodelovanje s poslovno 

javnostjo – sponzorji. 

Nova celotna grafi čna podoba izpostavlja 

povezovalno vlogo, ki jo ima Olimpijski 

komite Slovenije-Združenje športnih zvez 

kot krovna športna organizacija na sloven-

ski ravni. Hkrati pa mora upoštevati tudi 

izjemno pester in raznolik mednarodni 

kontekst, v katerem se znak pojavlja., kjer 

se mora v zadostni meri razlikovati tudi od 

drugih znakov na mednarodni ravni. 

Povezovalno vlogo v novi celostni grafi čni 

podobi izražajo barve in tri geometrijske 

oblike. Krog se nahaja v olimpijskih krogih, 

trikotnik in kvadrat (ta je ustvarjen z zrcal-

no preslikavo trikotnika) pa tvorita simbol 

Triglava. 

Osrednji simbol nadgrajujeta izbira tipo-

grafi je in kompozicijska mreža, ki omogoča 

dinamične likovne strukture iz trikotnikov 

in kvadratov, katerih bistvena uporabna 

prednost je, da jih je mogoče prilagoditi naj-

različnejšim potrebam komuniciranja. 

Enačenje novega znaka s simboliko države 

in športa ter z uresničevanjem zastavljenih 

ciljev so še pred dokončno odločitvijo preve-

rili na inštitutu za raziskovanje trga in me-

dijev Mediana. 82 % vprašanih je v novem 

znaku prepoznalo nacionalni simbol, 79 % 

pa tudi povezovalno vlogo. Ti odgovori so 

nam v veliko zadovoljstvo in potrditev, da 

smo celoten proces določanja nove celo-

stne grafi čne podobe in oblikovanja končne 

rešitve zasnovali skladno z zastavljenimi 

usmeritvami in cilji.

Preoblikovanje znaka sem v širši oblikoval-

ski ekipi arnolduga+ prevzel avtor tega član-

ka, s sodelovanjem Davida Fartka. Ustvarili 

smo novo celostno grafi čno podobo, ki 

ustreza vlogi in delovanju Olimpijskega ko-

miteja Slovenije. Predvsem pa upamo, da 

bo zaživela in zažarela med tistimi, ki jim je 

namenjena – da bo torej spodbuda za vse 

olimpijce in druge športnike in da bo navija-

če in širšo javnost povezovala ob prihodnjih 

športnih dosežkih in aktivnostih. 

Ob tej priložnosti se v (novo) odličnost ode-

va tudi podoba Olimpijskih krogov in z njo 

utrjuje jasno zastavljeno vidno identiteto 

slovenskega športa. 

Jure Kožuh

umetniški direktor, arnoldvuga+

Nova oblikovna pojavnost Olimpijskega komiteja 

Slovenije ureja prepoznavne simbole Slovenije na 

sodoben, dinamičen in prilagodljiv način. Ker vključuje 

že znane zeleno-modre barve slovenskega športa, se od 

dosedanje pojavnosti ne odmika, temveč jo nadgrajuje 

in krepi. S tem tudi znotraj pravil krovne organizacije 

Mednarodnega olimpijskega komiteja gradi jasno, 

konsistentno in prepoznavno vidno podobo.

Prenovljena celostna grafi čna 
podoba za slovenske olimpijce 
in navijače
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Tina 
Trstenjak

INTERVJU

Tina, najprej iskrene čestitke ob osvojitvi zlate kolajne in naslova 

svetovne prvakinje v judu v kategoriji do 63 kg. Zaupajte nam, 

kaj ste občutili, ko ste premagali še zadnjo tekmico, aktualno 

svetovno prvakinjo, in stopili na najvišjo stopničko.

Hvala za čestitke. To, da prvič osvojiš zlato kolajno na svetovnem pr-

venstvu v judu, se seveda lahko zgodi samo enkrat. Skoraj zagotovo 

pa ni športnika, ki tega ne bi pomnil vse življenje.

Junija ste na premiernih Evropskih igrah v Bakuju osvojili srebrno 

kolajno, zdaj ste v Astani postali še svetovna prvakinja. Prihodnje 

leto so na vrsti OI v Riu. Kakšni so načrti do začetka iger? 

Vse čestitke po osvojitvi medalje so se končale približno tako – upa-

mo, da nas boste še naprej razveseljevali s svojimi rezultati. Vsi gleda-

jo naprej bolj od mene, verjemite, da se ne obremenjujem z jutrišnjimi 

rezultati.

Po vseh uspehih je kolajna na OI logičen cilj oziroma logična želja. 

In kaj bo po vašem mnenju na olimpijskih igrah vaša največja 

prednost pred drugimi tekmovalkami?

Menim, da mirnost in zbranost. Ne bom razmišljala o rezultatu, tem-

več o dobrih nastopih.

Zlata kolajna na svetovnem prvenstvu je vaš največji uspeh 

do zdaj, je pa hkrati tudi prvi svetovni naslov za slovenski judo. 

Kaj mislite, kaj to pomeni za ženske predstavnice v tem, sicer 

bolj moškem športu?

Mislim, da se ne bo nič spremenilo, ena medalja več za slovenski žen-

ski šport pač. Lepo, da so ženske pri nas emancipirane. Spoštujem pa 

prav tako tudi moški šport, saj vemo, da je v njem teže doseči dober 

rezultat.

Tina Trstenjak, 25-letna judoistka, nas je pred kratkim 

v kazahstanskem glavnem mestu Astani razveselila s prvo zlato slovensko 

kolajno, pridobljeno na svetovnih prvenstvih v judu. Tina, mlad športni 

up, pa po uspešnem svetovnem prvenstvu ne počiva, saj jo, kot pravi 

sama, pred njenim poglavitnim ciljem, poletnimi olimpijskimi

igrami v Rio de Janeiru prihodnje leto, čaka še ogromno dela. 

