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UVODNIK

Evropske igre v Bakuju so za številne organizatorje iger v prihodnje postavile izjemno 
visoke standarde. Medtem ko je zanimanje za organizacijo zimskih olimpijskih iger zelo 
majhno, pa velja prav nasprotno v boju za letne olimpijske igre leta 2024. Domače in 
tuje naložbe v državo gostiteljico iger so izjemno pomemben usmerjevalec domačega 
gospodarskega razvoja, česar se zavedajo tudi vodilni predstavniki vlad, ki podpirajo 
kandidature Nemčije (Hamburg), ZDA (Boston), Italije (Rim) in Francije (Pariz).

Mednarodni olimpijski komite še naprej drži tnalo in nakovalo pri izbiri kraja 
olimpijskih iger trdno v svojih rokah. Za velik dobiček krovne olimpijske organizacije 
'pa' skrbijo' tudi televizijske pravice, katerih cene v zadnjem obdobju rastejo v nebo. 
Mednarodni olimpijski komite je televizijski postaji Eurosport podelil, oziroma bolje 
rečeno prodal, televizijske pravice za predvajanje štirih olimpijskih iger v obdobju od 
2018 do 2024 za območje skoraj celotne Evrope za 1,3 milijarde evrov. Še večji 
znesek je plačala televizijska mreža NBC za pravice od leta 2012 do leta 2032 (7,65 
milijarde USD).

Nič drugače ni pri podpisovanju partnerskih pogodb – MOK je v zadnjem obdobju z 
avtomobilskim partnerjem Toyoto podpisal eno največjih pogodb v zgodovini športa. 
Ne glede na dejstvo, da bo del Toyotinega denarja MOK, ki na leto razdeli kar 90 % 
svojih prihodkov, 'razpršil' med športnike, športne organizacije in projekte po svetu, 
podpis pogodbe ni požel navdušenja med predstavniki olimpijskih komitejev po svetu. 
MOK je namreč s tem 'zaprl' še eno kategorijo proizvodov. To enostavno pomeni, da 
nacionalni olimpijski komite ali olimpijska reprezentanca ne bosta mogla imeti 
drugega avtomobilskega partnerja, kot je bilo mogoče v preteklosti in je mogoče še zdaj 
do podpisa pogodbe, ki bo začela veljati leta 2017.

Ne glede na to pri Olimpijskem komiteju Slovenije naprej razvijamo poslovni model. 
Poleg sodelovanja z dvema že obstoječima kategorijama poslovnih partnerjev, sponzor-
jev olimpijske reprezentance Slovenije in poslovnih partnerjev Olimpijskega komiteja 
Slovenije, veliko prizadevanja namenjamo začetku sodelovanja z novimi partnerji 
Olimpijskega strokovnega centra. Na ta način želimo športnikom omogočiti čim boljše 
možnosti za njihov športni razvoj. Pri razvoju novih proizvodov so seveda pomembni 
ideje in novi koncepti. Uvajajo jih kolegi, ki se ukvarjajo s področjem športa za vse 
in športa na lokalni ravni, to pa se bo brez dvoma odrazilo tudi na poslovnem izidu 
projektov s tega področja.
V ospredje poslovnih aktivnosti poleg aktivnega sodelovanja s sponzorji in 
partnerji ter predvsem v povezavi z olimpijskimi igrami uvrščamo tudi 
projekt prodaje olimpijskih izdelkov. Eden izmed ciljev je, da t. i. 
'merchandising' postane pomemben del pridobivanja virov za krovno 
slovensko športno organizacijo. 

V sklopu priprav na olimpijske igre v Riu de Janeiru je pomembno 
omeniti tudi sodelovanje s sponzorji olimpijske reprezentance 
Slovenije, ki imajo ključno vlogo pri realizaciji največjega projekta 
OKS. Dvosmerna komunikacija, priprava olimpijskih projektov in t. 
i. aktivacija sponzorskih pravic v sodelovanju s sponzorji so v letu 
olimpijskih iger poglavitne prioritete strokovne službe poslovnega 
dela Olimpijskega komiteja Slovenije. Povečanje prodaje, večja 
prepoznavnost podjetja ali blagovne znamke, boljši rezultati na 
digitalnih platformah in več zadovoljnih kupcev oziroma uporabnikov 
pa so le nekateri izmed ciljev sponzorjev, ki jih je moč doseči tudi ob 
pomoči sponzoriranja olimpijske reprezentance Slovenije. Prav zato je 
Olimpijski komite Slovenije s svojimi aktivnostmi, povezanimi z olimpijski-
mi igrami v Riu, začel že leto dni pred začetkom, ki bo 5. avgusta 2016. Eno 
leto do iger bo prvi večji mejnik #potvrio pa #, ki ga bomo na vseh digitalnih 
platformah olimpijske reprezentance Slovenije uporabljali do zadnjega dela 
priprav na olimpijske igre. Te bodo člani reprezentance seveda pričakali v tradicion-
alnih zeleno-modro-belih oblačilih kitajskega (Peak) opremljevalca.

