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UVODNIK

Od začetka meseca marca do zdaj je Izvršni odbor OKS-ZŠZ zasedal na dveh 
rednih sejah, na katerih sta bila osrednji točki Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest na OKS-ZŠZ (v nadaljevanju: pravilnik) ter Letni 
delovni in finančni načrt OKS-ZŠZ za leto 2015. Omenjenima dokumentoma 
sem v tem zapisu namenil nekaj več pozornosti, saj vnašata spremembe v 
organizacijskem delovanju in razmišljanju ter sta temelj uspešnega, učinko-
vitega in premišljenega delovanja v tem letu in v mandatnem obdobju, ki je 
pred nami.

Proces spreminjanja organizacije oziroma reorganizacija se vedno začne z 
razmišljanjem o ciljih, ki jih s tem procesom želimo doseči. Cilji namreč 
osmišljajo pot in dajejo procesu preoblikovanja organizacijske strukture 
smisel in končno podobo. Leta 2014 je Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrdila 
Strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014–2023 in s tem postavila temeljne 
zaveze delovanja OKS-ZŠZ v prihajajočem desetletnem obdobju. Prav 
prilagoditev organiziranosti združbe (OKS-ZŠZ) je prvi in temeljni 
cilj procesa reorganizacije in prvi logični korak, s katerim bomo 
organizacijsko strukturo prilagodili tako, da bodo tako oblika 
kot na novo vzpostavljena razmerja med organi OKS-ZŠZ in 
delovnimi mesti čim primernejši za učinkovito in uspešno 
izvajanje organizacijskih procesov, potrebnih za 
doseganje strateških ciljev. Procesa reorganizacije 
smo se lotili celovito, tako na ravni strukture organov 
OKS-ZŠZ (upravljavska organizacijska funkcija) kot 
tudi na ravni t. i. strokovnih služb OKS-ZŠZ 
(menedžersko-izvajalska organizacijska funkcija). 
Na ravni upravljavske funkcije ta čas znotraj 
OKS-ZŠZ deluje 22 kolektivnih organov (skupšči-
na, odbori, strokovni sveti, komisije …), ki smo jih 
medsebojno povezali po hierarhiji in 
strokovno-programski sorodnosti in vzpostavili štiri 
strokovno-programske stebre delovanja OKS-ZŠZ, ki 
jih povezujejo Slovenska olimpijska akademija, 
Strokovni svet za šport za vse, Strokovni svet za 
tekmovalni šport in Poslovno-marketinški svet. Na novo 
nastala uravnotežena projektno-matrična organizacijska 
struktura menedžersko-izvajalske funkcije OKS-ZŠZ (t. i. 
strokovne službe OKS-ZŠZ) pa je prilagojena tako za izvajanje 
kontinuiranih delovnih procesov (rednega dela) kot tudi 
strateških in drugih projektov (projektni delovni procesi), ki bodo 
potekali znotraj te organizacijske funkcije. Na koncu pa smo obe 
organizacijski strukturi smiselno medsebojno povezali in ustvarili 
celostno organizacijsko strukturo OKS-ZŠZ. Pri reorganizaciji pa ne gre 
zgolj za ustvarjanje razmerij med delovnimi mesti, povezana je tudi z ljudmi, 
zaposlenimi v organizaciji, in zato še posebej stresna za vse, ki so sodelu-
jejo pri njej. Pri vsaki reorganizaciji namreč nekateri napredujejo, 
nekateri nazadujejo, nekateri se od organizacije poslovijo, spet drugi 
pridejo na novo, vse pa zgolj zato, da bi bili organizacijski procesi, 
povezani z rastjo in razvojem organizacije, opravljeni čim učinkovite-
je in uspešneje. Zato je ta zapis primeren tudi za to, da se odhaja-

Spremembe: reorganizacija, načrtovanje, selitev, nova zakonodaja …

jočim zahvalimo za korektno delo v OKS-ZŠZ, tistim, ki so se nam šele 
pridružili, pa zaželimo dobrodošlico, dopolnjeno z željo po uspešnem 
skupnem delu.

Spremembe v delovanju OKS-ZŠZ pa napoveduje tudi nov način priprave 
Letnega delovnega in finančnega načrt OKS-ZŠZ za leto 2015. Letni delovni 
načrt (v nadaljevanju LDN) in finančni načrt (v nadaljevanju FN) je nastajal v 
času uveljavljanja reorganizacije menedžersko-izvajalske strukture OKS-ZŠZ 
in je v večini elementov reorganizacijo že upošteval. Elementi procesa 
reorganizacije so zaznavni v 
strukturi LDN in 
FN, 
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Olimpijskemu komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) sem se kot generalni sekretar pridružil pred 
nekaj več kot dvema mesecema in to je moj prvi uvodnik v glasilu Olimpijski krogi. V uvodnikih so bili bralci vedno seznanjeni z 
orisom dela OKS-ZŠZ v obdobju med dvema izdajama oziroma s pogledom mojega predhodnika na katero izmed pomembnih tem 
v slovenskem športu. Verjetno se moj slog pisanja razlikuje od predhodnikovega, zagotovo pa bom pri pisanju poskušal slediti 
temeljnemu cilju uvodnih člankov, širšemu in transparentnemu prikazu delovanja OKS-ZŠZ. Pričujoči uvodnik bo, kot nakazuje že 
naslov, namenjen spremembam, ki so bile opravljene v zadnjem obdobju in bodo pomembno oblikovale delovanje OKS-ZŠZ v 
prihodnosti.

Gala večer OKS-ZŠZ, ki so se ga udeležili in tudi prispevali sredstva za 
športnike in športnice iz socialno šibkih okolij dobronamerni posamezniki in 
organizacije, ki verjamejo v solidarnost in dobrodelnost. Za sodelovanje in 
prispevke se jim v imenu vseh bodočih prejemnikov iskreno zahvaljujemo.

Pomembna sprememba pa se nam obeta tudi v našem neposrednem okolju. 
Po več kot mesec dni trajajočem obdobju brez resornega ministra ali 
ministrice smo končno dobili novo ministrico, prof. dr. Majo Makovec 
Brenčič. Dr. Makovec Brenčičeva je izvrstna strokovnjakinja na področju 
marketinga in dobra poznavalka slovenskega športa ter delovanja OKS-ZŠZ, 
zaradi česar verjamemo, da bomo z njo lahko še nadgradili institucionalno 
sodelovanje med državo in civilno športno sfero. Ob tej priložnosti ji želimo 
uspešno delo in dobro sodelovanje.