Mlade športnike in športnice pred tekmovanji velikokrat zlomi 

trema, saj ne vedo, kako naj se spopadejo z njo. Nam lahko, kot 

njihova vzornica, zaupate, kako vi pred tekmovanji odpravljate 

takšne 'težave', in jim svetujete, kaj naj storijo, da bodo tudi oni 

čez čas dosegali vrhunske rezultate.

Moj nasvet mladim športnikom ne bo dovolj. Moj način priprave v 

vrhunskem športu je drugačen od njihovega. Ni samo od danes do 

jutri, ampak že od prvih korakov v športu. Svetovala bi jim, naj na-

mesto o kolajnah razmišljajo, kako bi priprave in treninge opravili 

čim bolje.

Vsekakor boste s svojimi rezultati vzbudili več zanimanja za ta 

šport tudi pri dekletih vseh starosti. Kako ste pa vi začeli, kdaj 

ste se prvič spoznali s tatamijem?

Zanimanje za judo je veliko. Včasih smo izobešali plakate, pošiljali va-

bila, k vpisu vabili po radiu… zdaj pa nas je že kakih 380. Zlata svetov-

na medalja je samo pika na i. Jaz sem začela trenirati pri osmih. Šport 

imam rada – potovanja, skrb za svoje telo, odrekanje in trdo delo.

Zavedamo se, da je biti vrhunski športnik zelo naporno in težko – 

ogromno treningov in veliko odrekanja. Pa vendarle, če ostane 

kaj prostega časa, kaj najraje počnete oziroma kaj je tisto, 

kar vas najbolj veseli?

Svoj prosti čas namenjam počitku, kuhanju, rada grem v naravo na 

sprehod… Imam pa tudi zelo ljub hobi, ki pa naj ostane res samo moj.

In še za konec. Tekmovanje v katerem drugem športu bi si na OI 

v Riu najraje ogledali?

Atletika je kraljica športa, najbrž bom imela čas, da si bom ogledala 

kakšno disciplino. A. P.

 Foto: Aleš Fevžer
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1 Perše Špela

 plavanje-daljinsko, 5 km, 

 3.mesto

2  Grobelnik Matej 

 veslanje na morju, 

 enojec C1x, 3.mesto

3 Ostanek Gašper, Pugelj Vid, 

veslanje na morju, dvojec C2x, 

2.mesto

4 Čevka Urban, Cuderman 

Marcela, tenis na mivki, 

mešani pari, 3.mesto

 Foto: arhiv OKS

Na igrah je sodelovalo 1356 športnikov in 

trenerjev, 230 sodnikov, 156 novinarjev in 

500 prostovoljcev, na 66 razglasitvah so po-

delili 400 kolajn.

Udeleženci so tekmovali v enajstih špor-

tnih panogah, Slovenija je nastopila v prvih 

osmih: KAJAK NA MORJU, ODBOJKA NA MIV-

KI, PLAVANJE-DALJINSKO, ROKOMET NA MIV-

KI, ROKOBORBA NA MIVKI, TENIS NA MIVKI, 

AKVATLON, VESLANJE NA MORJU, PLAVANJE 

S PLAVUTMI, NOGOMET NA MIVKI in SMUČA-

NJE NA VODI.

Reprezentanca Slovenije je imela 51 članov, 

od tega 39 športnikov, osvojili so 4 kolajne 

(1 srebrno in 3 bronaste), s čimer je Slove-

nija med 24 nastopajočimi državami, od 

katerih jih je kolajne osvojilo 16, zasedla 11. 

mesto. Ž. D. 

Organizator Sredozemskih iger International Committee of 

Mediterranean Games – ICMG – pripravlja jih od leta 1957, 

na vsake 4 leta, do zdaj jih je bilo 17 – je organiziral tudi 

prve igre na plaži. Tudi te bodo predvidoma na vsake 4 leta.

ŠPORTNA PANOGA / disciplina uvrstitev

KAJAK NA MORJU

Jošt Zakrajšek 7. m

ODBOJKA NA MIVKI / SS-1 10 km

Nejc Zemljak, Danijel Pokeršnik 5. m

Leo Mohorič, Klemen Ponikvar 6. m

 ODBOJKA NA MIVKI Ž

Erika Fabjan, Tjaša Jančar 6. m

Daja Gorišek, Tajda Lovšin 8. m

PLAVANJE – DALJINSKO / 5 km

Žan Pogačar 8. m

Jan Toman 18. m

Špela Perše 3. m

Perše, Pogačar, Toman / ekipna tekma 5. m

ROKOMET NA MIVKI M

Aleš Cunjac, Andraž Vrabič, Žiga Matajič, Gregor Kuret, Jaka Peterlin, 

Erik Bitežnik Tomanovič, Vid Pregelj, Nik Hvala Stojanovič

8. m

ROKOMET NA MIVKI Ž

Edita Amon, Sandra Melavc, Maja Pavletič, Tajana Ilič Šauperl, 

Tara Jonovič, Karmen Gaber, Mateja Kavčič, Nastja Ferenc

5. m

ROKOBORBA NA MIVKI

Timotej Trbulin / – 80 kg 5. m

Bojan Avramovič / – 90 kg 6. m

TENIS NA MIVKI

Urban Čevka, Uroš Brinovec / dvojice M  četrtfi nale, poraz

Lea Wildmann, Marcela Cuderman / dvojice Ž  četrtfi nale, poraz

Urban Čevka, Marcela Cuderman / mešani pari  3. m

Uroš Brinovec, Lea Wildmann / mešani pari  4. m

AKVATLON

Matija Meden 6. m

Jana Koradej 5. m

VESLANJE NA MORJU

Gašper Ostanek, Vid Pugelj / dvojec C2x 2. m

Matej Grobelnik / enojec C1x 3. m

IGRE NA PLAŽI PESCARA

Beach 
games

Pescara
2015

2

3
4

1

1

2
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OFEM
Tbilisi 2015
Olimpijski festival evropske mladine ali skrajšano OFEM je projekt, ki 

