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Z optimizmom tudi pod novim vodstvom

Vsaka zamenjava vodstva prinese določene spre-
membe, seveda pa je to treba še posebej upoštevati 
po končanem obdobju, v katerem je OKS-ZŠZ tako 
uspešno vodil dr. Janez Kocijančič. Brez dvoma je 
razveseljivo, da se določene pobude iz volilnega 
programa predsednika Gabrovca že uveljavljajo. 
Tako je OKS-ZŠZ že ustanovil Fundacijo za pomoč 
socialno šibkim športnikom, ki načrtuje svoj prvi 
veliki dogodek za maj, ko naj bi zbrali kar nekaj 
sredstev, ki bodo namenjena športnikom, ki se iz 
različnih razlogov znajdejo v finančni ali socialni 
stiski. Fundacijo bo vodil podpredsednik Tomaž 
Barada, v upravi so preostali trije podpredsedniki, v 
nadzornem odboru pa bo tudi predstavnica šport-
nikov Maja Tvrdy.

Na začetku leta je novo vodstvo OKS opravilo tudi nekatere 
sestanke s predstavniki najpomembnejših institucij pri nas. 
Tako je predsednik Gabrovec z najožjimi sodelavci obiskal 
predsednika države Boruta Pahorja, predsednika vlade dr. 
Mira Cerarja, predsednika državnega zbora dr. Milana 
Brgleza, predsednika Državnega sveta dr. Mitjo Brvarja in 
ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanko 
Setnikar Cankar, če naštejem samo nekatere najpomembne-
jše. Prav tako je bil spodbuden sestanek s predstavniki Sveta 
Fundacije za financiranje športnih organizacij, institucije, 
pomembne pri uresničevanju programa novega vodstva OKS. 
Na sestanku z ministrom za obrambo Jankom Vebrom in 

načelnikom Generalštaba slovenske 
vojske dr. Andrejem Ostermanom 
so se dogovorili, da bosta obe strani 
sklenili pogodbo o sodelovanju na 
podoben način, kot imajo sklenjene 
pogodbe s slovensko vojsko nekatere 
nacionalne zveze, to pa bo omogočilo 
poglobitev sodelovanja v skupno korist 
tudi na področjih, na katerih z obrambnim 
ministrstvom za zdaj nismo sodelovali.

Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 
(Iztok Čop, mag. Janez Sodržnik, Bogdan Gabrovec in Tomaž Barada)
Foto: arhiv OKS

Po volitvah novega vodstva OKS-ZŠZ v decembru delovni ritem v strokovni službi OKS 
nikakor ni zastal, prav nasprotno, čutiti je novo energijo, ki bi jo zlasti predsednik 
Gabrovec s podpredsedniki želel čim prej prenesti na druge člane IO in člane komisij ter 
tudi na sodelavce v strokovni službi. 

Na februarski seji IO, ki je bila na Kopah nad Slovenj Gradcem, so 
bili izvoljeni člani obeh strokovnih svetov ter večina članov komisij, 
ki sodelujejo pri delu IO OKS. Prav tako je bil imenovan novi 
generalni sekretar, dr. Edvard Kolar. Prispeli sta dve prijavi, IO OKS 
pa je izbral dr. Kolarja, ki je bil član IO OKS in podpredsednik 
Odbora za vrhunski šport, preden je postal Direktor direktorata za 
šport pri MIZŠ, tako da izvrstno pozna razmere v slovenskem športu 
in tudi delo OKS.

V skladu z na novo uvedeno prakso bo IO OKS  na vsaki izmed 
svojih sej imel tudi točko, poimenovano pobude in predlogi. Do 
zdaj so bile sprejete že pobude glede ustanovitve Fundacije za 
socialno šibke športnike, Znanstvene akademije na področju 
športa ter Olimpijskega centra za športno pravo. Vse omenjeno 
zato, da se OKS kar najbolj približa svoji bazi, torej zvezam, 
klubom in športnikom.

Tudi v času delovanja novega vodstva se nadaljuje delo, povezano 
z nastajanjem sprememb Zakona o športu, ki bo v prihodnje eden 
najpomembnejših temeljev za nadaljnji razvoj našega športa. 
Delovno skupino OKS, ki je zadolžena za spremljanje nastajanja 
novega besedila predloga zakona, vodi podpredsednik Iztok Čop, 
naloga skupine pa je uskladiti poglede s skupino, ki bo na strani 
MIZŠ zakonski predlog pripravila do te mere, da bo javna razprava 
lahko potekala v časovnem okviru, ki ga je predvidela vlada. 

Na področju mednarodnega sodelovanja je treba omeniti obisk pri 
predsedniku Sport Accorda Mariusu Vizerju, ki je obljubil, da bo ta 
pomembna mednarodna organizacija, ki poleg olimpijskih združuje 
tudi mednarodne neolimpijske zveze, ustanovila posebno regionalno 
pisarno v Sloveniji. V kratkem naj bi Slovenijo obiskali tudi 
predstavniki nekaterih NOC, s katerimi že tradicionalno dobro 
sodelujemo, z namero, da bi to sodelovanje še okrepili. Zdi se, da je 
finale svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici kot naročen 
za tako srečanje in da je treba to priložnost zares izkoristiti.
dr. Tone  Jagodic
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16. decembra je bila volilna skupščina in prvič po 23 letih smo dobili novega 
predsednika OKS-ZŠZ. V skladu s pravili so člani IO OKS na seji 10. februarja 
2015 za novega generalnega sekreterja potrdili dr. Edvarda Kolarja. Pred nami je 
njegov prvi intervju za kroge.
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G. Kolar, do zdaj ste pustili že viden pečat v 
slovenskem športnem dogajanju. V čem ste 
našli motiv za 'spopad' s funkcijo generalne-
ga sekretarja OKS?
Predvsem v tem, da je to tista funkcija, ki 
omogoča spremembe na področju organizira-
nosti slovenskega športa, ki bi lahko prinesle 
neko dodatno vrednost. Do zdaj sem bil 
vedno v operativnih vlogah v posameznih 
segmentih slovenskega športa, nazadnje na 
Direktoratu za šport pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport. Uveljavljanje 
svojih idej na ravni krovne organizacije 
civilne družbe v športu sem imel vedno za 
izziv. Gre namreč za dodajanje neke nove 
vrednosti, predvsem glede organiziranosti 
delovanja in pomoči članicam OKS, torej 
zvezam in športnikom, gre za zagotavljanje 
čim boljših razmer za njihovo delovanje.

Pri OKS niste novinec, saj ste sodelovali že v 
odboru za vrhunski šport – kot njegov 
podpredsednik – pozneje pa ste bili tudi član 
izvršnega odbora. S katerimi nalogami se 
boste spopadli najprej?
Najprej bo na vrsti reorganizacija delovanja 
OKS, saj bo le tako moč izvajati na novo 
sprejeto strategijo. Gre za pripravo akcijskega 
načrta za izvajanje projektov, ki bodo na 
športnem področju prisotni v naslednjem 
10-letnem obdobju, s poudarkom na tem, 
kar nameravamo narediti v tem mandatnem 
obdobju, torej v prihodnjih štirih letih.