Od izdaje marčevske številke Olimpijskih krogov pa se je zgodilo še veliko 
drugih stvari. Med njimi naj omenim podpis pogodb z Rokometno zvezo 
Slovenije in Košarkarsko zvezo Slovenije, s katerima je OKS-ZŠZ iz sklada 
olimpijske solidarnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja zagotovil 
dodatna sredstva reprezentancam v košarki in rokometu za izvedbo priprav na 
kvalifikacijske turnirje za nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Riu de 
Janeiru. OKS-ZŠZ je skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
(v nadaljevanju MIZŠ) ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FŠO) organiziral tudi posvet za svoje 
članice, na katerem sta bila pojasnjena model za razvrščanje športnih panog 
v skupine in postopek pri razdeljevanju javnega denarja na ravni MIZŠ in 
FŠO. Članice OKS-ZŠZ so na posvetu podale nekaj pobud, o katerih bo v 
prihodnosti potrebna temeljita strokovna razprava, saj bi lahko pomembno 
izboljšale obstoječe modele. So pa člani vodstva OKS-ZŠZ v vmesnem obdob-
ju obiskali tudi nekatere obstoječe sponzorje in partnerje OKS-ZŠZ in začeli 
pogovore z nekaj novimi ter se na srečanjih z nekaterimi poslanskimi 
skupinami z njihovimi člani pogovorili o prihajajočih zakonodajnih spremem-
bah (zakon o športu, zakon o fundacijah, zakon o igrah na srečo, zakon o 
posebnem davku na srečo, zakon o omejevanju porabe alkohola …). Od 
zakonodajnih sprememb pričakujemo pozitivne spremembe za slovenski šport 
in obljuba vseh sogovornikov je bila, da bodo med postopki priprave in 
sprejemanja zakonodaje, ki posega na področje športa, prisluhnili željam in 
pobudam civilne športne sfere. 

Ker je ta nekoliko daljši uvodnik posvečen spremembam, je prav, da ga z 
njimi tudi sklenem. S postopkom reorganizacije sem dobil tudi dva namestni-
ka. Eden je zadolžen za področje športa (Blaž Perko), drugi za področje financ 
in marketinga (Matic Švab), oba pa sta strokovnjaka za omenjeni področji. 
Zato uredniku Olimpijskih krogov predlagam, da naslednja dva uvodnika 
napišeta Blaž in Matic in na ta način svoje delo in dosežke podrobneje 
predstavita tudi vsem prejemnikom našega glasila

dr. Edvard Kolar
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pri čemer smo poskušali dosledno slediti stroškom dela, materialnim 
stroškom in stroškom projektov po posameznih na novo nastalih organizaci-
jskih enotah. Prav tako smo sledili logiki uravnotežene matrično-projektne 
organizacijske oblike menedžersko-izvajalske organizacijske strukture 
OKS-ZŠZ in celotni delovni proces in stroške delili na stroške kontinuiranega 
delovnega procesa (stroški dela, materialni stroški) znotraj organizacijskih 
enot ter stroške projektnih delovnih procesov, ki po svoji naravi zajemajo 
kadre iz vseh organizacijskih enot. Pri načrtovanju projektnih delovnih 
procesov je program projektov za leto 2015 zelo obsežen, saj jih skupaj 
obsega kar 62. Pri načrtovanju projektov smo zaradi obstoječe drugačne 
strukture stroškovnih mest načrtovali samo stroške, verjamemo pa, da bomo 
lahko že v naslednjem LDN in FN pri posameznih projektih zelo pregledno in 
nazorno prikazali tudi prihodke, namenjene za njihovo izvajanje. Za večino 
načrtovanih projektov so zagotovljena namenska sredstva (MIZŠ, FŠO ali 
MOK), za tiste, ki neposrednega pokritja v obliki zagotovljenih prihodkov 
nimajo, pa smo na področju lastne dejavnosti načrtovali variabilne prihodke, 
potrebne za pokrivanje stroškov teh projektov. Če se navedeni prihodki s 
projekti ne bodo ustvarjali (to je zaznano tveganje), bomo morali glede na 
dinamiko teh prihodkov zmanjševati tudi stroške za posamezne projekte. 
Zavedamo se, da bo to vplivalo na kakovost izvedenih projektov in raven 
doseganja tako projektnih kot strateških ciljev, vendar bomo pri izvrševanju 
FN vztrajali pri načelu trajnostno finančno pozitivnega poslovanja. Pri 
nastajanju LDN in FN smo upoštevali tudi predvideno upravljavsko organizaci-
jsko strukturo in stroške delovanja strokovnih svetov, odborov in komisij 
razdelili glede ???na domicilnost strokovno-administrativne podpore na 

strani??? menedžersko-izvajalske organizacijske strukture ter jasno 
opredelili stroškovno vrednost in način delovanja upravljavskega 

dela organizacije.

Med spremembe, ki naj bi imele pomemben vpliv na 
nadaljnji razvoj delovanja OKS-ZŠZ, uvrščamo tudi 

novo sponzorsko pogodbo z našim dozdajšnjim 
partnerjem, podjetjem BTC, d. d. V pogovoru z 

g. Jožetom Mermalom, predsednikom uprave 
podjetja BTC, d. d., smo ugotovili, da se 

strategiji razvoja družbe BTC, d. d. in 
OKS-ZŠZ povezujeta v nekaterih 
bodočih usmeritvah, katerih skupno 
udejanjanje bi imelo pozitivne učinke 
za obe organizaciji. Prvi korak pri 
udejanjanju skupnih projektov pa je 
selitev OKS-ZŠZ v prostore upravne 
stavbe družbe BTC, d. d., s čimer bo 
OKS-ZŠZ pridobil reprezentativne in 
zelo kakovostne prostore za svoje 
delovanje. Od 1. 6. 2015 nas torej 

lahko najdete v sedmem nadstropju 
poslovne stavbe BTC, d. d na Šmartinski 

cesti 140.

Med pomembnimi novostmi delovanja 
OKS-ZŠZ je tudi ustanovitev Fundacije za 

podporo športnikom iz socialno šibkih okolij v 
Republiki Sloveniji. Namenjena je ustvarjanju sklada 

denarnih sredstev, ki jih bomo v skladu s pravili dvakrat 
na leto razdelili med dokaj tekmovalno in učno uspešne 

športnike in športnice, ki jim primarno in sekundarno socialno 
okolje ne moreta dajati zadostnih materialnih podlag za njihovo nadaljnjo 

rast in razvoj. Verjamemo, da bodo sredstva namenjena pravim posameznikom 
in da bodo vsaj majhen kamenček v mozaiku možnosti za njihov nadaljnji 
uspešni razvoj. Prva uspešna akcija, ki je izdatno povečala obseg sklada, je bil 
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posebnem davku na srečo, zakon o omejevanju porabe alkohola …). Od 
zakonodajnih sprememb pričakujemo pozitivne spremembe za slovenski šport 
in obljuba vseh sogovornikov je bila, da bodo med postopki priprave in 
sprejemanja zakonodaje, ki posega na področje športa, prisluhnili željam in 
pobudam civilne športne sfere. 