Olimpijske igre pa brez dvoma prinašajo tudi veliko izzivov. Eden izmed 
njih je zagotovo to, kako v letu dni do iger nadaljevati ozaveščanje o 
oglaševanju iz zasede. Laično – kako preprečiti neolimpijskim sponzorjem, 
torej podjetjem, ki niso sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije, 
oglaševanje oziroma povezovanje s slovensko olimpijsko reprezentanco 

Olimpijski komite Slovenije in poslovni izzivi v predolimpijskem letu! 

oziroma z olimpijskimi igrami. V poslovnem svetu sicer še veljajo nekatera etična 
načela, ki pa jih je izjemno težko prenesti na oglaševanje iz zasede v moderne digitalne 
platforme, ki poganjajo 24-urni olimpijski vrvež in skrbijo za to, da so navijači vseskozi 
v stiku s svojimi športnimi idoli.
 
Tudi digitalni nastop v Riu bo za olimpijski komite Slovenije izjemno pomemben. 
Projekt olimpijskih iger v Sočiju je namreč postavil visoke standarde, verjamem pa, da 
jih bo naša ekipa  še presegla in olimpijski vrvež prenesla na telefone, tablice in 
računalnike številnih, ki navijajo za slovenske športnike. Ne glede na dejstvo, da je 
televizija kraljica olimpijskih iger, pa Facebook, Twitter, Instagram in druga omrežja 
vse bolj kraljujejo med uporabniki in so lahko idealne navijaške platforme, prepletene 
z aktivnostmi sponzorjev reprezentance.

Ena izmed izjemno pomembnih prvih aktivnosti novega vodstva je tudi sprememba 
celostne grafične podobe Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, ki 
jo zahteva Mednarodni olimpijski komite. Krovna olimpijska organizacija po novih 
smernicah namreč želi, da nacionalni olimpijski komiteji v svojih znakih ločijo 
olimpijske kroge od drugih grafičnih elementov. Poenostavljeno povedano, olimpijski 
krogi, ki so v starem logotipu naše organizacije, na tem mestu niso več dovoljeni. Nova 
rešitev oziroma znak Olimpijskega komiteja Slovenije vsebuje nacionalni simbol, barve 
slovenskega športa (bela, zelena, modra) in verjamemo, da bo zaznamoval 
prepoznavnost slovenskega olimpijskega gibanja in športa doma in v svetu v prihodn-
jem obdobju. Natančneje vam bomo novo celostno grafično podobo predstavili v 
naslednji številki Olimpijskih krogov.

Matic Švab

Do olimpijskih iger v Riu de Janeiru nas loči le še leto dni. Na Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih 
zvez aktivnosti, povezane s projektom Rio 2016, že potekajo in so usmerjene v doseganje kar najboljših razmer in 
možnosti za nemoteno pripravo športnikov in spremljevalcev ter aktiviranje sponzorskih dejavnosti, namenjenih 
največjemu, pa ne le športnemu, dogodku leta 2016.
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UVODNIK Prve evropske igre so uspele
Azerbajdžan s svojo prestolnico je odlično izkoristil premierne evropske igre za lastno promocijo in hkrati dokazal, 
da je vrhunski organizator z vso potrebno infrastrukturo za olimpijske igre. Predsednik Ilham Alijev je že napovedal, 
da bo država bržkone še tretjič kandidirala za olimpijske igre, glede na videno na nedavno končanih igrah v Bakuju-
pa bodo imeli Azerbajdžanci pri tem zanesljivo močno podporo. 