se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev, udeležujejo 

pa se ga nacionalni olimpijski komiteji, včlanjeni v EOC. Gre za 49 dr-

žav evropskega kontinenta, ki se vsaki dve leti srečujejo na poletnem 

in zimskem festivalu. Festival je največji športni dogodek za mlade 

športnike iz celotne Evrope, ki se borijo za zlata, srebrna in bronasta 

odličja v devetih olimpijskih športih. OFEM je tako odlično ogrevanje 

za 'prave' olimpijske igre. Tako kot na olimpijskih igrah tudi tu mladi 

tekmovalci živijo v olimpijski vasi. Festival se začne z otvoritveno 

slovesnostjo in konča s sklepno, prižgejo tudi olimpijski ogenj in dvi-

gnejo olimpijsko zastavo. 

Olimpijski festival evropske mladine se od drugih večpanožnih tek-

movanj razlikuje tudi po tem, da si organizatorji prizadevajo tudi za 

druženje in spoznavanje mladih športnikov, ne le za njihov trening in 

njihova tekmovanja. Namen festivala so tako poleg uradnih tekem 

predvsem tkanje prijateljstev, spoznavanje z olimpijskimi vrednota-

mi in druženje mladih športnikov iz vse Evrope.

Gruzijo so za gostiteljico že trinajstega poletnega olimpijskega fe-

stivala evropske mladine izbrali 27. novembra leta 2010. Prvič v zgo-

dovini so tekmovanje raztegnili s petih na 6 tekmovalnih dni, v tem 

času pa so se mladi športniki pomerili v 9 športnih panogah: judu, 

tenisu, športni gimnastiki, kolesarstvu, atletiki, plavanju, odbojki, 

rokometu in košarki. Tekmovalo je več kot 3.400 športnikov iz 49 

evropskih držav.

In tako je 26. julija v zgodnjih jutranjih urah v Tbilisi odpotovalo tudi 

60 mladih slovenskih športnih upov – tekmovali so v sedmih pano-

gah – in 25 drugih članov slovenske reprezentance. Olimpijski festi-

val evropske mladine so uradno odprli s slavnostno prireditvijo, za-

stavo slovenske reprezentance je na njej nosila mlada atletinja Maja 

Bedrač. Organizatorji so poskrbeli, da je bilo dogajanje na festivalu 

ves teden zanimivo in pestro, znotraj same vasi so organizirali tudi 

t. i. FUN ZONE ali zabavno cono, namenjeno sprostitvi in druženju 

mladih športnikov po končanem tekmovanju.

Vsekakor je bil poletni olimpijski festival v Tbilisiju za slovenske 

športnike najuspešnejši, odkar imamo svojo državo, saj se je naša 

mlada olimpijska reprezentanca v domovino vrnila s kar 16 odličji, 5 

zlatimi, 6 srebrnimi in 5 bronastimi. Slovenska hiša je bila tako vsak 

dan tekmovanja bogatejša za vsaj eno odličje. Že takoj v ponedeljek 

smo olimpijski festival 'napadli' s srebrno kolajno v atletiki, jo čez 

1 Dobro razpoloženi mladi 

rokometaši

2  Olimpijska reprezentanca 

Slovenije OFEM Tbilisi 

2015

3  Vas, kjer so med olimpi-

jskim festivalom prebivali 

mladi športniki in člani 

reprezentance

4 Rokometna ekipa med 

fi nalno tekmo

 Foto: arhiv OKS 

1
4

2
3
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teden nadgrajevali z odličji vseh barv v plavanju, judu in atletiki ter 

izkupiček na zadnji tekmovalni dan 'zaokrožili's srebrno kolajno v ro-

kometu in z zlato v tenisu. Vsi naši mladi športniki, ne samo dobitniki 

kolajn, so dosegali dobre rezultate ter ves teden skrbeli, da je bilo v 

slovenski hiši veselo in da je imelo vodstvo ogromno dela s spremlja-

njem in z objavljanjem vseh njihovih več kot uspešnih rezultatov. Še 

posebej so nam dali vetra oziroma dela v četrtek, ko so v nekaj več 

kot treh urah osvojili kar 6 kolajn v 3 različnih športnih panogah in 

na štirih različnih prizoriščih.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije se zavedamo vseh uspehov slo-

venskih športnikov, zato smo naše mlade športne upe temu primer-

no tudi sprejeli in se jim s simboličnimi darili zahvalili za njihov trud. 

Športnike je v Kristalni palači, natanko 14 dni po prihodu v Slovenijo, 

sprejel predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec, skupaj z ministrico za 

izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič ter pred-

sednikom uprave PEAK-a, glavnega opremljevalca slovenskih olim-

pijskih reprezentanc, gospodom ŠU-jem. A .P.