Na slovenskem je na področju športa v 
pripravi kar nekaj pomembnih strateških 

dokumentov, med njimi tudi nov zakon o 
športu. Kaj bo ta zakon po vašem mnenju 
prinesel, v čem se bo bistveno razlikoval od 
zdajšnjega zakona o športu?
Poglavitna strateška dokumenta slovenskega 
športa, torej nacionalni program športa in 
njegov izvedbeni načrt, sta sprejeta. Zakon 
in pravilnik o izpolnjevanju letnega programa 
športa v RS na nacionalni ravni omogočata 
uresničevanje obeh strateških dokumentov. 
Zakon je pripravljen na tak način, da bosta 
mogoča operacionalizacija temeljnih 
ukrepov, zapisanih v nacionalni strategiji, in 
doseganje ciljev, ki jih ta dokumenta 
predvidevata. Temeljna razlika med starim in 
novim zakonom bo predvsem odprava 
pomanjkljivosti, ki so se pokazale v tem 
17-letnem obdobju veljavnosti prejšnjega 
zakona in v novih razvojnih smernicah, ki so 
bile že zapisane v nacionalnih programih.

Vaš predhodnik, dr. Tone Jagodic, je bil 
generalni sekretar OKS kar 23 let. Boste 
nadaljevali njegovo delo ali imate povsem 
svojo vizijo?
V marsičem vidim delo svojega predhodni-
ka kot zelo dobro. On je bil take vrste 
generalni sekretar, ki je zgodbo OKS začel 
in jo ustvarjal vsa leta svojega mandata. 
Če marsikaj ne bi bilo narejeno zelo 
dobro, OKS v slovenskem okolju ne bi bil 
tako pomemben. Na nekatere stvari imam 
svoje poglede in jih bom skušal v tem 
mandatu uveljaviti, vse, kar je bilo dobro, 
pa bom poskušal v isti smeri peljati 
naprej.

Kaj se vam zdi pri delu generalnega 
sekretarja krovne športne organizacije 
najpomembnejše?
Ključnega pomena so predvsem znanje, 
poznavanje organiziranosti športa v RS ter 
razumevanje vloge OKS v smislu povezovan-
ja z državo ter s ključnimi financerji na 
nacionalni ravni. Predvsem pa je pomemb-
no to, da se OKS uveljavlja kot organizacija, 
ki ima temeljno vlogo na področju športa v 
Sloveniji, in da je podporni steber, ki bo 
lahko pomembno vplival na razvoj športa v 
prihodnje.

Prihajate iz športnih vrst, lahko celo rečemo 
iz neposredne športne proizvodnje, med 
drugim ste tudi trener Mitje Petkovška in 
Alena Dimica. Imate kar dva akademska 
naslova, delujete tudi na vzgojno-peda-
goškem področju. Pa vendarle, dan ima 
samo 24 ur, kako boste usklajevali vse svoje 
obveznosti?
Že vse življenje se zavedam, koliko ur ima 
dan in določam prioritete, ki se jim 
posvečam. Trenutno je moja prioriteta OKS 
in temu delu se bom zdaj najbolj posvetil, 
vse drugo pa bom skušal časovno urediti 
tako, da bom še lahko deloval na vseh svojih 
delovnih področjih. Na nekaterih seveda 
manj, na drugih bolj, na nekaterih je moje 
delovanje že bolj proti koncu, na akadem-
skih pa šele začenjam. Menim, da se mora 
človek v vsem, kar počne, razvijati celostno. 
Če ne skrbi za poznavanje  okolja, v katerem 
deluje, če ne pridobiva izkušenj tistih, zaradi 
katerih v bistvu je, kjer je, v primeru OKS 
torej iz neposredne športne proizvodnje, le 
težko razume, kaj njegovo delo sploh je in 
kako ga je treba opravljati.                                                                                               

Biti generalni sekretar krovne športne 
organizacije v državi je velika odgovornost. 
Ste se morda že pred uradnim začetkom 
dela soočili s kakšnimi posebnimi izzivi?
Zavedam se, da sem prevzel veliko odgovor-
nost in zelo veliko dolžnosti, hkrati pa sem 
dobil pooblastila, da lahko ukrepam po 
svoje. Tako, da bom lahko v prihodnjih štirih 
letih naredil vse, kar načrtujem, oziroma da 
bomo lahko uresničili cilje, zapisane v 
strategiji. Srečal sem se že s kar nekaj izzivi, 
nekateri odzivi okolja so bili dobrohotni, 
marsikakšen je bil tudi manj prijeten. Sem 
se pa v svoji karieri že navadil na to, da 
naletiš na kak kamen, prek katerega je treba 
ustrezno stopiti ali pa ga ustrezno zaobiti.

A.P.
Foto: Aleš Fevžer

dr. Edvard Kolar
Novi generalni sekretar OKS-ZŠZ

Edvard Kolar in Mitja petkovšek pred nastopom na olimpijskih igrah v Pekingu 2008



Košir si je nagrado prislužil za 
vrhunski mednarodni dosežek. Zanj 
je poskrbel na olimpijskih igrah v 
Sočiju, kjer je s srebrom v paralel-
nem slalomu in z bronom v paralel-
nem veleslalomu Sloveniji priboril 
sploh prvi deskarski olimpijski 
kolajni. 
 
"Med letoma 2010 in 2014 je kar 
nekajkrat stal na stopničkah za zmagov-
alce na tekmah svetovnega pokala tako 
v paralelnem slalomu kot veleslalomu. 
A olimpijsko sezono 2013/14 je kljub 
temu začel zanj značilno zadržano, brez 
pompa in velikih obljub. Trdo je treniral 
in v ozadju razmišljal o enem samem 
cilju. Prav njegovi bistrosti in 
razgledanosti ter predanosti in tudi 
potrebni trdnosti ter samozavesti, ki ju 
športnik potrebuje na velikih tekmovan-
jih, gre pripisati skrivnost njegovega 
uspeha," so med drugim v obrazložitvi 
zapisali pri odboru za podeljevanje 
Bloudkovih priznanj. 
 
Prevc si je nagrado prav tako v veliki 
meri prislužil zaradi olimpijskih odličij v 
Sočiju, kjer je bil srebrn na srednji in 
bronast na veliki skakalnici. "V sezoni 
2013/14 je iz tekme v tekmo nizal 
dobre rezultate in na OI v Soči odpotov-
al kot eden izmed favoritov za medalje. 
Kot se za šampione spodobi, na obeh 
najpomembnejših tekmah v zadnjih 
štirih letih ni razočaral. Prav nasprotno, 
pri svojih rosnih 22 letih je navdušil z 
zbranostjo, odločnostjo in odličnimi 
skoki. V domačo Dolenjo vas se je vrnil 
z dvema olimpijskima medaljama," pa 
so med drugim pri odboru razložili 
Prevčevo nagrado. Prevc je sicer ob 
koncu olimpijske sezone na svetovnem 
prvenstvu v Harrachovu osvojil še bron, 
na finalu svetovnega pokala v Planici pa 
je drugo mesto v skupnem seštevku 
zapečatil z zmago na novi Bloudkovi 
velikanki.