Ker je ta nekoliko daljši uvodnik posvečen spremembam, je prav, da ga z 
njimi tudi sklenem. S postopkom reorganizacije sem dobil tudi dva namestni-
ka. Eden je zadolžen za področje športa (Blaž Perko), drugi za področje financ 
in marketinga (Matic Švab), oba pa sta strokovnjaka za omenjeni področji. 
Zato uredniku Olimpijskih krogov predlagam, da naslednja dva uvodnika 
napišeta Blaž in Matic in na ta način svoje delo in dosežke podrobneje 
predstavita tudi vsem prejemnikom našega glasila

dr. Edvard Kolar
Foto: arhiv OKS

pri čemer smo poskušali dosledno slediti stroškom dela, materialnim 
stroškom in stroškom projektov po posameznih na novo nastalih organizaci-
jskih enotah. Prav tako smo sledili logiki uravnotežene matrično-projektne 
organizacijske oblike menedžersko-izvajalske organizacijske strukture 
OKS-ZŠZ in celotni delovni proces in stroške delili na stroške kontinuiranega 
delovnega procesa (stroški dela, materialni stroški) znotraj organizacijskih 
enot ter stroške projektnih delovnih procesov, ki po svoji naravi zajemajo 
kadre iz vseh organizacijskih enot. Pri načrtovanju projektnih delovnih 
procesov je program projektov za leto 2015 zelo obsežen, saj jih skupaj 
obsega kar 62. Pri načrtovanju projektov smo zaradi obstoječe drugačne 
strukture stroškovnih mest načrtovali samo stroške, verjamemo pa, da bomo 
lahko že v naslednjem LDN in FN pri posameznih projektih zelo pregledno in 
nazorno prikazali tudi prihodke, namenjene za njihovo izvajanje. Za večino 
načrtovanih projektov so zagotovljena namenska sredstva (MIZŠ, FŠO ali 
MOK), za tiste, ki neposrednega pokritja v obliki zagotovljenih prihodkov 
nimajo, pa smo na področju lastne dejavnosti načrtovali variabilne prihodke, 
potrebne za pokrivanje stroškov teh projektov. Če se navedeni prihodki s 
projekti ne bodo ustvarjali (to je zaznano tveganje), bomo morali glede na 
dinamiko teh prihodkov zmanjševati tudi stroške za posamezne projekte. 
Zavedamo se, da bo to vplivalo na kakovost izvedenih projektov in raven 
doseganja tako projektnih kot strateških ciljev, vendar bomo pri izvrševanju 
FN vztrajali pri načelu trajnostno finančno pozitivnega poslovanja. Pri 
nastajanju LDN in FN smo upoštevali tudi predvideno upravljavsko organizaci-
jsko strukturo in stroške delovanja strokovnih svetov, odborov in komisij 
razdelili glede ???na domicilnost strokovno-administrativne podpore na 

strani??? menedžersko-izvajalske organizacijske strukture ter jasno 
opredelili stroškovno vrednost in način delovanja upravljavskega 

dela organizacije.

Med spremembe, ki naj bi imele pomemben vpliv na 
nadaljnji razvoj delovanja OKS-ZŠZ, uvrščamo tudi 

novo sponzorsko pogodbo z našim dozdajšnjim 
partnerjem, podjetjem BTC, d. d. V pogovoru z 

g. Jožetom Mermalom, predsednikom uprave 
podjetja BTC, d. d., smo ugotovili, da se 

strategiji razvoja družbe BTC, d. d. in 
OKS-ZŠZ povezujeta v nekaterih 
bodočih usmeritvah, katerih skupno 
udejanjanje bi imelo pozitivne učinke 
za obe organizaciji. Prvi korak pri 
udejanjanju skupnih projektov pa je 
selitev OKS-ZŠZ v prostore upravne 
stavbe družbe BTC, d. d., s čimer bo 
OKS-ZŠZ pridobil reprezentativne in 
zelo kakovostne prostore za svoje 
delovanje. Od 1. 6. 2015 nas torej 

lahko najdete v sedmem nadstropju 
poslovne stavbe BTC, d. d na Šmartinski 

cesti 140.

Med pomembnimi novostmi delovanja 
OKS-ZŠZ je tudi ustanovitev Fundacije za 

podporo športnikom iz socialno šibkih okolij v 
Republiki Sloveniji. Namenjena je ustvarjanju sklada 

denarnih sredstev, ki jih bomo v skladu s pravili dvakrat 
na leto razdelili med dokaj tekmovalno in učno uspešne 

športnike in športnice, ki jim primarno in sekundarno socialno 
okolje ne moreta dajati zadostnih materialnih podlag za njihovo nadaljnjo 

rast in razvoj. Verjamemo, da bodo sredstva namenjena pravim posameznikom 
in da bodo vsaj majhen kamenček v mozaiku možnosti za njihov nadaljnji 
uspešni razvoj. Prva uspešna akcija, ki je izdatno povečala obseg sklada, je bil 



Odziv je bil pozitiven tudi onkraj naših meja. Toliko 
povpraševanja po naši kolekciji še ni bilo, prvič se je 
zgodilo, da je bila razprodana, povpraševanje je bilo 
ogromno. ''Krivec'', da je oprema naših športnikov požela 
takšen uspeh je tudi Sandi Murovec, ki je po izobrazbi 
sicer arhitekt, vendar kot pravi sam, po duši absolutni 
smučar. Sandi je tisti, ki oblikuje našo kolekcijo in v 
sodelovanju s Peakom poskrbi, da reprezentanca Sloveni-
je z vsakimi igrami izgleda boljše. V luči poletnih olimpi-
jskih iger, ki bodo naslednje leto v Riu, smo ga za majsko 
izdajo našega glasila pobarali, kakšna je kolekcija, kaj so 
njegove naloge in prioritete pri oblikovanju le-te. Preberite 
si, kaj nam je zaupal.

Sandi, zaupajte nam, kako se je začelo vaše sodelovanje z OKS-ZŠZ?
Dokaj preprosto. Odgovorni iz OKS so me leta 2010 poklicali in me najprej 
povprašali glede možnosti sodelovanja pri oblikovanju oblačil in opreme 
slovenskih športnikov in navijačev. Seveda so olimpijske igre največji mogoči 
display, manifestacija in zgled hkrati, zaradi česar smo se lotili projekta 
London 2012. Pozneje sem sklenil dogovor s proizvajalcem in ta je zdaj tisti, 
ki me najema in plačuje.

Sodelovanje se je torej začelo pred poletnimi OI v Londonu leta 2012. Kaj 
točno je vaša vloga pri oblikovanju olimpijske kolekcije?
Zelo na kratko lahko strnem, da poskrbim tako rekoč za vse, le končna 
izdelava ni moje delo. Če vas zanima podrobneje, je pa takole. Poskrbeti 
moram za:
- oblikovanje skic trendovskih artiklov na najvišji ravni
- pripravo skic končnega zunanjega videza
- podporo pri določanju detajlov
- podporo pri izbiri ustreznih materialov in barv
- nadzor in popravke vzorčnih primerkov (za popravke je treba pri 
proizvajalcu poskrbeti vsaj dvakrat)
- postavitev modela za velikostne številke ter sodelovanje in nadziranje pri 
določanju velikosti posameznih izdelkov. 

Ker ne oblikujete t. i. specialne opreme, morate biti pri oblikovanju na 
nekatere stvari še posebej pozorni. Na katere?
Pri oblikovanju t. i. nacionalnih kolekcij, še posebej olimpijskih, gre 
predvsem za iskanje oblikovalskih rešitev, temelječih na sodobnem prijemu, 
strategiji športnih oblačil oziroma linij in seveda prepoznavnosti. Ta je nujna, 
nenazadnje je v tem poglavitni smisel. Športnik naj bi se v tovrstnih oblačilih 
odlično počutil, hkrati pa se morata v njih prepoznati tako on kot navijač. 
Prav to ujemanje daje končno sliko in končni učinek. Mislim, da smo v tem 

še posebej izstopali v Sočiju, dokaz so bile številne pohvale, tako domače kot 
mednarodne. 