Dobitniki bronastih odličij:Naše najboljše športnice pa so domov 

prinesle kar 5 zlatih kolajn v različnih 

športih in disciplinah. Prislužile so si jih:

plavalka Tina Čelik 

(100 m prsno)

Prejemniki srebrnih kolajn:

atletinja Maja Bedrač 

(skok v daljino)

�

teniški igralki Kaja Juvan in Nika Radišić (

ženske teniške dvojice)

�

plavalke Janja Jamšek, Janja Šegel, 

Pika Perenič in Tina Čelik 

(štafeta 4x100 m mešano)

�

plavalka Janja Jamšek 

(200 m hrbtno)

plavalka Janja Šegel 

pa je bila naša najuspešnejša športnica, saj je osvojila 

kar 5 odličij, med drugim tudi zlato kolajno na 

100 m prosto. Janja je tudi nosila našo zastavo 

na sklepni slovesnosti.

plavalka Janja Jamšek 

(100 m hrbtno)

�

plavalka Janja Šegel 

(dve srebrni kolajni, na 50 m prosto in 200 m prosto)

�

atlet Matevž Cimermančič

 (2000 m z ovirami)

člani rokometne reprezentance:

Mark Ferjan, Gašper Dobaj, Tilen Dobovičnik, Grega Ocvirk, 

Gašper Horvat, Matevž Kunst, Tilen Kosi, Marko Kotar, 

Miha Kotar, Tim Rozman, Nejc Drobež, Anže Dobovičnik, 

Miha Kavčič in Eljub Alagić.

atletinja EvaPepelnak

 (troskok)

atlet Gregor Grahovec 

(tek na 400 m z ovirami)

�

atletinja Nika Glojnarič

 (tek na 100 m z ovirami)

judoistka Petra Opresnik 

(v kategoriji do 70 kg)

�

plavalci Janja Jamšek, Janja Šegel, David Mihalič in 

Dejan Šteharnik (mešana štafeta 4x100 m mešano).

6 5 5
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OD TU IN TAM
TAFI SA OPOZARJA: 
Telesna neaktivnost 

prebivalstva med največjimi 

izzivi sodobne družbe!

Čeprav spada Slovenija po deležu športno aktivnega prebivalstva 

prav v vrh evropskih držav, so podatki o telesno nedejavnih skrb 

vzbujajoči. Še posebej žgoča je ta problematika med mladimi. Po 

podatkih, ki jih navaja Evropska komisija, je telesno aktivne le 20 % 

evropske mladine.

Aktivna družba je za uspešno rast gospodarstva izjemno pomemb-

na. Kljub relativno spodbudnim podatkom Eurobarometra, ki kažejo, 

da se več kot polovica Slovencev zaveda pozitivnih učinkov zdravega 

načina življenja s športom in so redno telesno dejavni, so podatki o 

telesnih dejavnostih mladih skrb vzbujajoči. Najmanj obetavna slika 

pa se kaže v ZDA in na Kitajskem, kjer je športno popolnoma neaktiv-

nega kar 32 % oziroma 45 % prebivalstva. 

“Telesna neaktivnost postaja tretja največja – za terorizmom in se-

grevanjem ozračja – grožnja sodobne družbe,” je med svojim obi-

skom v Sloveniji konec avgusta opozoril gospod Wolfgang Baumann, 

generalni sekretar TAFI SE, član komisije športa za vse pri Mednaro-

dnem olimpijskem komiteju in svetovalec komisarja EU, gospoda 

Tiborja Navracsicsa.

Wolfgang Baumann, ki je Slovenijo obiskal na povabilo Olimpijskega 

komiteja Slovenije, se je v okviru programa obiska sestal tudi z neka-

terimi pomembnejšimi predstavniki države. Slovenijo in Ljubljano je 

prepoznal kot primerni za sodelovanje pri projektih TAFI SE ter mini-

strici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec Brenčič, in 

županu Ljubljane, Zoranu Jankoviću, ponudil sodelovanje. Šport za 

vse je pomembna dejavnost zdrave družbe, zaradi česar so vsi ude-

leženci pogovorov poudarili, da si jih želijo tudi v prihodnje. Gospod 

Baumann se je srečal tudi s predstavniki Športne unije Slovenije in si 

ogledal Športni center na Pokljuki. T. Š.

Wolfgang Baumann 

in ministrica 

za izobraževanje, 

znanost in šport, 

dr. Maja Makovec 

Brenčič

Foto: arhiv OKS 

Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja špor-

tnih zvez Iztok Čop, ki je v svoji tekmovalni karieri prejel ogromno 

priznanj, nazadnje oskarja v veslaškem športu, ki so mu ga podelili 

v Luzernu, se je mudil na delovnem obisku v Steklarni Rogaška. Bro-

nasti partner OKS-ZŠZ izdeluje namreč vsa priznanja, ki jih krovna 

športna organizacija vsako leto podeljuje našim najuspešnejšim 

športnicam in športnikom. Vrhunski športnik in zdaj uspešen špor-

tni funkcionar Iztok Čop je med obiskom proizvodnje steklenih izdel-

kov pokazal zvrhano mero radovednosti. D. K.

NA DELOVNEM OBISKU 

V STEKLARNI ROGAŠKA

OKS je avgusta podaljšal sodelovanje oziroma podpisal novo pogod-

bo s Peakom. Kitajski proizvajalec športne opreme je uradni opre-

mljevalec slovenskih olimpijskih reprezentanc od leta 2012; takrat so 

podpisali pogodbo do olimpijskih iger v Riu de Janeiru. Z novim dogo-

vorom bo Peak za slovenske športnike skrbel do leta 2024, obe strani 

pa upata, da bo sodelovanje postalo dolgoročno.

OKS in Peak 
še naprej z roko v roki 

"V čast in zadovoljstvo mi je, da ste 

se odločili za podaljšanje pogodbe. 