 
Bloudkovo nagrado za življenjsko delo 
pa je na predlog Akademske športne 
zveze Olimpija Ljubljana dobil Miklavž 
Sever. "Že kot gimnazijec je bil uspešen 
v atletiki, namiznem tenisu in rokome-
tu, športih, v katerih je dosegal pomem-
bne rezultate tudi na univerzitetnih 
tekmovanjih in pozneje v članski 
konkurenci. Bil je soustanovitelj in 
igralec Rokometnega kluba Olimpija, 
zaradi odličnih organizacijskih sposob-
nosti in učinkovitih idej za reševanje 
problemov kadrovsko podhranjenih 
športov v okviru Akademske športne 
zveze Olimpija Ljubljana pa je bil 
dvakrat tudi njen generalni sekretar," so 
med drugim zapisali pri odboru. 

Sever je svoje znanje uspešno uporabil 
kot predsednik Rokometnega kluba 
Prule, predsednik Golf kluba Olimpija 
in predsednik Ljubljanske skupnosti za 
bowling. Konec 70. in na začetku 80. 

let je bil tudi sam odličen igralec bovlinga 
med drugim je tudi lastnik jugoslovanskega 
rekorda, saj je v eni igri dosegel maksimalno 
število mogočih točk (300 kegljev). Dobrih 
pet mandatov je bil tudi direktor Zavoda 
športno rekreacijski center Tivoli. 
  
V Cankarjevem domu, prireditev si je ogledal 
tudi predsednik države Borut Pahor, so 
podelili tudi Bloudkove plakete. Prejeli so jih 
telovadec Sašo Bertoncelj, plesalca Nadija 
Bičkova in Miha Vodičar, plezalec Jernej 
Kruder, judoistka Tina Trstenjak, šahistka 
Laura Unuk, ženska mladinska odbojkarska 
reprezentanca (vsi za pomemben tekmovalni 
dosežek), Albin Felc in Tone Ficko (za življen-
jsko delo), Nogometno društvo Adria Miren, 
Marinka Pertot (za pomemben prispevek k 
razvoju slovenskega športa) in Samo Petrač 
za pomemben prispevek k razvoju in popular-
izaciji določene športne panoge oziroma 
športa v Sloveniji.

STA, A.P.

Podelili Bloudkove nagrade
Deskar na snegu Žan Košir, smučarski skakalec Peter Prevc in Miklavž 
Sever, nekdanji športnik, športni delavec, novinar in publicist, so dobitniki 
Bloudkovih nagrad za leto 2014. 
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Bloudkovi nagrajenci Žan Košir, Miklavž Sever in Peter Prevc
Foto: Aleš Fevžer



Prihajate iz športnih vrst, lahko celo rečemo 
iz neposredne športne proizvodnje, med 
drugim ste tudi trener Mitje Petkovška in 
Alena Dimica. Imate kar dva akademska 
naslova, delujete tudi na vzgojno-peda-
goškem področju. Pa vendarle, dan ima 
samo 24 ur, kako boste usklajevali vse svoje 
obveznosti?
Že vse življenje se zavedam, koliko ur ima 
dan in določam prioritete, ki se jim 
posvečam. Trenutno je moja prioriteta OKS 
in temu delu se bom zdaj najbolj posvetil, 
vse drugo pa bom skušal časovno urediti 
tako, da bom še lahko deloval na vseh svojih 
delovnih področjih. Na nekaterih seveda 
manj, na drugih bolj, na nekaterih je moje 
delovanje že bolj proti koncu, na akadem-
skih pa šele začenjam. Menim, da se mora 
človek v vsem, kar počne, razvijati celostno. 
Če ne skrbi za poznavanje  okolja, v katerem 
deluje, če ne pridobiva izkušenj tistih, zaradi 
katerih v bistvu je, kjer je, v primeru OKS 
torej iz neposredne športne proizvodnje, le 
težko razume, kaj njegovo delo sploh je in 
kako ga je treba opravljati.                                                                                               

Biti generalni sekretar krovne športne 
organizacije v državi je velika odgovornost. 
Ste se morda že pred uradnim začetkom 
dela soočili s kakšnimi posebnimi izzivi?
Zavedam se, da sem prevzel veliko odgovor-
nost in zelo veliko dolžnosti, hkrati pa sem 
dobil pooblastila, da lahko ukrepam po 
svoje. Tako, da bom lahko v prihodnjih štirih 
letih naredil vse, kar načrtujem, oziroma da 
bomo lahko uresničili cilje, zapisane v 
strategiji. Srečal sem se že s kar nekaj izzivi, 
nekateri odzivi okolja so bili dobrohotni, 
marsikakšen je bil tudi manj prijeten. Sem 
se pa v svoji karieri že navadil na to, da 
naletiš na kak kamen, prek katerega je treba 
ustrezno stopiti ali pa ga ustrezno zaobiti.

A.P.
Foto: Aleš Fevžer

Na 41. generalni skupščini evropskih olimpijskih komitejev - bila je 
8. decembra leta 2012 v Rimu - so za gostitelja prvih evropskih iger 
izbrali mesto Baku, glavno in največje mesto Azerbajdžana, ležeče na 
južni obali Abšeronskega polotoka ob Kaspijskem jezeru. Moderno 
mesto Baku je sestavljeno iz treh delov, v osrednjem izmed njih pa 
živi približno tri milijone prebivalcev.

Azerbajdžan je največja država na 
območju Kavkaza, ki se razprostira na 
križišču zahodne Azije in Vzhodne 
Evrope. V zgodovino se bo vpisala kot 
prva gostiteljica evropskih iger. Evropa je 
edina celina, ki še ni organizirala svojih 
iger oziroma tekmovanja v različnih 
športnih panogah na enem kraju. Po svetu 
namreč poznajo že tradicionalne vseam-
eriške (Pan American Games), afriške 
(Pan African Games), azijske (Asiad) in 
oceanijske igre (Commonwealth Games). 

Evropske igre Baku 2015
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Evropske igre bodo na vsake štiri leta, pred 
poletnimi olimpijskimi igrami, naslednje 
bodo na vrsti leta 2019; gostitelja oziroma 

Maskoti prvih Evropskih iger Baku 2015, gazela 
Jeyran in šipek Nar
Foto: fotoarhiv EI Baku 2015

gostiteljico bodo izbrali maja letos. 
Gostitelji tokratnih iger so zelo ponosni in 
veseli, ker bo premierni športni dogodek 
celotne Evrope prav v njihovi državi. K 
sodelovanju in udeležbi na prvem velikem 
kontinentalnem večpanožnem tekmovanju, 
ki bo za nekatere športnike v izbranih 
športih lahko tudi popotnica na OI v Riu 
2016, so bili povabljeni člani vseh 
evropskih olimpijskih komitejev.

Slavnostno odprtje iger bo v petek, 12. 
junija 2015, sklepna slovesnost pa 16 dni 
pozneje, v nedeljo, 28. junija. Igre bodo 
izpeljali po vzoru olimpijskih iger, 
vključeno pa bo 20 športnih panog, med 
katerimi je 16 olimpijskih in 4 neolimpi-
jske (košarka 3x3, nogomet na mivki, 
karate in sambo). Nosilec tekmovanja so 
Evropski olimpijski komiteji, ki bodo gostili 
kar 6076 športnikov iz 49 evropskih držav.