A prvi korak je storjen. V številnih športih je udeležba v 
Bakuju po kakovosti daleč presegla pričakovanja, tudi 
številne televizije, ki so igre prenašale, so se pohvalile z 
nadpovprečno gledanostjo. Veliko pa bo odvisno od 
naslednjega prireditelja, ki še ni znan. Hickey trdi, da je 
kandidatov kar sedem in da bo prireditelj po opravljenih 
pogovorih izbran v kratkem. Na žalost bo ta bržkone v prav 
tako težavnem položaju, kot je bil Baku, ki je imel za 
organizacijo in za dogovore z najmočnejšimi zvezami za 
sodelovanje na voljo le 30 mesecev. Pri EOC so optimis-
tični in tudi zgodovina kaže, da so bile olimpijske igre 
moderne dobe na svojem začetku le sen barona Pierra de 
Coubertaina, sčasoma pa so prerasle v največji globalni, pa 
ne le športni, dogodek na svetu.

In kako se je v tej zgodbi našla Slovenija? Če zanemarimo 
peščico slovenskih novinarjev, ki so na igre gledali zviška 
in nekateri celo menili, da gre za tretjerazredno športno 

Tudi sicer je predsednik Alijev z igrami zanesljivo še 
okrepil svojo vlogo doma. Vseh 17 dni iger je izkoristil za 
dobro vidno vlogo na stadionih in v dvoranah, kjer je v 
družbi športnih junakov žel aplavz evforičnih navijačev. Po 
tej plati so se milijardne investicije za igre – neuradno se 
številke gibljejo okoli devet milijard evrov, otvoritev je bila 
denimo dva in pol krat dražja od tiste na olimpijskih igrah 
v Londonu 2012 – zanesljivo izplačale. 

Kar so v Azerbajdžanu praktično vedeli vsi, oblasti pa so 
molčale, se je končno potrdilo tudi ob koncu iger. 
Gigantskim premiernim igram, ki so organizacijsko 
potekale 'po olimpijsko', naj bi sledil le še največji mogoč 
športni spektakel - olimpijske igre. "Ambicije niso odvisne 
od velikosti posamezne države. Mislim, da zmoremo 
dogodke izpeljati na najvišji ravni," je novinarjem dejal Ali 
Hasanov iz predsedniškega urada. Pri tem ni pretiraval, saj 
so londonski olimpijski delavci,ki so vodili organizacijo 
olimpijskih iger, projekt opravili z odliko. Uradno ima 
Azerbajdžan čas za vložitev kandidature do 15. septem-
bra. 

V Evropi je Azerbajdžan z organizacijo evropskih iger že 
dokazal, da zmore organizirati olimpijske igre. Nove 
zagovornike projekta bo zanesljivo dobil čez dve leti, ko bo 
mesto ob Kaspijskem morju gostilo igre islamske 
solidarnosti. "Športni dogodki so vedno tudi predstavitev 
gospodarske in politične moči države," je ob tem dejal 
minister za šport Azad Rahimov, ki si obeta podobno 
odmevno prireditev in podporo v islamskem svetu po letu 
2017. 

Kritik glede izvedbe iger med olimpijskimi komiteji v 
Evropi tako rekoč ni. Še več, večina se strinja, da je bila 

organizacijska raven tako visoka, da se bo v Evropi težko 
našel prireditelj, ki bo zmogel zbrati toliko sredstev, 

da bi dosegel raven Bakuja. Z olimpijskimi 
igrami je seveda drugače, zanje se bodo poleg 

Bakuja potegovali še  Pariz, Rim, Boston in 
Budimpešta,mesta, ki so že vložila 

kandidaturo. 

Evropske igre pa bodo ostale skrb 
Evropskih olimpijskih komitejev. 
Naslednji prireditelj leta 2019 
bi morala biti Nizozemska, 
vendar je zaradi finančnih težav 
izvedbo tik pred otvoritvijo v 
Bakuju odpovedala. Predsed-
nik Evropskih olimpijskih 
komitejev Patrick Hickey s 
sodelavci se zaveda, da je za 
igre dobro, da se na njih predsta-

vi vsa raznolikost Evrope, zaradi 
česar si za naslednjega prireditelja 

želijo državo z zahoda Evrope.

EOC pa čaka težavna naloga tudi pri 
sestavi programa iger, saj za večjo 

obiskanost dogodka in boljšo televizijsko 
prepoznavnost, ki seveda omogoča trženje 

televizijskih pravic in marketing, brez dvoma 
potrebujejo močnejšo atletiko in močnejše 

plavanje ter najodmevnejše športe z žogo, ki bodo 
privabili množice ob tekmovališča. 