Biti v tako ugledni družbi olimpijskih 

komitejev in sponzorirancev, kot sta 

Tony Parker in Beno Udrih, pomeni, 

da nas cenite. OKS in Peak sta 

zmagovalna kombinacija," pa je 

Gabrovec dejal po podpisu pogodbe.

Foto: Aleš Fevžer

 Iztok Čop 

med obiskom 

proizvodnje 

steklenih izdelkov 

Foto: arhiv OKS
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OKS-ZŠZ uspešno sklenil 
projekt Razvoj kadrov 
v športu

Za to, da bi povečali znanje in okrepili delovno usposobljenost pri 

nadaljnjem delu s športniki in poskrbeli za razvoj t. i. dvojne karie-

re vrhunskih športnikov, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport ob pomoči evropskih sredstev zagotovilo 900 tisoč evrov. 

Operacija je bila sofi nancirana iz Evropskega socialnega sklada in 

izvedena v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje uspo-

sobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na 

znanju.

OKS-ZŠZ je med trajanjem projekta Razvoj kadrov v športu uspelo 

povezati znanstvenoraziskovalno delo na področju športa s stro-

kovnim delom vrhunskih trenerjev v praksi in tako omogočiti nepo-

sreden prenos spoznanj in novega znanja v njihovo delo, prav tako 

pa tudi povečevanje števila in razvoj kadrov, ki delajo z mlajšimi sta-

rostnimi kategorijami. Devetnajst mesecev je znanje pridobivalo in 

ga prenašalo naprej 27 posameznikov, od tega 20 vrhunskih trener-

jev, med njimi tudi Branko Zupan (nogomet), Goran Janus (smučar-

ski skoki), Marko Gracer (smučarski teki), Rado Trifunović (košarka), 

Slavko Ivezič (rokomet), Miha Potočnik  (plavanje), Damijan Lazar in 

Simon Božič (šport invalidov), Matej Šebenik (šah) terš tirje nekdanji 

vrhunski športniki (Urška Žolnir, Iztok Čop, Aljaž Pegan,Dejan Kralj) 

in trije podiplomski študentje na področju kineziologije in drugih 

interdisciplinarnih ved, povezanih z nadaljnjim razvojem športa v 

Sloveniji. 

Pokazali so se pozitivni premiki na več ravneh: znanje trenerjev, 

športnikov in strokovnjakov se je povečalo, okrepilo se je tudi njiho-

vo druženje, odprle so se različne možnosti širjenja znanja in mre-

ženja med sodelujočimi. Projekt je pomemben, ker z njim sledimo 

smernicam EU glede dvojne kariere vrhunskih športnikov. Med po-

tekom projekta so vrhunski športniki pridobili formalno izobrazbo 

ali usposobljenost na najvišji ravni za delo v športu in ta znanja že 

uspešno uporabljajo pri svojem delu kot športni strokovnjaki in am-

basadorji zdravega, s športom prežetega načina življenja. 

Odzivi na sofi nanciranje razvoja kadrov v športu so pozitivni. Ana-

liza odgovorov anketirancev je pokazala potrebo in željo po doda-

tnem znanju in usposabljanju ter nujnost mreženja športnih delav-

cev, saj so le-ti gonilna sila pri zagotavljanju povečevanja kakovosti 

na vseh področjih v športu.

Sklenemo lahko z mislijo, da je uspešno delo in napredek v športu 

mogoče doseči le s kontinuirano in sistematično skrbjo za razvoj ka-

drov. N. S.

S pohodom na Janče 
sklenili evropski teden 
športa
Slovenija se je pridružila pobudi Evropske unije in bila od 7. do 13. 

septembra aktivna partnerica evropskega tedna športa. Vlogo na-

cionalnega koordinatorja v Sloveniji je prevzel OKS, iniciativo pa so 

podprle številne slovenske občine in športne organizacije, ki so od-

prle vrata športnih objektov, ponujale brezplačne športne vadbe in 

izvedle veliko število športno-rekreativnih prireditev, ki so bile pod 

sloganom #beactive na voljo brezplačno. 

Olimpijski komite Slovenije je skupaj s partnerji projekta v tem sep-

tembrskem tednu izvedel več kot 10 prireditev, namenjenih različ-

nim ciljnim skupinam. Otroci so uživali v Mini olimpijadah in Olim-

pijskih uricah, zaposlenim v podjetjih na slovenskem trgu so bile 

namenjene predvsem Poslovne športne igre, skupaj s Planinsko zve-

zo Slovenije in Planinskim društvom Litija pa je bil kot sklepna prire-

ditev organiziran Pohod na Janče. 

S številnimi dejavnostmi po državi smo se želeli približati tudi ne-

aktivnemu prebivalstvu. Med Mednarodnim obrtnim sejmom v Ce-

lju so bili na razstavnem prostoru OKS vsem obiskovalcem na voljo 

športni izzivi ter meritve telesne sestave in telesne pripravljeno-

sti – opravljali so jih predstavniki Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in Fakultete za šport. SKB banka, glavni sponzor olimpijske 

reprezentance, pa je poskrbela, da so se obiskovalci lahko tudi po-

sladkali na zdrav način. Ob nasvetih za zdravo prehrano in predsta-

vitvi prehranske piramide je obiskovalce izjemno pritegnil recept za 

zdrave palačinke.

Na ravni držav članic Evropske unije je bilo izvedenih več kot 2.500 

športno-rekreativnih dogodkov, na njih pa je sodelovalo več kot 5 

milijonov udeležencev. 

Komisija EU obljublja, da bo pobude za tovrstne prireditve vsebinsko 

in fi nančno podpirala tudi v prihodnje, saj je športno dejavna družba 

temelj uspešnosti sodobnega gospodarstva. T. Š.