Športniki bodo na prvih evropskih igrah v 
Bakuju nastopili v naslednjih športnih 
panogah: namizni tenis, odbojka na mivki, 
strelstvo, taekwondo, triatlon, atletika, 
plavanje, sinhrono plavanje, skoki v vodo, 
vaterpolo, badminton, boks, gimnastika – 
športna, gimnastika – ritmična, gimnastika 
– trampolin, judo, kajak kanu mirne vode, 
kolesarstvo – BMX, kolesarstvo – gorsko, 
kolesarstvo – cestno, lokostrelstvo, 
odbojka, rokoborba, sabljanje, gimnastika 
– aerobika, gimnastika - akrobatika, karate, 
košarka 3x3, nogomet na mivki in sambo. 
Kar v 11 športih se bodo tekmovalci lahko 
potegovali za uvrstitev na OI v Riu 2016.

Da bodo prve evropske igre izpeljane po 
željah organizatorjev, skrbi za izvedbo te 
prireditve kar 1.600 zaposlenih, ki prihaja-
jo iz 43 različnih držav in s šestih različnih 

kontinentov. Na igrah bo pomagalo 13.000 
prostovoljcev, organizatorji so prejeli več kot 
18.000 prijav za sodelovanje. Igre bodo 
potekale na 18 tekmovalnih prizoriščih, 
zgrajenih je tudi dodatnih 32 netekmoval-
nih prizorišč in 10 prizorišč, namenjenih 
treningom. Maskoti prvih evropskih iger sta 
gazela Jeyran in šipek Nar, ki predstavljata 
lepoto, gracioznost in barvitost Bakuja.

Poslanstvo prvih evropskih iger je izpeljati 
zanimiv, vpliven in inovativen projekt, ki bi 
zaživel doma in po svetu ter postavil temelje 
in visoka merila za vsa prihajajoča 
tekmovanja. Organizatorji so cilj podprli s 
svojo vizijo, s katero bi radi ustvarili prve 
evropske igre, ki spodbujajo vrhunski šport v 
čudovitem mestu Bakuju in s tem Azerba-
jdžan postavljajo na zemljevid sveta kot 
moderno in dinamično državo. V tem 
kontekstu bodo prve evropske igre Baku 
2015 potekale v skladu s štirimi vrednota-
mi: INOVACIJO, ODLIČNOSTJO, ENOT-
NOSTJO in VPLIVOM.

A.P.



MOI Lillerhammer 2016
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Projekt Team Olympiad

Še slabo leto do
mladinskih olimpijskih iger 
v Lilehammerju

Princu sta se pri odštevanju pridružila še podpredsednik Mednarod-
nega olimpijskega komiteja Nawal El Moutawakel in članica tega 
komiteja Angela Ruggiero, ki je hkrati tudi predsednica komisije za 
organizacijo iger. Podpredsednik je ob tej priložnosti dejal: ''To so 
resnično igre mladih in za mlade, vsa zasluga za to pa gre mladim, ki 
sestavljajo organizacijski komite za izvedbo tega dogodka. Prepričan 
sem, da bodo to zanimive in nepozabne olimpijske igre mladih.'' 
 
Igre bodo od 12.-21. februarja 2016 na treh lokacijah, v Lilleham-
merju, Hamarju in Gjøviku. Lillehammer 2016 bodo sicer že druge 
mladinske zimske olimpijske igre, na njih pa bo sodelovalo več kot 
1.000 vrhunskih športnikov iz 70 držav, starih od 15 do 18 let. 
 
Tekmovali bodo v sedmih športnih panogah, ki so enake tistim na 
pravih olimpijskih igrah, poleg tega pa so organizatorji dodali še 

Na Norveškem so odštevanje do zimskih mladinskih 
olimpijskih iger začeli na kraljevski način. Princ Haakon 
je slavnostno odkril veliko uro, ki prikazuje, da je do iger 
še manj kot 365 dni. 

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez vodi 
projekt, imenovan Team Olympiad. Ta poteka v sklopu operacij- 
skega načrta čezmejnega sodelovanja Slovencev in Avstrijcev 
SI-AT, podpirajo pa ga Evropski sklad za regionalni razvoj ter 
javna sredstva Slovenije in Avstrije. 

Končal se bo konec tega meseca. Med vanj vključenimi pomem-
bnejšimi aktivnostmi  so bile tudi t. i. ekipne olimpijade, katerih 
namen so druženje, vključenost v šport in športne aktivnosti ter 
medsebojno sodelovanje Slovencev in Avstrijcev. Na ekipnih 
olimpijadah sodelujejo ekipe, ki jih sestavlja 5 do 8 članov. Ti so 
lahko različnih starosti, od 5 do 99 let, torej otroci in odrasli, 
moški in ženske ter Slovenci in Avstrijci. Ekipna olimpijada ima 
pet disciplin, to pa so: hoja z dolgimi smučmi, nogomet-strel na 
gol, golf-zadevanje tarče s posebnimi žogicami, štafetne igre in 
vlečenje vrvi. Prireditve so potekale na širokem obmejnem 
območju Slovenije in Avstrije. V zadnjem obdobju so jih pripravili 
na Ljubnem, v Bohinju in v Radencih.

Drugi pomembnejši del projekta so bile izobraževalne delavnice. 
Organizirali smo jih v Sloveniji in Avstriji, njihov cilj pa je bilo 
pridobivanje novih znanj, informacij in izkušenj na področjih 
organiziranja športnih aktivnosti, izvajanja prireditev in 
vključevanja posebnih ciljnih skupin. 

Ob koncu projekta bomo izdelali tudi strateške smernice nadaljn-
jega mogočega sodelovanja Slovencev in Avstrijcev na področju 
športa. Te bodo omogočale krepitev medsebojnega sodelovanja in 
razvoj novih produktov na športnem področju ter pripomogle k 
povečanju možnosti za vključevanje v športno udejstvovanje na 
obmejnem območju Slovenije in Avstrije.  

Aleš Šolar 
Foto: arhiv OKS

nekaj drugih športov v različnih oblikah (npr. bob enosed, deskarski 
kros). Najzanimivejša novost bodo vsekakor tekmovanja med 
spoloma ter med člani različnih nacionalnih olimpijskih komitejev. 

Športniki bodo med igrami sodelovali tudi v programu Uči se in deli 
(Learn and Share), ki bo vključeval različne zabavne in privlačne 
aktivnosti, prek katerih se bodo mladi učili o raznih temah, poveza-
nih z olimpijskimi igrami (olimpijske vrednote, smisel zdravega 
življenja ter kako biti pravi prvak). Vse to bo budno spremljala 
maskota prihajajočih iger, Sjogg, kar po norveško pomeni SNEG.

A.P.



Olimpijski festival mladih
OFEM 2015 Predarlska & TBILISI
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Leto 2015 je spet dejavno na področju delovanja mladih 
v športu. Januarja je bil v avstrijski deželi Predarlski in 
v Lihtenštajnu zimski olimpijski festival evropske 
mladine, na katerem je 38 slovenskih športnikov (23 
fantov in 15 deklet) nastopilo v sedmih zimskih športih 
(alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, nordijs-
ka kombinacija, smučarski skoki, tek na smučeh, 
umetnostno drsanje).