Člani vseh reprezentanc, ki so do zdaj sodelovale na OI, so bili vsi zelo 
zadovoljni s količino opreme, ki so jo prejeli. Pa je oprema tudi kakovostna?
Moja naloga je tudi vztrajanje pri uporabi najboljših materialov. Žal to ni 
vedno izvedljivo, a smo se temu zelo približali. Generalni sponzor oblačil 
PEAK je pripravljen prisluhniti našim željam, še pomembnejše pa je to, da so 
z delom, ki ga opravljamo skupaj, zelo zadovoljni. In posledično so tako 
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INTERVJU
Sandi Murovec

SPONZORJI

Sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije

VELIKI SPONZORJIGLAVNI SPONZOR

Soči 2014, zimske olimpijske igre. Tina, Peter, Žan, Vesna, Teja, 8 medalj, veliko 
veselje, ogromno sreče in neprecenljivi spomini. To je le nekaj stvari, ki se nam 
prikradejo, ko se spominjamo lanskih zimskih olimpijskih iger; najuspešnejših v 
samostojni Sloveniji. Naši športniki so nam pričarali zimsko pravljico, mi pa smo 
trdno stiskali pesti, navijali zanje in se veselili z njimi, ko je v deželi ob Črnem morju 
igrala slovenska himna. Pa vendarle, športniki niso bili edini, ki so izstopali na teh 
igrah. Vsi so si našo mlado državo zapomnili tudi po olimpijski kolekciji, po mnenju 
mnogih, najboljši do sedaj. Ko so naši športniki prikorakali na slavnostno otvoritev 
iger na olimpijskem štadionu, smo bili v trenutku navdušeni nad izborom oblačil. 



materiali kot kolekcije v celoti vse bolj kakovostni. Seveda obstajajo tudi kritiki, to je 
povsem normalno, pravzaprav sem bil presenečen, da jih za Soči skorajda ni bilo.

Glede na to, da so zdaj na vrsti poletne OI, v Riu pa avgusta prehajajo iz zime v 
pomlad, na kaj morate biti še posebej pozorni pri oblikovanju tokratne kolekcije.
Čeprav govorimo o pomladi, je takrat tam že dokaj poletno, podobno, kot je bilo na 
igrah v Sydneyju. Oblikovali smo torej poletno kolekcijo, ki seveda vsebuje tudi 
oblačila, primerna za morebitne hladnejše večere oziroma dneve.

Pred dnevi ste se vrnili iz Kitajske. Ste opremljevalcu že posredovali konkretno podobo 
oblačil in opreme, in če ste, nam zaupate tokratno rdečo nit?
Seveda je celotna kolekcija za RIO 2016 že izrisana in glede na navdušenje tistih, ki 
so jo lahko videli, boste, vsaj upam, spet zadovoljni. Nadaljujemo zgodbo iz Sočija, 
seveda v poletnih artiklih, več pa vam težko povem oziroma vam še ne smem.
Izbral sem tehnične tkanine s posebnimi lastnostmi, še več namenskih oblačil z 
uporabnimi detajli, več tehničnih dodatkov, prepoznavnih elementov, tiskov itd.
Barve ostajajo enake, saj so zaščitene in prepoznavne, a sem tokrat uporabil 
obe zeleni in obe modri barvi, seveda pa Triglav ostaja poglavitni grafični element 
nacionalnih športnih oblačil.

Zasledila sem, da ste razvili prvo smučarsko aplikacijo za pametne telefone. Nam 
lahko malce razložite, za kaj točno gre?
Po velikem uspehu filma THE EDGE!, ki govori o novem načinu učenja sodobne 
tehnike alpskega smučanja, smo januarja na tržišče poslali še aplikacijo THE EDGE! 
Ski Instructor, ki si jo lahko vsakdo naloži v svoj pametni telefon (iOS in Android). V 
tem trenutku gre za najbolj dodelano aplikacijo v tem segmentu in na ta način se je 
zgodba v celoti globalizirala, kar je najpomembnejše. S tem ima namreč dostop do 
informacij in metodike UPS prav vsakdo in v vsakem trenutku. In vesel sem, da gre še 
za en kakovosten in inovativen slovenski izdelek!

A.P.
Foto: Aleš Fevžer in Sandi Murovec (osebni arhiv)
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Dobro razpoložena predsednik RS, Borut Pahor ter boksar, Dejan Zavec

Svečano opremljena velika Unionska dvorana

www.olympic.si
Slovenia Olympic Team SloveniaOlympicTeam@TeamSlovenia

V tokratni galeriji vam predstavljamo nekaj fotografij iz prvega dobrodelnega večera, ki ga je organiziral Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez. Prireditev je bila 5. maja v veliki Unionski dvorani, kjer smo zbirali denarna sredstva za Fundacijo za pomoč 
športnikom iz socialno šibkih okolij, katere častni predsednik je olimpionik Miroslav Cerar, častni pokrovitelj pa predsednik Republike 
Slovenije, Borut Pahor.  A.P.; Foto: Aleš Fevžer

Za popestritev večera so poskrbeli mladi plesalci Prireditve se je udeležil tudi predsednik vlade, dr. Miro Cerar Mladi plesalci so nam preko plesa predstavili 
slogan prireditve ''Mladost sanja medaljo''
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Pevka Nuša Derenda in judoistka Urška Žolnir

Častni predsednik fundacije, olimpionik Miroslav Cerar v družbi predsednika RS, Boruta Pahorja ter predsed-
nika vlade, dr. Mira Cerarja in njegove partnerke, Vesne Arnšek

Del našega dobrodelnega večera sta bila tudi svetovna plesna prvaka, 
Nadiya Bychkova in Miha Vodičar
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Predsednik OKS-ZŠZ, Bogdan Gabrovec je bil vesel obiska 
predsednika RS, Boruta Pahorja

Prvi dobrodelni večer OKS-ZŠZ 
je zaključila pevka Nuša Derenda
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Znani prvi finalisti poslovnih 
športnih iger 2015

Olimpijski komite Slovenije je skupaj s svojo regijsko 
pisarno, Športno zvezo Nova Gorica, v soboto, 16. maja, 
organiziral 1. Poslovne športne igre. V prijetnem in sprošče-
nem razpoloženju so se ekipe lahko pomerile v petih šport-
nih panogah, finalisti pa bodo svoja podjetja zastopali 12. 
septembra na sklepnem dogodku na koprski Bonifiki. 
 
Poslovne športne igre so novi projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, 
katerega vsebina je sicer tekmovanje, vendar je njegov prvenstveni cilj kljub 
temu spodbuditi slovensko poslovno javnost h gibanju. Današnji način 
življenja nam pogosto prinaša 'izgovor' o pomanjkanju časa zaradi številnih 
obveznosti, ki nas vodijo k nezdravemu načinu življenja in pomanjkanju 
gibanja. Projekt Poslovne športne igre želi na neki način obuditi v 
preteklosti dobro uveljavljene 'sindikalne igre' in spodbuditi zaposlene k 
redni športni vadbi. Zdrav in zadovoljen delavec je ključ do uspešnega in 
zdravega podjetja.
 
Druženje s prijatelji je eden izmed pomembnih razlogov, ki jih Slovenci 
omenjamo kot razlog za ukvarjanje s športom, zato poslovne športne igre ne 
bodo le tekmovanje, pač pa bodo predvsem druženje, sprostitev in zabava. 
Dober športni rezultat pa bo pika na i celotnemu dogajanju.
 