Foto: arhiv OKS
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Olimpijski komite Slovenije-Združenje špor-

tnih zvez je bogatejši za še enega bronaste-

ga partnerja. V podjetju Verstovšek&Končan 

d.o.o. se ukvarjajo s pravnim in davčnim sve-

tovanjem. Kot aktivni člani Zbornice davčnih 

svetovalcev Slovenije s pridobljeno licenco 

davčnega svetovalca, nudijo strankam stro-

kovno (pravno & davčno) svetovanje na šir-

šem področju davčnega prava, zastopanje 

v davčnih postopkih, izdelavo študij in stro-

kovnih mnenj ter organizirajo predavanja 

na teme aktualne davčne problematike. Gle-

de na dinamiko uvajanja sprememb davčne 

zakonodaje, vsakodnevno izpopolnjujejo 

svoje znanje, s čimer strankam, poleg zau-

pne obravnave, zagotavljajo strokovnost in 

uspešnost pri razreševanju davčnopravnih 

problemov. Korenine njihovega sedanjega 

dela segajo v daljno leto 1991, ko so v Slove-

niji uvedli nov davčni sistem s prvima dvema 

zakonoma o dohodnini in davku od dobička 

pravnih oseb.

NOVI BRONASTI PARTNER OKS-ZŠZ 

Verstovšek&
Končan d.o.o. 

Pogodbo o partnerstvu sta kot uvod v 8. redno sejo 

IO OKS-ZŠZ, dne 8.9.2015, podpisala predsednik 

OKS Bogdan Gabrovec in direktor podjetja

Verstovšek & Končan, g. Končan Darko. 

Foto: arhiv OKS

Evropska komisija je ob finančni podpori 

programa Erasmus letos prvič pripravila 

Evropski teden športa. K sodelovanju je po-

vabila vse članice Evropske unije, tako da je 

aktivno vlogo pri projektu imela tudi Slove-

nija. Na nacionalni ravni je akcijo vodil Olim-

pijski komite Slovenije, pomembno vlogo pa 

so imeli tudi partnerji projekta: Nacionalni 

inštitut za javno zdravje in številne športne 

organizacije po Sloveniji. 

Evropska komisija je pobudo za akcijo dala 

zato, ker želi poleg vrhunskega športa spod-

bujati tudi športno-rekreativne dejavnosti, 

katerih pomanjkanje negativno vpliva na 

zdravje in s tem povzroča tudi gospodarske 

stroške.

Šport in telesna dejavnost občutno izbolj-

šujeta počutje državljanov. Pomanjkanje 

telesne dejavnosti slabo vpliva na zdravje 

ljudi in s tem na družbo v celoti, povzroča pa 

tudi škodo gospodarstvu. Poleg tega je moč 

s športom razširjati tudi strpnost in krepiti 

državljanstvo po vsej Evropi. Prek njega se 

ljudje tudi laže vključujejo v družbo in spo-

padajo z raznimi izzivi v njej.

Cilj Evropskega tedna športa je ljudi spod-

buditi za športno oziroma telesno dejav-

nost ter jih ozaveščati o njunih številnih 

koristih. K športni aktivnosti so vabljeni 

vsi – ne glede na starost, izobrazbo ali tele-

sno pripravljenost. Pri dejavnostih v okviru 

Evropskega tedna športa so sodelovali po-

samezniki, javni organi, športna gibanja, or-

ganizacije civilne družbe in zasebni sektor. 

Evropski teden športa je intenzivneje pove-

zal tudi različne organizacije in ustanove, ki 

skrbijo za kakovostno življenje slovenskih 

državljanov. Akciji se je pridružil tudi Naci-

onalni inštitut za javno zdravje. 

"Pomembno je, da skupnost spozna, da lah-

ko z več gibanja in s pravilno prehrano – gre 

namreč za povezavo obojega – poskrbi za 

boljše zdravje posameznika in družbe. Re-

soluciji o nacionalnem zdravju bo sledil tudi 

akcijski načrt, ki bo določil načine sodelo-

vanja z organizacijami, kot je OKS. Energijo 

bomo usmerili v mlade," ob evropskem te-

dnu športa sporoča dr. Ivan Eržen, direktor 

Inštituta za javno zdravje, in dodaja: “NIJZ 

bo poslej sodeloval pri številnih projektih, 

saj je telesna nedejavnost četrti najpogo-

stejši vzrok smrti.”

Raziskave kažejo, da je pomanjkanje tele-

sne aktivnosti med mladimi vse večje, še 

posebej med dekleti.

Na pobudo OKS so se akciji pridružile števil-

ne športne organizacije in občine. Veliko ak-

tivnosti je potekalo tudi v slovenski prestol-

nici, kjer je na Dnevu športa, 8. septembra, 

sodelovalo več kot 80 društev.

"Tudi sam sem se s svojim klubom pridružil 

akciji, zato da šolarjem in drugim državljanom 

predstavimo, kaj Ljubljana ponuja svojim 

meščanom. Pripravili smo nekaj čolnov, s ka-

terimi so lahko preizkusili dejavnosti na vodi, 

Kajak kanu kljub Ljubljana pa je organizirwal 

tudi akcijo 24 ur veslanja," je povedal nekdanji 

vrhunski kanuist Simon Hočevar. T. Š.