ZA KAJ GRE?
Evropski teden športa je plod nove pobude Evropske komisije za 
spodbujanje športa in telesne aktivnosti v Evropi. Ob pomoči 
tedna športa se bodo razvile nove dejavnosti ter nadgradile že 
obstoječe uspešne pobude na evropski, nacionalni, regionalni ali 
lokalni ravni. Ta vseevropska kampanja bo Evropejce za telesno 
dejavnost (#BeActive) navdihovala v času trajanja in jih tudi 
spodbujala, naj ostanejo telesno dejavni skozi vse leto.

ZAKAJ?
Šport in telesna dejavnost v veliki meri pripomoreta k dobremu 
počutju ljudi, tudi evropskih državljanov. Vendar se v Evropi 
trenutno telesna dejavnost 'drži' na enaki ravni, v nekaterih 
državah pa je je celo vedno manj. In to naj bi spremenil evropski 
teden športa. Pomanjkanje telesnih dejavnosti slabo vpliva tako 
na družbo kot celoto kot na zdravje posameznikov, povzroča pa 
tudi gospodarske stroške. Poleg tega lahko šport pripomore tudi 
k širjenju strpnosti in krepitvi državljanske zavesti po vsej Evropi. 
Krepitev vloge športa kot načina socialnega vključevanja bo 
pripomogla k soočanju s trenutnimi izzivi v evropski družbi.

CILJ?
Evropski teden športa želi ljudi spodbuditi za sodelovanje v 
športu oziroma za telesno aktivnost ter jih ozavestiti o številnih 
koristih takšnega početja. Teden športa je namenjen prav vsem – 
ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost. V njem 
naj bi sodelovali posamezniki, javni organi, športna gibanja, 
organizacije civilne družbe in zasebni sektor. Na podlagi javnih 
pobud bo teden
športa Evropejce spodbudil k redni telesni dejavnosti 
(#BeActive) ter ljudem omogočil več gibanja v
vsakodnevnem življenju.

KDAJ?
Prvi evropski teden športa boletos, in to od 7. do 13. septembra. 
Prvo leto bodo sodelujoče države dejavnost in dogodke na 
nacionalni ravni lahko izvajale do konca meseca. Evropski teden 
športa ni zasnovan kot enkratni dogodek. Tako kot letošnji prvi 
bo tudi v prihodnje vsako leto septembra.

KAKO?
Evropski teden športa bo razdeljen v 4 tematske sklope, to pa 
so: izobraževalno okolje, delovno okolje, šport na prostem ter 
klubi in fitnes centri. Za vsako izmed teh okolij bodo 
organizirane številne pobude in dejavnosti na različnih ravneh 
(na ravni EU ter nacionalni, lokalni in regionalni ravni), v katere 
bodo vključeni številni akterji. V Bruslju bo Evropska komisija 
ob navzočnosti številnih medijev pripravila odprtje tedna športa. 
Telesna dejavnost (#BeActive), poglavitna tema kampanje ob 
tednu športa, naj bi bila rdeča nit tudi za druge kampanje, 
dogodke in dejavnosti skozi vse leto.

KDO?
Evropski teden športa je nastal na pobudo Evropske komisije. 
Po Evropi po potekal zelo razpršeno in v tesnem sodelovanju z 
nacionalnimi koordinatorji in s številnimi različnimi partnerji, 
odločnimi podporniki te prireditve. Pri izvajanju različnih 
predstavitvenih dejavnosti bo sodelovala tudi ekipa ambasador-
jev.

SODELUJTE TUDI VI!
Evropski teden športa je namenjen VAM!
Ne zamudite priložnosti za sodelovanje na prvem. Čakajo vas 
številne dejavnosti po vsej Evropi. Obiščite spletišče, seznanite 
se s podrobnostmi, spoznajte ambasadorje, preglejte načrt 
dogodkov in še veliko več.

Del Evropskega športa tudi Slovenija

Bodite aktivni! #BeActive!
www.ec.europa.eu/sport/week

tekmovanje, je enotna ugotovitev, da so se športnice in 
športniki odrezali zelo dobro. Ne le pet odličij, s katerimi so 
se vrnili domov, tudi veliko drugih rezultatov in uvrstitev je 
bilo izvrstnih. Ob premiernih evropskih igrah je treba 
poudariti, kot je zapisano že zgoraj, da čaka vodilne na 
Evropskih olimpijskih komitejih v prihodnje še kar nekaj 
dela, predvsem dogovor z mednarodno atletsko federacijo in 
mednarodno plavalno zvezo, da bi lahko govorili o najbolj 
kakovostnem tekmovanju na stari celini, v tem trenutku pa 
velja zadevo pogledati tudi nekoliko širše: Baku je bil lepa 
priložnost tudi za nekatere športnike, predvsem plavalce, ki 
začenjajo uspešno športno pot. Tudi zato velja pri omenjen-
em projektu vztrajati. A seveda ne za vsako ceno.