Festival sta uradno odprla princ Lihtenštaj-
na Alois in predsednik Avstrije Heinz 
Fischer, saj sta prvič v zgodovini festival 
gostili dve državi. Slovensko zastavo na 
otvoritvi tekmovanja, v skakalnem centru v 
Tschaggunsu, je nosil smučarski skakalec 
Domen Prevc. Na otvoritvi in mimohodu 
držav je sodelovalo 45 evropskih držav, ki 
jih je na tekmovanju zastopalo 898 
športnikov.

Na tekmi smučarskih skakalcev je Domen 
Prevc osvojil drugo mesto, po prvi seriji je bil 
tretji. Odlično so skakali tudi drugi slovenski 
skakalci. Bor Pavlovič je bil sedmi, Tine 
Bogataj osmi in Urban Rogelj deseti, tako 
da je bila Slovenija med favoriti za ekipno 
tekmo, ki je bila na vrsti naslednji dan. 
Napovedi so se uresničile in fantje so osvojili 
zlato kolajno (prvo za Slovenijo).
Zimski olimpijski festival se je končal v 
večernih urah zadnjega januarskega dne. 
Gostitelj naslednjega bo Sarajevo leta 2017.
V poletnih mesecih, natančneje konec julija 
in v začetku avgusta, pa bo v Tbilisiju poletni 

olimpijski festival evropske mladine. Na 
tekmovanju bo sodelovalo več kot 3000 
športnikov iz 49 evropskih držav, pomerili se 
bodo v devetih športnih panogah: atletiki, 
košarki, rokometu, judu, tenisu, gimnastiki, 
kolesarstvu, odbojki in plavanju. Kolikšna bo 
slovenska reprezentanca in kdo so športniki, 
ki bodo na tem festivalu zastopali naše barve, 
bo znano julija. 

A.P.

Uradna maskota poletnega festivala v Tbilisiju, ptič Peaky

Tbilisi je glavno in največje mesto 
Gruzije. Leži ob reki Kura, ime pa je 
dobilo po toplih žveplenih vrelcih. Organ-
izatorji se na ta dogodek pripravljajo že 
dalj časa, veliko so sezidali, poskrbeli pa 
so tudi za videz mesta.

Slavnostna otvoritev bo 26. julija na t. i. 
Lokomotiv stadionu, sklepna slovesnost 
pa 1. avgusta v vasi, v kateri bodo prebiv-
ali športniki. Obeta se zabaven in zanim-
iv dogodek, na katerem bosta poleg 
športa v ospredju predvsem seznanitev 
mladih športnikov z velikimi tekmovanji 
in njihovo medsebojno spoznavanje. 
Organizatorjem in športnikom pa bodo 
od 1. marca naprej na voljo tudi prosto-
voljci; na prizorišču jih bo tri do šest 
mesecev kar 2000.
Uradna maskota festivala je ptič Peaky, 
ki se je ljudem na ulicah mesta prvič 
predstavil 21. januarja 2015.



V naši galeriji vam tokrat predstavljamo nekaj fotografij iz zimskega olimpijskega festivala 
mladih. Naši mladi športniki so teden dni preživeli v avstrijski deželi Predarlski in v Liht-
enštajnu ter se domov vrnili z dvema kolajnama smučarskih skakalcev. A.P.   
 

Predstavitev naše mlade reprezentance na Bledu

10    www.olympic.si

Smučarske tekačice v elementu

Na tekmi med fanti v smučarskih
tekih v Lihteštajnu je bilo napeto.

Zbranost in koncentracija sta bili med tekmo v biatlonu 
za punce na vrhuncu.

Domen Prevc na podelitvi kolajn

V naši galeriji vam tokrat predstavljamo nekaj fotografij iz zimskega olimpijskega festivala 
mladih. Naši mladi športniki so teden dni preživeli v avstrijski deželi Predarlski in v Liht-
enštajnu ter se domov vrnili z dvema kolajnama smučarskih skakalcev. A.P.   
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Foto: Peter Kastelic
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Smučarski skakalci po osvojeni zlati kolajni

Naši mladeniči so bili po tekmi v deskarskem krosu veselo razpoloženi. Slavnostna otvoritev zimskega olimpijskega festivala, na 
kateri je slovensko zastavo nosil Domen Prevc.

Tekma v smučarskih tekih za dekleta
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Olimpijska športna urica 
z Aljažem Peganom

Otroke je v vrtcu obiskal slovenski vrhunski športnik 
Aljaž Pegan ter jim predstavil šport, gimnastiko, svoje 
športne dosežke, medalje, tekmovalni dres in športno 
opremo. 
Po uvodnem pogovoru, izvedbi olimpijskega protokola 
in prebiranju športnih priseg so se otroci skupaj z 
Aljažem razgibali in opravili nekaj vaj za ogrevanje. 
Nato pa so se lahko preizkusili tudi na posebni nizki 
bradlji. Gost dogodka Aljaž Pegan je vrtcu in otrokom 
ob koncu obiska razdelil zaslužene nagrade, olimpijske 
šolske potrebščine in nekaj športnih rekvizitov za igro in 
zabavo. 

Aleš Šolar
Foto: arhiv OKS

Tudi letos je prireditev potekala pod geslom 'Šport je moja energija za 
življenje', s katerim Zavod za šport RS Planica v programih Športa 
mladih, skupaj s podjetjem PETROL in z Olimpijskim komitejem 
Slovenije, promovira koristno, s športom obarvano preživljanje 
prostega časa mladine. Ena izmed promocijskih dejavnosti je tudi 
vrtenje raglje, s katero mladi športni navdušenci simbolično pošiljajo 
energijo slovenskim športnikom.
Udeleženci so imeli na izbiro široko paleto dejavnosti. V netekmoval-

19. Šolski Pokljuški maraton
Vreme nagradilo vse, ki so prišli na Pokljuko

nem delu Šolskega pokljuškega dne so lahko sodelovali v teku na 
smučeh na 2, 5 in 10 km, smučali so na vlečnicah Viševnik ali pa se 
udeležili različnih zimskih pohodov, med katerimi je bil tudi pohod s 
tekaškimi smučmi in krpljami. Poleg tega so se lahko preizkusili tudi 
v streljanju z biatlonskim orožjem, v različnih igrah na snegu, 
predstavili pa sta se jim tudi slovenska policija in vojska. Vrhunski 
športniki, zaposleni v športni enoti slovenske vojske, so se z otroki tudi 
družili.

Jernej Peterlin
Foto: arhiv Šport mladih

V mesecu februarju smo v Vrtcu Miškolin 
v Ljubljani izvedli olimpijsko – športno 
urico za otroke, ki so bili zmagovalci 
umetnostnega natečaja OKS-ZŠZ in ŠZ 
Ljubljane v letu 2014. 

V soboto, 7. februarja, je na Rudnem polju na Pokljuki potekal 
tradicionalni Šolski pokljuški maraton, tokrat že devetnajstič. 
Športni center na Pokljuki je več kot 500 udeležencev pričakal v 
sončnem vremenu z nekaj svežega snega, ki je še dodatno okrasil 
že tako lepo pokljuško naravo. Prijavljenih je bilo sicer 1.500 
otrok, a je zaradi izjemno slabe vremenske napovedi, ki je dan 
prej zaprla kar nekaj osnovnih in srednjih šol po Sloveniji, na 
največjo dnevno zimskošportno šolsko prireditev v Sloveniji prišla 
le tretjina izmed njih. Prav gotovo pa nikomur, ki je bil ta dan na 
Pokljuki, ni bilo žal.
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Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevlad-
nih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014–2015 in bo ob 
finančni podpori Evropskega sklada za socialni razvoj in Ministrstva za 
javno upravo potekal do 31. 8. 2015.