Vse informacije o projektu so dostopne na http://www.olym-
pic.si/sport-za-vse/poslovne-sportne-igre/, kjer je mogoča tudi spletna prijava.
 
Veselimo se vaše aktivne vloge in verjamemo, da boste s svojimi ekipami 
uspešni aktivni udeleženci Poslovnih športnih iger 2015.

Na svidenje 13. junija v Ljubljani!

Taja Škorc
Foto: Arhiv OKS

Zavod za šport Republike Slovenije Planica bo letos že tradicion-
alno v mesecu juniju pripravil prireditev Festival športa mladih s 
Petrolom. Festival je namenjen uradnemu koncu interesnih 
programov športa otrok in mladine, ki jih pod združenim imenom 
poznamo kot Šport mladih – šport je moja energija za življenje. 
Letošnji festival, tokrat že 6. zapored, bo prav poseben, saj Zavod 
za šport Planica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Sloveni-
je pripravlja pester olimpijski program. Mladi športni navdušenci 
pa bodo lahko spoznali tudi športnike, ki nas bodo konec junija 
zastopali na 1. evropskih igrah v Bakuju. 

Poleg sproščenega dogajanja na posameznih točkah in 
delavnicah bodo otroci in mladi v Športnem parku Bonifika v 
Kopru, ki tudi letos gosti festival, spoznali vrednote olimpizma in 
olimpijski protokol, skupaj s slovenskimi športniki pa bodo 
odtekli tudi olimpijski krog. OKS bo vsem otrokom podelil olimpi-
jska priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja.  

Taja Škorc
Foto: fotoarhiv EI Baku 2015

Znani prvi finalisti poslovnih 
športnih iger 2015
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V sredo, 8. 4. 2015, je v Ljubljani za predstavnike 
nevladnih organizacij pod okriljem projekta Mreža NVO za 
rekreacijo v naravi potekala brezplačna delavnica na temo 
Vključevanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v 
športnorekreativne aktivnosti. Svoje bogate izkušnje in svoja 
znanja so predvsem s področja medicine in športa invalidov 
ter tudi prek primerov dobre prakse predajali Tanja Princes, 
dr. med. Dejan Fabčič in dr. Boro Štrumbelj. Teme so bile 
podane zelo kakovostno in poučno, tako da so udeleženci  
delavnice dobili veliko koristnih informacij, ki jih bodo lahko 
s pridom uporabili.

Operacijo delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada. Javni 
razpis za izbor operacije poteka v 
okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov; razvojne 
prioritete »Institucionalna in admin-
istrativna usposobljenost«; prednos-
tne usmeritve »Spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga.

Anita Zavodnik
Foto: arhiv OKS

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 

zvez in Športna zveza Ljubljane sta 4. maja na 

Ljubljanskem gradu organizirala podelitev 

priznanj za športne dosežke v letu 2014 in 

podelitev priznanj za prostovoljno delo v športu. 

S prireditvijo na Ljubljanskem gradu smo 

sklenili podelitev priznanj OKS-ZŠZ uspešnim 

športnikom in športnicam za leto 2014. 

A.P.

Foto: Aleš Fevžer

Delavnica Vključevanje invalidov in oseb s 
posebnimi potrebami v športnorekreativne 
dejavnosti
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
in Atletska zveza Slovenije sta povabila otroke in 
mladino iz vrtcev in šol, da so se pridružili posebnemu 
dogodku, ki je bil namenjen promociji športa, teka in 
gibanja. Ta posebni dogodek je bil v petek, 10. aprila 
2015, saj se je na ta dan pričel zelo pomemben 
mednarodni športni dogodek – volilni kongres 
Evropske atletske zveze, ki je bil tokrat organiziran v 
Sloveniji. Otroci iz vrtcev in šol, ki so se odzvali na 
povabilo, so v času rednega pouka, podaljšanega 
bivanja ali v sklopu interesnih dejavnosti v svojem 
okolju pretekli simbolično razdaljo 100 metrov. Otroci 
so lahko tekli posamezno ali v skupinah s 
skupnim startom. Na dogodek so bili 
povabljeni tudi otroci s posebnimi potrebami, 
gibalnimi in drugimi oviranostmi. Vsi skupaj so 
tako lahko sodelovali na najbolj množičnemu 
tekaškemu dogodku za otroke v Sloveniji. 

Na tem posebnem dogodku so bili prisotni tudi 
svetovno najuspešnejši športniki. Tekaškemu 
dogodku v Radovljici in v Kranju sta se namreč 
pridružila Sergej Bubka in Sebastian Coe. Na 
kongresu, ki je bil na Bledu, so bili prisotni 
predstavniki iz preko 50 držav; med njimi tudi 
številne pomembne osebnosti iz sveta športa. 
Tek sodi med osnovne gibalne dejavnosti in je 
osnova za veliko večino vseh športnih aktivnosti. 
Tek je zagotovo ena od odličnih možnosti za 

športno in gibalno dejavnost, s katero lahko krepimo ali 
ohranjamo naše zdravje. S tem simboličnim tekom smo si 
želeli, da spodbudimo otroke in mladino, da bodo z veseljem 
tekli in se čim več gibali. Prepričani smo, da je ta simbolični 
dogodek in tek za vse sodelujoče predstavljal pozitivno 
izkušnjo. Vsem sodelujočim vrtcem in šolam smo po 
dogodku predali častno listino, ki sta jo podpisala tudi 
posebna gosta - športnika Sergej Bubka in Sebastian Coe.

Aleš Šolar
Foto: Aleš Fevžer in arhiv OKS 

Na 3. UNESCO ASP teku mladih na Ptuju, ki 
ga je kot častni pokrovitelj podprl tudi Olimpi-
jski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, 
se je zbralo več kot 1500 otrok iz šol in vrtcev 
slovenske UNESCO ASP mreže, povabljenih 
šol iz tujine in osnovne ter srednje šole spodn-
jega Podravja. Dogodek so s svojo prisotnostjo 
podprli tudi Predsednik republike Borut 
Pahor in številni slovenski olimpijci, med 
njimi Peter Prevc, Jurij Tepeš in Primož 
Kozmus.   

20. maja 2015 je Gimnazija Ptuj v sodelovanju 
z Mestno Občino Ptuj organizirala 3. UNESCO 
ASP tek mladih. Organizirati ga je pomagala 
tudi mladinska platforma UNESCO, pokrovitel-
jica pa je bila Slovenska nacionalna komisija 
za UNESCO. Kot častni pokrovitelj je tek 
podprl tudi Olimpijski komite Slovenije in 
poskrbel za spominska priznanja, ki bodo 
udeležence vedno spominjala, da so tekli na 
njem. Otroci, učitelji, znani športniki, umetniki 
in drugi ljubitelji športa so tekli po ulicah 

starega mestnega jedra in bogati kulturni 
dediščini Ptuja dodali mladosten utrip.   

Poleg  priprav na tek  so se na šolah 
ukvarjali tudi s cilji teka – razgibano telo 
pomeni tudi razgibane možgane, kondicija 
mladih pri teku na 600 m iz generacije v 
generacijo ne sme pešati, gibanje naj bi postalo 
del vsakdana generacije  'y' in generacije 'z'. 