STA, B.D.
 



1. Sašo, najprej iskrene čestitke ob osvojeni zlati kolajni na prvih evropskih igrah v 
Bakuju. Prve igre stare celine in edina zlata kolajna za Slovenijo. Kaj vam pomeni ta 
uspeh?

Hvala lepa. Počasi dobivam občutek, da mi uspeh na letošnjih evropskih igrah 
pomeni vedno več. Seveda je bilo takoj po zmagi veselje neizmerno, ampak pomen te 
zmage mi postaja jasen šele zdaj. Tako da se počutim resnično izjemno. 

2. Ta kolajna je zagotovo velik uspeh tako za vas osebno kot tudi za športno gimnas-
tiko v Sloveniji. Ali po takšnem dosežku dvomi o vaši uspešnosti na konju izginejo in 
se samozavest okrepi ali nekaj dvoma še vedno tli?

Prvi del letošnje sezone sem imel kar veliko težav. Posledično pa seveda trpi tudi 
samozavest, saj začneš dvomiti o sebi. Ko pa sem v Bakuju kljub kar velikemu 
pritisku slabih prejšnjih tekmovanj tekmoval najbolje v letošnji sezoni, se je seveda 
tudi samozavest povrnila. Sicer pa take boje verjetno bije vsaj športnik. Včasih so 
občutki in samozavest na vrhuncu in počutiš se nepremagljivega, že naslednji 
trenutek pa lahko zdrsneš v krizo, ki ji ne vidiš konca. Pravi športnik, tak iz pravega 
testa, ostane seveda tudi v takih trenutkih miren in išče pravo pot.

INTERVJU
Sašo Bertoncelj
Prve evropske igre so za nami in telovadec Sašo Bertoncelj je 
tisti, ki je osvojil zlato kolajno. Z njim smo se pogovarjali, ko 
se je vrnil iz zasluženega dopusta na Hrvaškem s svojo dolgo-
letno partnerico. Z nami je delil občutke po izjemnem uspehu 
v Bakuju in nam zaupal, kako se pripravljala na kvalifikacije 
za poletne olimpijske igre, ki bodo v Riu prihodnje leto.

3. Trema je, jasno, del vsakega tekmovanja, z njo se 'bode' vsak športnik. Nekateri jo 
občutijo manj, drugi bolj. Kako pa se vi spopadate z njo? Menite, da jo znate izkoristiti 
sebi v prid in ste zaradi nje bolj zbrani ali pa vam v določenih trenutkih škodi?

Le težko bi presodil, kam spadam po tej plati, saj ne vem, kaj občutijo oziroma doživlja-
jo drugi športniki. Lahko pa povem, da sem imel v mladosti veliko težav s psihično 
pripravljenostjo. Nekako sem bil sam sebi največji nasprotnik. Zdaj sem veliko stabilne-
jši, tudi po zaslugi načrtnega dela s psihologinjo Tanjo Kajtno.  Seveda bi vedno lahko 
bilo tudi bolje,  ampak se pa kar dobro spopadam s pritiski na tekmovanjih. Tudi velikih. 
To dokazujejo tudi že številne medalje, pridobljene na njih.

6. Pa pustimo malce šport ob strani. Vemo, da vrhunski športniki počitka skorajda ne 
poznajo in da je dopusta glede na sezono bore malo, pa kljub temu – kaj pa vi radi 
počnete v prostem času? Se ukvarjate s kakšnim drugim športom, morda hobijem, za 
sprostitev in zabavo?

To je res, počitka ni veliko. Sam si ga zadnja leta bolj malo privoščim tudi zato, ker 
imam po njem prevelike težave z vračanjem v dobro formo. V času počitka pridejo po 
navadi na vrsto kakšne druge, med sezono ob stran potisnjene obveznosti. To so tudi 
obveznosti do Slovenske vojske pa do sponzorja (BTC), čeprav moram priznati, da je 
super sponzor, ker resnično ne zaheva veliko.  Tisti pravi dopust pa najraje preživim 
na toplem, na čolnu, po otokih. Tam se svet ustavi, in to meni in Nini izjemno ustreza.  