Namen in dejavnosti projekta:
Mreža NVO za rekreacijo v naravi želi vzpostaviti močno partnerstvo 
reprezentativnih NVO na ciljnem področju. Prvi poudarek projekta je 
zagovorništvo. Zavedamo se, da je narava ena in da se moramo glede 
aktivnosti v njej usklajevati vsi v njej navzoči. Drugi poudarek našega 
mreženja bo krepitev NVO glede usposabljanj, svetovanja, informaci-
jske podpore in krepitve finančne stabilnosti njihovega delovanja. 
Tretji poudarek pa bo poskrbeti za dostopnost rekreacije v naravi tudi 
za invalide in druge osebe s posebnimi potrebami, in to z usposabljan-
jem NVO za izvajanje njim prilagojenih programov.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v okviru projekta: 
• Civilni dialog – pobude za spremembo zakonodaje in predpisov.
• Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam –   
   usposabljanje, mentorstvo in informiranje.
• Krepitev vloge vsebinske mreže – povezovanje, trajnostni razvoj.
• Krepitev lastnih kapacitet vsebinske mreže NVO.
• Skupne akcije, namenjene ozaveščanju medijev in širše javnosti ter  
   povezovanju z gospodarstvom. 
• Vodenje in koordinacija projekta ter obveščanje javnosti o njem.

Kdo in kako se lahko včlani v mrežo?
Včlani se lahko vsaka zainteresirana nevladna organizacija, ki je 
vsebinsko povezana s področjem rekreacije v naravi oziroma z 
vključevanjem invalidov in oseb s posebnimi potrebami v športne in 
rekreativne aktivnosti. Izpolniti mora le pristopno izjavo, ki jo lahko 
najdete na: www.facebook.com/vsivnaravo, www.vsivnaravo.pzs.si ali 
www.olympic.si. Članstvo v mreži je brezplačno, članica do mreže 
nima nobenih obveznosti.

Vabimo vas, da postanete član 'Mreže NVO za rekreacijo v naravi'. Nosilec 
projekta Planinska zveza Slovenije ter konzorcijska partnerja Olimpijski 
komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Zveza za šport invalidov 
Slovenije-Paraolimpijski komite vzpostavljamo 'Mrežo NVO za rekreacijo v 
naravi – vsi v naravo'. 

PROJEKT “mreža NVO za 
rekreacijo v naravi - vsi v naravo”

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni 
razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; 
razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve 
»Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

www.olympic.si     13

Kaj pridobite z vstopom v mrežo?
• Organizirali bomo srečanja s člani mreže, na katerih bomo razpravljali o pomembne-
jših predpisih, ki vplivajo na področje športnih in rekreativnih aktivnosti v naravi, in 
iskali poti za izboljšanje razmer za NVO. 

• Člani mreže se bodo lahko brezplačno udeležili delavnic s tematikami: organiziranje 
športnih in rekreativnih prireditev v naravi, vključevanje invalidov in oseb s posebnimi 
potrebami v športne in rekreativne aktivnosti in sistemi zbiranja sredstev za športne 
organizacije.

• V sklopu projekta bomo izvajali mentorske ure za članice mreže predvsem s področij: 
priprava in organizacija vadbe za invalide in otroke s posebnimi potrebami, izvedba 
aktivnosti v naravi za različne ciljne skupine ter vključevanje trajnostnega vidika, 
izvajanje novih nalog NVO v skladu z javnimi pooblastili.

• Priredili bomo Kongres NVO za rekreacijo v naravi, v sklopu katerega bodo 
organizirane delavnice s tematiko: Zakonski predpisi, normativi za izvajanje aktivnosti v 
naravi, Vključevanje invalidov in otrok s posebnimi potrebami v šport, Medsebojno 
sodelovanje NVO za večanje usposobljenosti pri izvajanju športnih aktivnosti in 
izvajanju potencialnih novih javnih pooblastil, Primeri dobrih praks NVO.

• Na spletnem portalu www.vsivnaravo.pzs.si bomo vzpostavili bazo strokovnega kadra, 
izmenjavo prostorskih zmogljivosti in opreme ter pregleda aktivnosti v naravi in vas 
povabili, da objavljate vsebino na portalu.

Če se boste včlanili, vas bomo obveščali o brezplačnih aktivnostih, ki jih 
bomo izvajali in bodo  pomenile dodatne priložnosti, vire znanj in orodja, 
koristne za nadaljnji razvoj vaše organizacije. 

Podrobnejši opis projekta in aktualne informacije najdete na spletni strani: 
www.vsivnaravo.pzs.si, www.olympic.si ali na FB: www.facebook.com/vsiv-
naravo. Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili koordinatorji projekta: 
damjan.omerzu@pzs.si, jana.cander@zsis.si in anita.zavodnik@olympic.si. 

A. Zavodnik, D. Omerzu, J. Čander
Foto: arhiv OKS in Blaž Uršič (ZŠIZ-POK)
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udeležili različnih zimskih pohodov, med katerimi je bil tudi pohod s 
tekaškimi smučmi in krpljami. Poleg tega so se lahko preizkusili tudi 
v streljanju z biatlonskim orožjem, v različnih igrah na snegu, 
predstavili pa sta se jim tudi slovenska policija in vojska. Vrhunski 
športniki, zaposleni v športni enoti slovenske vojske, so se z otroki tudi 
družili.

Jernej Peterlin
Foto: arhiv Šport mladih
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Minister za obrambo Janko Veber in predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdan Gabrovec sta na srečanju pozitivno ocenila dozdajšnje 
sodelovanje med Slovensko vojsko in OKS-ZŠZ ter spregovorila o načrtih. 

Zgledno sodelovanje OKS 
s Slovensko vojsko

Nekateri slovenceljni in ljubitelji tujih izrazov se 
seveda, kot navadno, sklicujejo na mednarodno 
smučarsko zvezo, ki je, tako kaže, brez posebne 
kineziološke (giboslovne) in logične (razumske) 
členitve smučarski kros uvrstila v sklop smučar-
skih disciplin z imenom prosti slog (angl. freestyle 
skiing). Tudi na olimpijske igre je bil smučarski 
kros uvrščen kot prosti slog.  Po mednarodni 
klasifikaciji naj bi torej ločili alpske discipline, 
nordijske discipline in discipline prostega sloga. 
Vse tri smučarske discipline bi seveda bilo 
mogoče prepoznati kot samostojne discipline, če 
bi med njimi obstajala bistvena kineziološka 
(giboslovna) razlika (differentia specifica), ki bi 
logično utemeljevala različne discipline.   
 