Pozitivni odzivi in navdušenje vseh udeležencev 
nad UNESCO-vim ASP tekom mladih so najbol-
jši motiv za to, da tudi v prihodnje kaj storimo 
za uresničevanje sporočila, da mora biti pravica 
do gibanja in športa enako dostopna vsem 
mladim sveta. 

Taja Škorc

Nekateri slovenceljni še kar naprej 
'supajo', drugi že veslajo stoje na vodni 
deski. S smiselno rabo je domači petbes-
edni izraz mogoče tudi skrajšati, še 
posebno če je priloženo slikovno gradivo.
 
V hokejskih prenosih nenehno poslušam 'imenitni' tuji 
izraz power play. Seveda smo gledalci veseli, če 'naši' 
''dosežejo zadetek iz power playa''. (Tuj izraz celo 
sklanjajo v slovenščini). ''Power play je priložnost za 
izenačitev izida'', je dejal poročevalec. Hokejski 
strokovnjaki so me poučili, da tuj izraz  'power play' v 
slovenščini pomeni napad z igralcem več. Sprašujem, 
zakaj nekateri slovenski športni poročevalci, ki v živo 
prenašajo hokejske tekme, ne širijo slovenskega 
športnega izrazja? Težko je verjeti, da ne vedo, kaj 
'power play' pomeni v njihovem maternem jeziku. In če 
vedo, zakaj z angleškim izrazom 'power play' posiljujejo 
gledalce? Zdi se, da je pri nekaterih športnih poročeval-
cih narodnostna in jezikovna ozaveščenost nekoliko 
oslabljena. Prvi, ki bi morali širiti domače športne 
izraze, so športni novinarji.  
''Športne IN gibalne dejavnosti'' je zapisal eden od 

Kolesarskemu pozdravu pomladi je bil 
namenjen 'Bike festival Portorož'. Zakaj 
'bike festival' ?!?  Očitno so nekateri tako 
zasvojeni z modnim tujim izrazjem, da so 
pozabili na materni jezik. Komu bi padla 
krona z glave, če bi kolesarskemu pozdra-
vu pomladi organiziral Kolesarski festival 
Portorož?



Še vedno vitalen in agilen Marko Račič se je 
rodil 25. aprila 1920 v Adlešičih pri Črnomlju. 
Leta 1952 je diplomiral na Državnem  inštitu-
tu  za fizkulturo (DIF) v Beogradu in postal 
profesor športne vzgoje. Svojo bogato športno 
pot  je leta 1931 začel pri Sokolu  na Viču v 
Ljubljani. Že leta 1940 je nastopil na balkan-
skih igrah v Carigradu, kjer je bil tretji v teku 
na 200 m in skupaj s sotekmovalci prvi v 
balkanski štafeti. Po vojni leta 1945 je vse do 
leta 1965 služboval v JLA. 
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V svoji uspešni športni karieri je bil štirikrat državni 
prvak v tekih na 100, 200 in 400 m ter v štafeti in 
tudi jugoslovanski rekorder na 200 in 300 m. Na 
evropskih prvenstvih je nastopil leta 1946 v Oslu in 
leta 1950 v Bruslju. Leta 1948 je na olimpijskih igrah 
v Londonu tekel na 400 m in v štafeti 4 X 400 m. 

Svoje bogate izkušnje in svoje znanje o športu je 
prenašal na številne rodove atletov, od leta1969 do 
leta 1968 tudi kot uspešen zvezni selektor 
jugoslovanske ženske reprezentance (obdobje Vere 
Nikolić) ter pozneje kot sodnik in predavatelj na 
številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. 

Cenjeno in uspešno je bilo tudi njegovo organizacijsko 
delo pri velikih športnih prireditvah. Bil je eden izmed 
pomembnih členov sredozemskih iger v Splitu, 
univerzijade v Zagrebu, balkanskih prvenstev, 
evropskega atletskega prvenstva v Splitu, ZOI v 
Sarajevu, evropskega mladinskega prvenstva v 
Ljubljani in še številnih drugih športnih prireditev. 

Svoje bogate izkušnje, znanje in svoj neprecenljivi 
občutek za sistematično delo v veliki meri 
uporablja tudi v svojem publicističnem delu. Je 
avtor ali soavtor številnih strokovnih publikacij, pa 

tudi del s področja statistike, izdal je tudi avtobio-
grafijo Na krilih atletike. Velik je njegov delež pri 
publikaciji Naši olimpijci, v kateri so sistematično in 
metodološko dosledno navedeni vsi Slovenci, ki so 
nastopili na zimskih ali letnih olimpijskih igrah. 

Za svoje bogato in uspešno delo v športu je bil večkrat 
nagrajen. Leta 1967 je dobil zlato plaketo AZJ, leta 
1981 Bloudkovo nagrado in leta 1997 zlato značko 
EAA. Leta 2003 je postal častni član Atletske zveze 
Slovenije, leta 2008 je prejel priznanje Mednarodnega 
olimpijskega komiteja Šport in promocija olimpizma, 
leta 2009 pa Rožančevo nagrado Mestne občine 
Ljubljana. 

Marko Račič je eden tistih vrhunskih športnikov, 
olimpijcev, športnih delavcev, pedagogov in publicistov, 
ki s svojo delavnostjo, požrtvovalnostjo in skromnostjo 
ustvarjajo in krepijo ugled slovenskega športa in olimpiz-
ma. 

Tomo Levovnik
Foto: arhiv OKS

športnih strokovnjakov, ki mu logika dela težave. Gre 
namreč za logični nesmisel. Gre za odnos med rodnim 
pojmom ('gibalne dejavnosti') in vrsto rodnega pojma 
('športne dejavnosti'). Športne dejavnosti so vendar vrsta 
gibalnih dejavnosti, zato veznik IN z logičnega zornega 
kota med obema pojmoma ni dopusten. Primer je 
podoben logičnim nesmislom kot so, na primer, ''solata 
IN zelenjava'' ali ''ljubljanska ledenka IN solata'' ali 
''hruške IN sadje''. Pisec bi se izognil nesmislu, če bi 
zapisal ''športne IN DRUGE gibalne dejavnosti. O 
podobnih primerih je že večkrat tekla beseda, žal 
zaman.
 
Dua-tlon  je v pomenoslovnem smislu sopomenka za 
bia-tlon; pomeni namreč tekmovanje v dveh športnih 
panogah ali dveh športnih disciplinah, pri katerih se 
izidi seštevajo kot en dosežek (smučarski tek + streljan-
je, plavanje + kolesarjenje, veslanje + tek … in 
podobno). Nekateri organizatorji se odločijo za zloženko 
z 'duo' (duatlon), drugi za 'bi' (biatlon), čeprav gre v 
obeh primerih za tekmovanje v dveh športnih panogah 
ali športnih disciplinah. To razumem: okusi so pač 
različni in z različnimi izrazi hočejo nekateri poudarjati 
svojo identiteto. Ne razumem pa, od kdaj je 5 kilomet-
rov teka 'šprinterska disciplina' (npr. ''šprint duatlon 5 
km''). V atletiki so šprinterske discipline natančno 
opredeljene kot tek na kratke proge oziroma je to 
skupno ime za tek na 100 m, 200 m in 400 m. In s 
tega zornega kota  5 km teka ni šprinterska disciplina. 
Zato je bilo že predlagano, da bi bil za disciplino ''šprint 
duatlon 5 km'' ustreznejši izraz ''kratki duatlon 5 km''. 