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA KONČAN

SLOVENIJA naj ostane 
športno dejavna

1   PŠI Ljubljana

2   Novinarska konferenca

3   Mini olimpijada Celje

     Foto: arhiv OKS

1 3

2
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6. NOVEMBER V LJUBLJANI

Zdrav življenjski slog bogati kakovost posa-

meznikovega življenja in pomembno vpliva 

tudi na blaginjo naše družbe, vseh prebival-

cev Slovenije. Velikokrat pa je v delovanju 

športnih organizacij zaznati občutek, da 

šport za vse nima prave teže, prave vloge. 

In tudi zato Olimpijski komite Slovenije-

-Združenje športnih zvez v sodelovanju s 

športnimi organizacijami, ki delujejo na 

tem področju, pripravlja Kongres športa za 

vse. Prireditev bo 6. novembra na Gospo-

darskem razstavišču v Ljubljani, v času sej-

ma Narava zdravje. 

Poglavitni temi letošnjega kongresa bosta 

vloga športa za vse v slovenski družbi in 

pomen športnih društev, s poudarkom na 

gibalni dejavnosti starejših. Ob robu kon-

gresa in sejma Narava zdravje bodo organi-

zatorji po Ljubljani razporedili promocijske 

'gibalne točke' in na njih predstavljali zdrav 

življenjski slog. 

Organizatorji želijo s kongresom okrepiti 

zavest o pomembnosti športa za vse kot 

ključnega in najpomembnejšega elementa 

pri ohranjanju zdravja in skrbi zanj. Šport 

za vse želijo pripeljati v različna okolja in s 

tem oplemenititi ponudbo društev.

Kongres športa za vse pripravljajo: 

Olimpijski komite Slovenije, Fakulteta za 

šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

Planinska zveza Slovenije, Športna unija 

Slovenije, Fitnes zveza Slovenije in Sokol-

ska zveza Slovenije.

Vse informacije o kongresu so na voljo na 

www.olympic.si

V Kopru se je na 6. Festivalu športa mladih 

zbralo več kot 2500 otrok in njihovih spre-

mljevalcev iz 250 osnovnih šol. Festival je 

namenjen uradnemu koncu interesnih pro-

gramov Športa otrok in mladine, ki jih zdru-

žujemo pod imenom Šport mladih – šport 

je moja energija za življenje. Poleg sprošče-

nega dogajanja na posameznih točkah in 

delavnicah so se v Športnem parku Bonifi ka 

učenci in učenke pomerili za šolske naslove 

v atletiki in judu. 

Na festivalskem dogajanju so se udeleženci 

lahko preizkusili v več kot dvajsetih različ-

nih športnih dejavnostih, pripravljenih pa je 

bilo tudi nekaj zanimivih delavnic. V sklopu 

dogodka se je s svojo dejavnostjo ali svojim 

nastopom na glavnem odru predstavilo ne-

kaj osnovnih in srednjih šol.

Hkrati s festivalom sta potekali tudi osnov-

nošolski državni tekmovanji v atletiki in 

judu. Na stadionu Bonifi ka se je za naslove 

državnih prvakov v osmih atletskih discipli-

nah pomerilo 550 učencev in učenk. Spre-

mljali smo zelo kakovostne nastope mladih 

športnikov, saj je 'padlo' kar nekaj osnovno-

šolskih državnih rekordov. V športni dvora-

ni Osnovne šole Koper pa se je za medalje in 

barve svojih šol borilo več kot 100 judoistov.

Glavni pokrovitelj dogodka, podjetje Petrol, 

je v svojem kotičku gostil dva športnika. 

Mladim sta se pridružila Miha Hrobat, ak-

tualni mladinski svetovni prvak v superve-

leslalomu, in paraolimpijec Gal Jakič. Ob 

uradnem odprtju dogodka sta nagovorila 

mlade in jih za športno dejavnost spodbu-

dila s sloganom 'Šport je moja energija za 

življenje'. Na otvoritveni slovesnosti sta 

udeležencem spregovorila tudi v.d. direk-

torja Direktorata za šport Darko Repenšek 

in predsednik Olimpijskega komiteja Slove-

nije Bogdan Gabrovec. Jernej Peterlin

6. FESTIVAL ŠPORTA MLADIH - KOPER

Mladina uživala v 
športnem druženju

Najmnožičnejša vseslovenska športna prireditev

 interesnih programov Športa otrok in mladine 

Prihaja! 
Kongres športa 
za vse

Foto: arhiv OKS
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Štipendije za 

šolsko oz. študijsko 

leto 2015/2016 

Šport je dinamičen, atraktiven in zabaven 

ter ponuja odgovore na skorajda vse izzive 

današnjega časa. Če mu dodamo še vredno-

te olimpijskega gibanja, se obogati s pleme-

nitostjo, z brezpogojnim sodelovanjem in 

zdravo tekmovalnostjo. Če vse to ponudimo 

otrokom, pa nastane čudovita enačba, kate-

re rešitev je imeniten zgled za prihajajoče 

rodove. To bo Olimpijski komite Slovenije 

v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi 

zvezami postavil na Olimpijskem festiva-

lu, ki bo 17. oktobra na Kongresnem trgu v 

Ljubljani. Dogodek je v prvi vrsti namenjen 

otrokom in staršem, na njem pa so dobrodo-

šli vsi, ki bi se želeli srečati tudi z manj medij-

sko izpostavljenimi športnimi panogami in 

se celo preizkusiti v njih. 

NA OLIMPIJSKEM FESTIVALU BO 

VSAKDO NAŠEL SVOJ IZZIV 

Olimpijski festival bo na enem mestu po-

nujal več kot 25 športnih izzivov, s katerimi 

se bodo lahko zabavali vsi, ki so željni spo-

znavanja različnih športov. Prireditev bo 

namenjena spoznavanju športnega duha, 

ferpleja in pridobivanju novih izkušenj. Prek 

zabave, športnih delavnic in celodnevne-

ga raznolikega programa bomo otrokom 

predstavili, kako pomembno je ukvarjanje s 

športom ter kako lahko šport pozitivno vpli-

va na njihovo življenje in njihove dosežke na 

vseh področjih, ki jih veselijo in s katerimi se 

soočajo. 