7. Kot sem omenila že zgoraj, vsi vemo, kako naporno je življenje vrhunskega 
športnika in kakšna odrekanja so potrebna za doseganje uspehov. Zdaj sicer niste več 
v najstniških letih, pa vendar, kaj menite o tistih časih, časih srednje šole na primer, 
ko so vaši vrstniki večere preživljali zunaj in se družili, vi pa ste trenirali. Vam je bilo 
kdaj težko in kako ste se spopadali s temi najstniškimi 'težavami'?

4. Kakšne pa so kaj vaše želje oziroma bolje rečeno, kakšni so vaši načrti glede 
nadaljevanja športne kariere? Če se boste kvalificirali na OI v Riu prihodnje leto, boste 
kariero po njih končali ali pa jo nameravati nadaljevati še dolga leta, kot jo je npr. naš 
olimpionik Miro Cerar?

Zame so olimpijske igre v Riu eden najpomembnejših ciljev, ne pa edini, tako da se z njimi 
ne obremenjujem, ne mislim, da je to še zadnje, kar želim doseči v svoji karieri. Če se bom 
uspel uvrstiti nanje in se podati na lov za rezultati, bom sicer presrečen, nameravam pa po 
njih še nekaj časa tekmovati, ne glede na izid. Zdi se mi, da bom kariero končal, ko telo ne 
bo več zdržalo, ali pa drugače, ko se ne bom več uspel na treningih zaradi bolečin priganjati 
do konca. Takrat bom verjetno sam pri sebi ugotovil, da je bilo dovolj.

5. Kot športnik ogromno potujete in obiščete veliko novih krajev. Pa vendarle, ali si lahko 
katerega tudi zares ogledate ali pa vam je mar zgolj za tekmo in za nič drugega?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Če tekmuješ dobro, si naslednji dan po finalnem nastopu že na letalu in se vračaš v 
domovino. 
Če pa si uvrščen slabše, imaš več časa, da si malo ogledaš, kje dejansko si. Tako da jaz, ker 
pač večinoma tekmujem dobro in skoraj vedno nastopam tudi v finalu, od krajev nimam 
kaj veliko, razen magnetka na hladilniku. (hehe)

Ja, že kar nekaj let je od takrat. Uff, preveč let je od takrat. Hehe. Zdaj ko gledam nazaj, mi ni 
ničesar žal, seveda pa ni bilo vedno lahko. Res je, da so moji vrstniki imeli veliko prostega časa, jaz 
pa ga za druženje in zabavo nisem imel. Zaradi tekmovanja nisem odšel na maturantski izlet. 
Priznam, da mi je bilo malo žal, včasih tudi težko. Na srečo sem imel doma dobro podporo, da je 
bilo vse skupaj lažje. Ampak to so stvari, ki spadajo zraven, če želiš postati vrhunski športnik. Vse 
to pa je seveda pozabljeno, ko stojiš na zmagovalnem odru in poslušaš himno svoje države.

8. Za konec pa nam še zaupajte, kako ste preživeli dopust s svojo boljšo polovico. Zasledili smo 
namreč, da ste takoj po evropskih igrah odšli na zaslužene počitnice na morje. Ste jih dobro 
izkoristili, saj vemo, da  ne morete dolgo počivati – jeseni vas namreč čakajo svetovno prvenstvo in 
kvalifikacije za OI.

Ja, res je, še razpakirati nisem imel časa. Še dobro, da smo za evropske igre dobili popolnoma novo 
opremo, tako da mi ni bilo treba oprati niti 'cunj', ker ne vem, ali bi mi časovno sploh uspelo. 
Dopust sem preživel na hrvaškem otoku Murter. Najbolje bi ga opisal z besedami 'kratko in sladko'. 
Ker sva na dopust odšla z gumenjakom, sva lahko preplula Kornate in druge otoke v bližini. Zares 
čudoviti kraji za malce odmika od vsakodnevnega stresa in polnjenje baterij za drugi del sezone.

A.P.
Foto: Aleš Fevžer in osebni arhiv S.B.
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1. Sašo, najprej iskrene čestitke ob osvojeni zlati kolajni na prvih evropskih igrah v 
Bakuju. Prve igre stare celine in edina zlata kolajna za Slovenijo. Kaj vam pomeni ta 
uspeh?

Hvala lepa. Počasi dobivam občutek, da mi uspeh na letošnjih evropskih igrah 
pomeni vedno več. Seveda je bilo takoj po zmagi veselje neizmerno, ampak pomen te 
zmage mi postaja jasen šele zdaj. Tako da se počutim resnično izjemno. 