Komu bi krona padla z glave, če bi 'šprint duatlon' (ki to 
v resnici ni!) preimenovali v kratki duatlon? Žal, nekateri 
po lastnem okusu krojijo strokovno terminologijo in 
delajo zmedo v terminološkem sistemu, ki naj bi bil 
enovit. Prebral sem pogovor Triatlonske zveze Slovenije 
z Natašo Nakrst, ki ni kdorkoli. Diplomirana športna 
pedagoginja je in hkrati lastnica kar dvaindvajsetih 
državnih naslovov v triatlonu in duatlonu, da mednarod-
nih dosežkov ne omenjam. Nataša Nakrst natančno loči 
srednji triatlon in dolgi triatlon. In k tema dvema se 
strokovno, logično, sistemsko in terminološko prilega 
kratki triatlon oziroma kratki duatlon.  Pa še nečesa ne 
razumem. S simboličnim(?!) tekom želijo organizatorji 
kratkega duatlona ''spodbuditi otroke, da bodo z 
veseljem tekli in se čim več gibali''. Namen je seveda 
lep, a otroke je treba izobraziti in vzgojiti, da bodo tek in 
gibanje imeli radi. To je dolgotrajni  pedagoški proces, 
kar je, seveda (bi moralo biti !), v prvi vrsti poslanstvo 
športnih pedagogov. Enkratni 'simbolični teki' so lahko 
le pika na 'i' učinkovite šolske športne vzgoje.

Tudi o divizijah je že tekla beseda. Divizija je modni 
žargonski izraz nekaterih slovenceljskih športnih 
novinarjev. Sposojenka divizija korenini v latinskem 
izrazu divisio, (divisionis, dividere), ki pomeni delitev, 
razdelitev. Iz latinščine so Francozi naredili division 
(divizión), Angleži pa division (divižәn). In ker je tudi v 
športu postal mednarodni sporazumevalni jezik 
angleški, so v mednarodni hokejski zvezi hokejiste 
razdelili na divisions, kar popolnoma ustreza izvirnemu 
pomenu latinskega izraza divisio ter francoščini in 

angleščini. Toda v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
(SSKJ) je izraz divizija pojasnjen kot ''vojaška enota iz 
več polkov različnih rodov''. Drugega pomena SSKJ ne 
navaja. Tudi veliki slovar tujk (2002) pojasni izraz 
divizija kot ''strateško vojaško enoto, sestavljeno iz 
polkov in brigad''. V slovenskem jeziku je izraz divizija 
terminus technicus iz vojaškega besednjaka. In tako naj 
tudi ostane!  Zakaj papagajsko posnemamo vsako 
evropsko novotarijo? Le kaj je narobe z delitvijo na 
skupino A (angl. A group), skupino B in skupino C?  Res 
je uganka, zakaj novinar ne more sporočiti, da se bo ta 
in ta reprezentanca uvrstila v višji kakovostni razred 
oziroma v A skupino. Freud bi pojav zagotovo znal po 
svoje razložiti.

Še ena tuja cvetka je vzklila. Ljubitelji tujih izrazov širijo 
tuj 'modni' izraz: flag football. Zanesenjaki razlagajo, da 
gre za ''pomanjšano različico ameriškega nogometa''. 
Spominjam se, da smo najprej imeli veliki nogomet in 
nato je nastal mali nogomet. Iz velikega rokometa je 
nastal mali nogomet. Iz 'velike' košarke je nastala ulična 
košarka. Zgledov za slovenjenje 'flag footballa' (ki je 
''pomanjšana različica ameriškega nogometa'') je kar 
precej, le nekaj domiselnosti je treba. Predvsem pa je to 
naloga tistih, ki se s to športno igro ukvarjajo. Res pa je, 
da se tuj izraz sliši zelo 'nobel'. Očitno zanesenjaki igrajo 
na to 'karto'. Tudi to je res, da je laže (brez intelektual-
nega napora) papagajsko ponavljati tuj izraz, kot izumiti 
ustrezno slovensko besedo za 'novo' športno igro.

prof. dr. Silvo Kristan
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Nacionalni teden prostovoljstva, ki je bil letos med 18. in 25. majem, se je v Sloveniji že precej dobro 
udomačil. Letos ga je že šestnajsto leto zapored organizirala Slovenska filantropija v sodelovanju z 
drugimi organizacijami iz celotne Slovenije. Po vsej državi vsako leto poteka kar nekaj različnih dogod-
kov, ki so povezani s prostovoljstvom. Poglavitni namen tedna prostovoljstva pa je z različnimi 
aktivnostmi usmeriti pozornost javnosti na omenjeno področje. Mi smo se o tej temi pogovarjali z enim 
izmed najboljših slovenskih košarkarjev, Markom Miličem. Marko je bil prvi slovenski košarkar, ki je 
zaigral v ameriški profesionalni ligi NBA, leta 2013 pa je bil izbran tudi za ambasadorja prostovoljcev 
na Eurobasketu, največjem športnem dogodku, organiziranem v samostojni Sloveniji. V pogovoru z 
njim nas je zanimal predvsem športni vidik prostovoljstva, povprašali pa smo ga tudi o njegovem 
pogledu na to obliko pomoči. 'Ujeli' smo ga v Kuvajtu in prijazno nam je odgovoril na naša vprašanja.

Nacionalni teden prostovoljstva
Pogovor z Markom Miličem

Marko, bili ste ambasador prostovoljcev na Eurobas-
ketu 2013. Kako ste se sploh znašli v tej vlogi?
Ko je v Sloveniji potekal največji košarkaški 
dogodek, smo vsi, ki imamo košarko radi, poskusili 
stopiti skupaj, da bi bila to prireditev, o kateri se 
bo govorilo še nekaj časa, pa ne le zaradi rezulta-
tov, ampak tudi zaradi organizacije in dobrih ljudi.

Kakšno je vaše mnenje o delu prostovoljcev?
Prostovoljstvo te napolni z dobro energije. V 
današnjem času namreč vse prevečkrat samo 
delamo in gledamo na denar,  med prostovoljci pa 
želiš v krogu enako mislečih narediti dobro delo. 
Veliko jih je po koncu prvenstva odšlo nasmejanih, 
obogatenih z novimi poznanstvi in izkušnjami iz 
zakulisja, ki je gledalcem pred televizijo nevidno ... 
Prostovoljci na športnih prireditvah igralcem, ki so 
pod nenehnih pritiskom, velikokrat edini z dobro 
besedo ali s pomočjo spravijo nasmešek na usta.

Kakšno nalogo ste imeli kot ambasador na največjem 
športnem dogodku v samostojni Sloveniji?
Moja primarna naloga je bilo pridobivanje 
prostovoljcev prek medijev in kakšno srečanje z 

njimi. Ker je bilo prostovoljcev zares veliko, je pri 
organiziranju in izbiranju področij, na katerih naj bi 
delovali, sodelovalo več ljudi.

Koliko prostovoljcev je sodelovalo na tem prvenstvu 
in ali ste jih pomagali izbirati tudi vi?
Natančne številke ne vem, smo pa bili nad 
odzivom navdušeni, saj smo presegli 
dovoljeno kvoto. Zaradi tega smo se morali 
nekaterim preprosto zahvaliti. Nalog oziroma 
dela pa prostovoljcem nisem dodeljeval jaz, s 
tem so se ukvarjali drugi.