IZZIV S SVOJIM VZORNIKOM

Športniki so vzor odločnosti, pokončnosti, 

vztrajnosti in moči, ne le telesne, temveč 

tudi psihične. Znani slovenski športniki, 

vzorniki vsakega ljubitelja športa, bodo 

otrokom približali posamezen šport ter jim 

omogočili, da se v njem tudi preizkusijo. 

Merjenje z vrhunskim športnikom na izzivu 

v centru mesta pa bo zagotovo ostalo nepo-

zaben spomin.

ZAČUTI ŠPORTNIKA V SEBI

Cilj Olimpijskega festivala je, da otroci začu-

tijo in vzljubijo šport, ki naj postane sestav-

ni del njihovega življenja ter naj jih obogati 

z zadovoljstvom, energijo in s srečo. 

Dobrodošli v športni družbi 17. oktobra na 

Kongresnem trgu v Ljubljani!

Pogodbo o partnerstvu sta dne 8. 9. 2015 podpisala 
predsednik OKS Bogdan Gabrovec ter generalna 
direktorica podjetja Publicis, Saša Leben. 
foto: arhiv OKS

Publicis Groupe Slovenija je ena izmed ve-

čjih in najbolj priznanih komunikacijskih 

agencij v Sloveniji, ki ponuja celotno paleto 

storitev in znanj, od digitalnega sveta pa vse 

do grajenja blagovnih znamk. Vsakega nove-

ga projekta se lotijo na svojevrsten, inova-

tiven način, ki je podkrepljen s strokovnim 

znanjem in kreativnim razmišljanjem. Prav 

zato hitro najdejo integrirane in kreativne 

rešitve, ki so prilagojene vsakemu klientu 

posebej. Nenehno se razvijajo, v svojih pro-

cesih izumljajo in izvajajo inovacije ter tako 

vedno znova nadgrajujejo svoje znanje ter 

spretnosti. Ne poznajo meja in zagovarja-

jo osebni pristop. Klient je njihov partner, 

s katerim lahko izboljšajo svet in delajo v 

dobrobit podjetij ter blagovnih znamk, kar 

navsezadnje lahko dokažejo s številnimi 

nagradami, tako znotraj kot zunaj sloven-

skih meja. Podjetje Publicis skupaj z Olimpij-

skim komitejem razvija prodajo olimpijskih 

izdelkov in prihajajoče OI v brazilskem Riu 

so njihov prvi izziv. Veseli smo, da bodo del 

olimpijske družine vsaj do leta 2018.

Publicis Groupe 
Slovenija zlati 

partner OKS-ZŠZ 

do leta 2018

Olimpijski komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez skupaj z Ministrstvom za izo-

braževanje, znanost in šport ter Fundacijo 

za fi nanciranje športnih organizacij pode-

ljuje štipendije za šolsko oz. študijsko leto 

2015/2016. Javni razpis je dostopen na URL 

naslovu www.olympic.si/sportna-kariera/

sportne-stipendije/razpis/.



#potvrio #Rio2016

Jezikovni center Lingula odlikuje uigrana 
ekipa profesorjev jezika, izvirnih govorcev in 
prevajalcev z veliko izkušnjami pri poučevanju 
tujih jezikov in prevajanju najzahtevnejših 
besedil. V 13 letih profesionalnega delovanja 
so oblikovali preverjeno metodo jezikovne 

Luka Božič @Bozic Luka - Sep 19

1 1

Deep down we made it, @rio2016 here we 
come! #Olympics #Rio2016 #PlanetCanoe 
#ICFslalom #SlalomWorlds…

Maruša Mišmaš @Missmasy23 - May 9

3 10

Kljub zvinu gleznja pa imam normi za 
#Peking2015 in #Rio2016 

Vasilij Zbogar @vasilijzbogar - Aug 23

3 3

Razmere na olimpijskih regatnih poljih 
@Rio2016  _en mi ustrezajo, več na 
vasilijzbogar.si/news
@TeamSlovenia #sailing

Tina Mrak in Veronika Macerol @TeamSlovenia - Sep 10

2

Jadralki #TinaMrak in #VeronikaMacarol 
na novinarski konferenci za @Rio2016! 
#potvrio

SLOVENIA

Team Slovenia @TeamSlovenia - Sep 11

3 4

Novinarska konferenca na temo @Rio2016 
in predstavitev nove podobe OKS/New logo 
of the Slovenian Olympic Commitee

SLOVENIA

vadbe. Ker vedo, da imajo tečajniki malo časa 
za dodatno učenje, so njihovi tečaji intenzivni 
in učinkoviti. 

Mnoga priporočila posameznikov in podjetij, 
đki jim Lingula nudi jezikovna izpopolnjevanja, 
strokovne delavnice, lekture in prevode, potrjujejo 
Lingulino profesionalnost in zanesljivost. 
Njihovi predavatelji in prevajalci so izkušeni 
strokovnjaki in odlični motivatorji, ki svoje 
delo opravljajo s srcem.

Atletska Zveza Slo @PRAZS20 - 14 Aug 23 

2

Luka Janežič uspešen na SP: na 400m 
28.mesto, čas 45,28 pa državni rekord in 
norma za OI! Bravo!!!

NOVI BRONASTI PARTNER OKS-ZŠZ
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