Težko je pritrditi, da je tako imenovani smučarski 
kros, pri katerem se s štarta poženejo štirje 
'alpinci', kineziološko (giboslovno) in logično res 
mogoče uvrstiti v tako imenovani prosti slog 
(freestyle skiing). Kaj je pri smučarskem krosu 
prostega (free)? Nič! Ista tekmovalna proga za vse 
tekmovalce, za vse enake terenske oblike, 
nikakršne priložnosti za individualno prosto (free) 
gibalno izražanje (kot npr. pri akrobatskih skokih), 
zgolj dirka za kar najboljšo uvrstitev.  Po 
kineziološki (giboslovni) členitvi se smučarski kros 
BISTVENO ne razlikuje od alpskih disciplin. V 

Terminološki kotiček

Smučarski kros - prosti slog

resnici gre za nekakšno skrajšano različico smuka. 
In če temu pritrdimo, je logično (razumno), da 
smučarski kros štejemo za 'novejšo' alpsko 
disciplino. Zaradi skupnega štarta štirih tekmoval-
cev smo dobili le eno najbolj atraktivnih alpskih 
disciplin. 
V angleškem jeziku je utemeljitev uvrstitve 
smučarskega krosa v 'freestyle skiing' (po Googlu) 
zelo ohlapna. Takole beremo: ''Skicross is often 
considered as a part of freestyle skiing because it 
incorporates terrain features traditionally found in 
freestyle''. Smučarski kros torej pogosto (!?, 
navadno,  ne vedno; ker ne vemo natančno, kam 
bi ga uvrstili) štejemo za del prostega sloga, ker 
'združuje terenske oblike oziroma značilnosti, ki jih 
tradicionalno najdemo pri prostem slogu'. Halo! 
Torej sploh ne gre za prosto (free) izvajanje 
različnih prvin ali likov, ampak za 'oblike oziroma 
značilnosti terena, ki ga najdemo tudi pri prostem 
slogu'. Toda enake ali podobne oblike terena 
seveda najdemo tudi pri smuku in drugih 
disciplinah alpskega smučanja. Uvrstitev smučar-
skega krosa v 'freestyle skiing' torej ne temelji na 
kineziološki členitvi, torej ni znanstvena (ampak 
priložnostna, dogovorna, laično vsiljena).
 
Zdi se, da so nekateri novinarji spoznali, da je izraz 
'prosti slog' v primeru smučarskega krosa popolno-

Za vsakdanjo rabo in za gledalca pred ekranom je res vseeno, kam štejemo smučarski 
kros. Po eni plati je smučarski kros tekaška nordijska disciplina,  po drugi plati pa so si 
nekateri izmislili posebno smučarsko disciplino, ki ni ne nordijska ne alpska, ampak 
'free style', prosti slog. V stroki (in znanosti sploh) pa naj bi veljal nekakšen terminološki 
red, ki temelji na logiki in je sistemsko vpet v celostno smučarsko izrazoslovje. 

ma neutemeljen. Novinar A. R. (Dnevnik, 28. 2. 
2015) na primer poroča, da se je ''tekmovalec v 
smučarskem krosu F. F. na tekmi v Nemčiji 
uvrstil na drugo mesto''. Novinar niti enkrat v 
prispevku ni omenil 'prostega sloga'. Celo F. Flisar 
se je pohvalil; ''končno sem smučal, kot znam.''  
Treba je torej znati smučati. Treba je obvladati vse 
prvine alpskega smučanja! Težko bo kdo to zanikal.
 
In čeprav nekateri vrhunski smučarski strokovnjaki, 
doktorji kineziologije in smučarski pedagogi 
priznavajo, da je smučarski kros disciplina alpskega 
smučanja, še naprej branijo nerazumno (nelogično) 
klasifikacijo, ker pač mednarodna smučarska zveza 
šteje smučarski kros za 'freestyle skiing'. Pač slovencel-
jska manira, ko je vse sveto, kar prihaja iz Evrope… 
Spet slepo sledimo 'argumentu (domnevne) avtoritete', 
namesto da bi zagovarjali razumne (logične) 
argumente. Nikoli ne bom razumel, zakaj bi slonu rekli 
žirafa, če ni žirafa. 

prof. dr. Silvo Kristan
Foto: arhiv OKS

 

Filip Flisar na OI v Sočiju 2014

Minister za obrambo Janko  Veber je sprejel 
delegacijo vodstva Olimpijskega komiteja 
Slovenije-Združenja športnih zvez, ki jo je vodil 
na novo izvoljeni predsednik Bogdan Gabrovec. 
Namen srečanja je bil pogovor o prihodnjem 
sodelovanju med obrambnim ministrstvom in 
slovensko krovno športno organizacijo. Po oceni 
ministra in predsednika OKS je bilo sodelovanje 
do zdaj izjemo dobro, še posebej pri podpori 
slovenskemu vrhunskemu športu, predvsem z 
zaposlovanjem vrhunskih športnikov in trenerjev 
v Slovenski vojski. Trenutno so zaposlitve v 
okviru dogovorjenega števila 70 zaposlitev, v 
Slovenski vojski je zaposlenih 65 vrhunskih 
športnikov in trenerjev, postopki o štirih 
zaposlitvah pa še potekajo. Kot je povedal 
načelnik Generalštaba Slovenske vojske 
generalmajor dr. Andrej Osterman, so zaposleni 
vrhunski športniki pomemben del Slovenske 
vojske tako glede usposabljanja kot tudi glede 
promocije. Minister je ob tem poudaril, da 

bomo tudi v prihodnje ohranili to obliko podpore 
slovenskemu športu, v skladu s sporazumom, 
podpisanim leta 2013. 

Udeleženci srečanja so pozornost namenili tudi 
tesnejšemu sodelovanju med ministrstvom in 
športnimi zvezami, članicami OKS, ki bi ga 
opredelili s posebnim krovnim sporazumom. 
Minister Veber je podprl zamisel, da bi za 
prihodnje olimpijske igre, ki bodo naslednje leto v 
brazilskem Riu, prek sodelovanja z brazilskim 
obrambnim ministrstvom in njihovo vojsko ter v 
okviru Mednarodnega komiteja za vojaški šport 
(CISM) našim športnikom omogočili ustrezne in 
čim bolj kakovostne priprave tudi z bivanjem v 
njihovih vojaških nastanitvenih zmogljivostih. 

STA
Foto: arhiv OKS



Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevlad-
nih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014–2015 in bo ob 
finančni podpori Evropskega sklada za socialni razvoj in Ministrstva za 
javno upravo potekal do 31. 8. 2015.

Namen in dejavnosti projekta:
Mreža NVO za rekreacijo v naravi želi vzpostaviti močno partnerstvo 
reprezentativnih NVO na ciljnem področju. Prvi poudarek projekta je 
zagovorništvo. Zavedamo se, da je narava ena in da se moramo glede 
aktivnosti v njej usklajevati vsi v njej navzoči. Drugi poudarek našega 
mreženja bo krepitev NVO glede usposabljanj, svetovanja, informaci-
jske podpore in krepitve finančne stabilnosti njihovega delovanja. 
Tretji poudarek pa bo poskrbeti za dostopnost rekreacije v naravi tudi 
za invalide in druge osebe s posebnimi potrebami, in to z usposabljan-
jem NVO za izvajanje njim prilagojenih programov.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v okviru projekta: 
• Civilni dialog – pobude za spremembo zakonodaje in predpisov.
• Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam –   
   usposabljanje, mentorstvo in informiranje.
• Krepitev vloge vsebinske mreže – povezovanje, trajnostni razvoj.
• Krepitev lastnih kapacitet vsebinske mreže NVO.
• Skupne akcije, namenjene ozaveščanju medijev in širše javnosti ter  
   povezovanju z gospodarstvom. 
• Vodenje in koordinacija projekta ter obveščanje javnosti o njem.