V času prvomajskih šolskih počitnic so v Vodnem 
mestu Atlantis v BTC Cityju potekale športne 
počitnice – počitniško varstvo, ki so bile tudi olimpi-
jsko obarvane. 

Otroci so se lahko udeleževali 
različnih dejavnosti – šole 
plavanja, družabnih aktivnosti v 
vodi in ob njej – pozornost pa je 
bila namenjena tudi promociji 
olimpizma. V sredo, 29. aprila, jih 
je namreč obiskal vrhunski 
športnik, olimpijec in olimpionik 
Rajmond Debevec. Otrokom je 
predstavil strelstvo in športno 
opremo, potrebno za treninge in 
tekmovanja, pokazal pa jim je tudi 

Živimo v težavnih časih, mladi vse teže najdejo redno 
zaposlitev. Če pa že, je pot do tja kar dolga in vedno se 
začne z neko obliko ''prostovoljstva'. Kaj menite, kako 
torej mladi gledajo na prostovoljstvo na drugih področ-
jih? Ga zaradi takšnih razmer sprejemajo laže ali teže?
Priti do službe je res težko, vendar moramo biti 
predvsem mladi pogumni in verjeti, da se bo to 
kmalu spremenilo. V vmesnem času pa je pametno 
delovati tudi v prostovoljstvu, čeprav ti ne da niti 
denarja niti neke gotovosti. Lahko pa te opazijo, 
skleneš nova poznanstva, morda se odpre tudi 
možnost za kakšno službo. Nikdar se namreč ne ve, 
kje te sreča čaka.

Vaša uspešna kariera se počasi končuje. S čim se 
boste ukvarjali po njej?
Po karieri bi se rad posvetil svoji družini in pa delu z 
mladimi košarkarji, saj menim, da jim lahko dam 
veliko koristnih nasvetov za nadaljevanje njihovih 
košarkarskih poti.

A.P.
Foto: arhiv KZS

svojo tekmovalno zračno puško. V sklopu nastopa 
tega našega izvrstnega športnika in vzornika smo 
otrokom predstavili tudi olimpijske simbole 
(olimpijsko baklo, olimpijsko zastavo, prisege …) 
ter za posebne nagrade izvedli še mini olimpijski 
kviz. 
Vsi otroci so ob koncu prejeli podpisano osebno 
kartico Rajmonda Debevca in šolske zvezke iz 
olimpijske kolekcije.
Športne počitnice v Vodnem mestu Atlantis bodo 
potekale tudi med poletnimi počitnicami. Tudi 
takrat bomo pripravili poseben program, otroke pa 
bodo obiskali vrhunski športniki. Dejavnosti na 
športnih počitnicah pomaga OKS izvajati 
Fundacija za šport. 

Aleš Šolar 
Foto: arhiv OKS
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Družba Celjski sejem, d. d. je aprila postala bronasti partner Olimpijskega komiteja Sloveni-
je-Združenja športnih zvez (OKS) in se tako pridružila skupini podjetij, ki že sodelujejo z OKS. 
Pogodba je bila v prostorih Celjskega sejma, d. d. podpisana v času štirih industrijskih sejmov, 
podpisala pa sta jo predsednik upravnega odbora družbe Celjski sejem, d. d. mag. Franc Pangerl in 
predsednik OKS Bogdan Gabrovec. 

KO SE SMUČANJE KONČA S PADCEM…
Potem ko je padel na smučanju, so 23-letnega Tomaža odpeljali v ambulanto, kjer ga je 
zdravnik po urgentnem pregledu naročil na pregled z magnetno resonanco. Pregled je 
opravil brez čakanja, le tri dni po tem, ko je zavarovalnici posredoval napotnico zanj. 
Čakalnim vrstam se je Tomaž izognil tudi pri operativni rekonstrukciji prednjih križnih vezi, 
ki jo je krila zavarovalnica. Z rehabilitacijo in s fizioterapijami se je Tomaž v najkrajšem 
mogočem času in dobro pripravil na nove športne izzive. Takšno učinkovito zdravljenje mu 
je omogočil Paket ŠPORTNIK, ki ga je skupaj z OIimpijskim komitejem Slovenije razvila 
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica, veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije.

S podpisom pogodbe se je tako odprlo več 
možnosti povezovanja na dveh pomembnih 
področjih – področju gospodarstva in področ-
ju športa – prek katerih se bodo poslovne vezi 
lahko spletale tudi na mednarodni ravni. 
Mag. Franc Pangerl je ob podpisu partnerske 
pogodbe med drugim dejal: »Slovenija je v 
svetu veliko bolj prepoznavna po športu kot po 

vseh drugih dejavnostih. Hkrati je to te vrste 
prepoznavnost,  ki je zanimiva tudi za nas, 
tako da je sejmu v ponos biti v partnerskem 
odnosu z OKS. Športni duh je tisto, kar daje 
pobudo, moč in tisto pravo, zdravo vsebino.” 
Podpis partnerske pogodbe vidi tudi kot most 
med OKS in športniki na eni strani ter 
domačimi in tujimi podjetniki na drugi strani.

Za športnike je zelo pomembno, da se lahko po poškodbi ali bolezni čim prej spet začnejo ukvarjati s svojo dejavnostjo. Športne poškodbe pa niso le del vrhunskega športa, poznajo jih tudi 
rekreativni športniki in tudi oni si seveda želijo čim prej okrevati. Zagotovite si Paket Športnik, ki omogoča najhitrejšo in najbolj učinkovito zdravstveno oskrbo športnikov. Samoplačniške specialis-
tične storitve lahko s sklenjenim Paketom Športnik izkoristite brez čakalne dobe, izbirate pa lahko tudi med najbolj kakovostnimi izvajalci zdravstvenih storitev. Ne dovolite, da bi vam okrevanje po 
neljubi poškodbi vzelo preveč denarja in časa.

Več informacij o Paketu ŠPORTNIK in vključenih storitvah najdete na spletni strani Adriatic Slovenice, www.adriatic-slovenica.si.

Celjski sejem, d. d. je največja slovenska 
sejemska hiša z več kot 40-letno tradicijo 
organiziranja sejmov, ki so prepoznavni 
tudi v mednarodnem prostoru. OKS se 
veseli dejstva, da je družba Celjski sejem, 
d. d. prepoznala možnost sodelovanja med 
gospodarstvom in športom, saj se bo z 
njeno pomočjo olimpijski duh širil še 
hitreje. Bogdan Gabrovec je ob podpisu 
partnerske pogodbe dodal: ”Zavezali smo 
se, da bomo naše sodelovanje v mednarod-
nem prostoru prikazali na tak način, da 
bodo na te sejme začeli prihajati tuji 
razstavljavci iz držav, npr. iz Azerbajdžana 
in Turkmenistana, s katerimi imamo 
trenutno le malo medsebojne blagovne 
menjave – da se bo torej začelo utrjevanje 
gospodarskega sodelovanja z njimi. Vse to 
bomo predstavili na olimpijskih igrah 
Evrope v Bakuju od 12. do 28. junija in 
enako na azijskih igrah, ki jih prireja 
Turkmenistan, ter na islamskih igrah 
2017.”

Foto: arhiv OKS
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