2. Ta kolajna je zagotovo velik uspeh tako za vas osebno kot tudi za športno gimnas-
tiko v Sloveniji. Ali po takšnem dosežku dvomi o vaši uspešnosti na konju izginejo in 
se samozavest okrepi ali nekaj dvoma še vedno tli?

Prvi del letošnje sezone sem imel kar veliko težav. Posledično pa seveda trpi tudi 
samozavest, saj začneš dvomiti o sebi. Ko pa sem v Bakuju kljub kar velikemu 
pritisku slabih prejšnjih tekmovanj tekmoval najbolje v letošnji sezoni, se je seveda 
tudi samozavest povrnila. Sicer pa take boje verjetno bije vsaj športnik. Včasih so 
občutki in samozavest na vrhuncu in počutiš se nepremagljivega, že naslednji 
trenutek pa lahko zdrsneš v krizo, ki ji ne vidiš konca. Pravi športnik, tak iz pravega 
testa, ostane seveda tudi v takih trenutkih miren in išče pravo pot.

INTERVJU

3. Trema je, jasno, del vsakega tekmovanja, z njo se 'bode' vsak športnik. Nekateri jo 
občutijo manj, drugi bolj. Kako pa se vi spopadate z njo? Menite, da jo znate izkoristiti 
sebi v prid in ste zaradi nje bolj zbrani ali pa vam v določenih trenutkih škodi?

Le težko bi presodil, kam spadam po tej plati, saj ne vem, kaj občutijo oziroma doživlja-
jo drugi športniki. Lahko pa povem, da sem imel v mladosti veliko težav s psihično 
pripravljenostjo. Nekako sem bil sam sebi največji nasprotnik. Zdaj sem veliko stabilne-
jši, tudi po zaslugi načrtnega dela s psihologinjo Tanjo Kajtno.  Seveda bi vedno lahko 
bilo tudi bolje,  ampak se pa kar dobro spopadam s pritiski na tekmovanjih. Tudi velikih. 
To dokazujejo tudi že številne medalje, pridobljene na njih.

6. Pa pustimo malce šport ob strani. Vemo, da vrhunski športniki počitka skorajda ne 
poznajo in da je dopusta glede na sezono bore malo, pa kljub temu – kaj pa vi radi 
počnete v prostem času? Se ukvarjate s kakšnim drugim športom, morda hobijem, za 
sprostitev in zabavo?

To je res, počitka ni veliko. Sam si ga zadnja leta bolj malo privoščim tudi zato, ker 
imam po njem prevelike težave z vračanjem v dobro formo. V času počitka pridejo po 
navadi na vrsto kakšne druge, med sezono ob stran potisnjene obveznosti. To so tudi 
obveznosti do Slovenske vojske pa do sponzorja (BTC), čeprav moram priznati, da je 
super sponzor, ker resnično ne zaheva veliko.  Tisti pravi dopust pa najraje preživim 
na toplem, na čolnu, po otokih. Tam se svet ustavi, in to meni in Nini izjemno ustreza.  

7. Kot sem omenila že zgoraj, vsi vemo, kako naporno je življenje vrhunskega 
športnika in kakšna odrekanja so potrebna za doseganje uspehov. Zdaj sicer niste več 
v najstniških letih, pa vendar, kaj menite o tistih časih, časih srednje šole na primer, 
ko so vaši vrstniki večere preživljali zunaj in se družili, vi pa ste trenirali. Vam je bilo 
kdaj težko in kako ste se spopadali s temi najstniškimi 'težavami'?

4. Kakšne pa so kaj vaše želje oziroma bolje rečeno, kakšni so vaši načrti glede 
nadaljevanja športne kariere? Če se boste kvalificirali na OI v Riu prihodnje leto, boste 
kariero po njih končali ali pa jo nameravati nadaljevati še dolga leta, kot jo je npr. naš 
olimpionik Miro Cerar?

Zame so olimpijske igre v Riu eden najpomembnejših ciljev, ne pa edini, tako da se z njimi 
ne obremenjujem, ne mislim, da je to še zadnje, kar želim doseči v svoji karieri. Če se bom 
uspel uvrstiti nanje in se podati na lov za rezultati, bom sicer presrečen, nameravam pa po 
njih še nekaj časa tekmovati, ne glede na izid. Zdi se mi, da bom kariero končal, ko telo ne 
bo več zdržalo, ali pa drugače, ko se ne bom več uspel na treningih zaradi bolečin priganjati 
do konca. Takrat bom verjetno sam pri sebi ugotovil, da je bilo dovolj.