Kdo in kako se lahko včlani v mrežo?
Včlani se lahko vsaka zainteresirana nevladna organizacija, ki je 
vsebinsko povezana s področjem rekreacije v naravi oziroma z 
vključevanjem invalidov in oseb s posebnimi potrebami v športne in 
rekreativne aktivnosti. Izpolniti mora le pristopno izjavo, ki jo lahko 
najdete na: www.facebook.com/vsivnaravo, www.vsivnaravo.pzs.si ali 
www.olympic.si. Članstvo v mreži je brezplačno, članica do mreže 
nima nobenih obveznosti.

Kaj pridobite z vstopom v mrežo?
• Organizirali bomo srečanja s člani mreže, na katerih bomo razpravljali o pomembne-
jših predpisih, ki vplivajo na področje športnih in rekreativnih aktivnosti v naravi, in 
iskali poti za izboljšanje razmer za NVO. 

• Člani mreže se bodo lahko brezplačno udeležili delavnic s tematikami: organiziranje 
športnih in rekreativnih prireditev v naravi, vključevanje invalidov in oseb s posebnimi 
potrebami v športne in rekreativne aktivnosti in sistemi zbiranja sredstev za športne 
organizacije.

• V sklopu projekta bomo izvajali mentorske ure za članice mreže predvsem s področij: 
priprava in organizacija vadbe za invalide in otroke s posebnimi potrebami, izvedba 
aktivnosti v naravi za različne ciljne skupine ter vključevanje trajnostnega vidika, 
izvajanje novih nalog NVO v skladu z javnimi pooblastili.

• Priredili bomo Kongres NVO za rekreacijo v naravi, v sklopu katerega bodo 
organizirane delavnice s tematiko: Zakonski predpisi, normativi za izvajanje aktivnosti v 
naravi, Vključevanje invalidov in otrok s posebnimi potrebami v šport, Medsebojno 
sodelovanje NVO za večanje usposobljenosti pri izvajanju športnih aktivnosti in 
izvajanju potencialnih novih javnih pooblastil, Primeri dobrih praks NVO.

• Na spletnem portalu www.vsivnaravo.pzs.si bomo vzpostavili bazo strokovnega kadra, 
izmenjavo prostorskih zmogljivosti in opreme ter pregleda aktivnosti v naravi in vas 
povabili, da objavljate vsebino na portalu.

Če se boste včlanili, vas bomo obveščali o brezplačnih aktivnostih, ki jih 
bomo izvajali in bodo  pomenile dodatne priložnosti, vire znanj in orodja, 
koristne za nadaljnji razvoj vaše organizacije. 

Podrobnejši opis projekta in aktualne informacije najdete na spletni strani: 
www.vsivnaravo.pzs.si, www.olympic.si ali na FB: www.facebook.com/vsiv-
naravo. Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili koordinatorji projekta: 
damjan.omerzu@pzs.si, jana.cander@zsis.si in anita.zavodnik@olympic.si. 

A. Zavodnik, D. Omerzu, J. Čander
Foto: arhiv OKS in Blaž Uršič (ZŠIZ-POK)
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Grand Hotel Union, ki stoji na privilegirani osred-
nji lokaciji v bližini starega mestnega jedra, je 
hotel visokega ugleda povezanega s tradicijo, 
zanesljivostjo in visoko kakovostjo storitev. 
Največji kongresni hotel v Ljubljani združuje 
eleganco in dolgoletno tradicijo uspešnih prired-
itev ter obiskov pomembnih gostov, ki so dokaz 
za visoko kvalitetno opravljene storitve,  neneh-
no pa si prizadeva delovati kot družbeno odgov-
orno podjetje s podporo različnim dejavnostim, 
organizacijam in posameznikom. 

Union hoteli 
Grand Hotel Union gostil poslovno srečanje

V podjetju Petre šotori smo ponosni, da 
že več kot 20 let soustvarjamo skoraj 
vse športne dogodke v Sloveniji. V letu 
2014 smo kot bronasti partner pričeli 
sodelovanje tudi z Olimpijskim komite-
jem Slovenije – Združenjem športnih 
zvez, saj  je naša želja sodelovati tudi 
na področju  slovenskega olimpijskega 
gibanja. 

S partnerskim pristopom pomagamo organizator-
jem, da se šport pri nas razvija naprej, kar nam je 
vsem v pomoč, saj smo tudi  s tem uspeli 
prebroditi krizo. 

Včasih v VIP varianti, spet drugič z manjšimi 
pagodicami popestrimo vsako dogajanje, hkrati 
pa nudimo zaščito pred nepredvidljivim vremen-
om. Poleg omenjenega zagotovimo tudi vso 
ostalo opremo, kot so odri, catering oprema, 
grelna telesa in drugo. 

Partnersko sodelovanje z OKS

Eno vidnejših je dolgoletna podpora  Olimpi-
jskemu komiteju Slovenije, za katerega so v 
mesecu januarju gostili dogodek za poslovne 
partnerje in sponzorje Olimpijskega komiteja 
Slovenije-Združenja športnih zvez, ki je s 
predstavitvijo novega vodstva odprlo novo 
poglavje načrtov, ciljev in pričakovanj. Na tej 
posebni priložnosti, ki je hkrati pomenila tudi 
prvi sprejem novega predsednika OKS, g. 
Bogdana Gabrovca,  sta dolgoletna partnerja, 
ki sta sicer prvo sodelovanje sklenila  7. aprila 
1993, skupaj vstopila v obdobje novih 
športnih, poslovnih in osebnih uspehov.
Novo vodstvo je pozdravil tudi generalni 
direktor podjetja Union Hoteli d.d., g. Tomo 
Čeh, ki je ob tem potrdil interes za sodelovanje 
z OKS tudi v prihodnosti.  

Anita Grbić
Foto: arhiv OKS

SIJ - Slovenska industrija jekla je leta 2013 
postal pomemben član olimpijske družine. 
Kot veliki sponzor olimpijske reprezentance 
Slovenije podpira naše najboljše športnike že 
od OI v Sočiju 2014.
 
Ker se tako v OKS-ZŠZ kot v SIJ-u zavedamo, 
kako pomemben je razvoj slovenskega športa 
tako na vrhunski kot tudi na lokalni ravni, smo 
podpisali aneks, s katerim bomo del sponzor-
skih sredstev, namenjenih razvoju športa, 
dodelili zvezam, torej članicam OKS.
 
SIJ - Slovenska industrija jekla bo kot veliki 
sponzor olimpijske reprezentance Slovenije 
olimpijski program podpiral do leta 2018, bo 
pa do takrat skupaj z OKS-ZŠZ podpiral tudi 
športnike, delujoče zunaj tega programa.

Pod našimi šotori se tako odvijajo najodmevnejše 
prireditve, kot so poleti v Planici, Eurobasket, 
biatlon Pokljuka, atletski mitingi, ZAK, tenis 
turnirji, konjeniške prireditve, maratoni, kolesarske 
prireditve, … 

Da zdrav duh še naprej ostane v zdravem telesu se 
bomo trudili tudi mi in šport podpirali na vseh 
nivojih.

Ane Mari Petre
Foto: arhiv Petre d.o.o.
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