5. Kot športnik ogromno potujete in obiščete veliko novih krajev. Pa vendarle, ali si lahko 
katerega tudi zares ogledate ali pa vam je mar zgolj za tekmo in za nič drugega?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Če tekmuješ dobro, si naslednji dan po finalnem nastopu že na letalu in se vračaš v 
domovino. 
Če pa si uvrščen slabše, imaš več časa, da si malo ogledaš, kje dejansko si. Tako da jaz, ker 
pač večinoma tekmujem dobro in skoraj vedno nastopam tudi v finalu, od krajev nimam 
kaj veliko, razen magnetka na hladilniku. (hehe)

Ja, že kar nekaj let je od takrat. Uff, preveč let je od takrat. Hehe. Zdaj ko gledam nazaj, mi ni 
ničesar žal, seveda pa ni bilo vedno lahko. Res je, da so moji vrstniki imeli veliko prostega časa, jaz 
pa ga za druženje in zabavo nisem imel. Zaradi tekmovanja nisem odšel na maturantski izlet. 
Priznam, da mi je bilo malo žal, včasih tudi težko. Na srečo sem imel doma dobro podporo, da je 
bilo vse skupaj lažje. Ampak to so stvari, ki spadajo zraven, če želiš postati vrhunski športnik. Vse 
to pa je seveda pozabljeno, ko stojiš na zmagovalnem odru in poslušaš himno svoje države.

8. Za konec pa nam še zaupajte, kako ste preživeli dopust s svojo boljšo polovico. Zasledili smo 
namreč, da ste takoj po evropskih igrah odšli na zaslužene počitnice na morje. Ste jih dobro 
izkoristili, saj vemo, da  ne morete dolgo počivati – jeseni vas namreč čakajo svetovno prvenstvo in 
kvalifikacije za OI.

Ja, res je, še razpakirati nisem imel časa. Še dobro, da smo za evropske igre dobili popolnoma novo 
opremo, tako da mi ni bilo treba oprati niti 'cunj', ker ne vem, ali bi mi časovno sploh uspelo. 
Dopust sem preživel na hrvaškem otoku Murter. Najbolje bi ga opisal z besedami 'kratko in sladko'. 
Ker sva na dopust odšla z gumenjakom, sva lahko preplula Kornate in druge otoke v bližini. Zares 
čudoviti kraji za malce odmika od vsakodnevnega stresa in polnjenje baterij za drugi del sezone.

A.P.
Foto: Aleš Fevžer in osebni arhiv S.B.

tekmovanje, je enotna ugotovitev, da so se športnice in 
športniki odrezali zelo dobro. Ne le pet odličij, s katerimi so 
se vrnili domov, tudi veliko drugih rezultatov in uvrstitev je 
bilo izvrstnih. Ob premiernih evropskih igrah je treba 
poudariti, kot je zapisano že zgoraj, da čaka vodilne na 
Evropskih olimpijskih komitejih v prihodnje še kar nekaj 
dela, predvsem dogovor z mednarodno atletsko federacijo in 
mednarodno plavalno zvezo, da bi lahko govorili o najbolj 
kakovostnem tekmovanju na stari celini, v tem trenutku pa 
velja zadevo pogledati tudi nekoliko širše: Baku je bil lepa 
priložnost tudi za nekatere športnike, predvsem plavalce, ki 
začenjajo uspešno športno pot. Tudi zato velja pri omenjen-
em projektu vztrajati. A seveda ne za vsako ceno.

STA, B.D.
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Pot športnega delavca je začel leta 1955 (še 
kot študent) na ustanovitvenem občnem zboru  
ŠD Olimpija; od takrat je tudi član tega kolek-
tiva. Potem je opravljal več nalog profesional-
no:  bil je podpredsednik Okrajne zveze za 
telesno kulturo (1963–65), sekretar Šolskega 
centra za telesno vzgojo (1970–1974), 
pomočnik republiškega sekretarja za prosve-
to in kulturo (danes državni sekretar) in nadal-
jeval kot sekretar Telesno kulturne skupnosti 
Slovenije (1974–78). Velja omeniti, da je 
imel Šugman prvi izmed 'športnikov' govor v 
tedanji skupščini – na podlagi povedanega so 
začeli pripravljati prvi zakon o športu, uredilo 
se je financiranje … skratka postavljeni so 
bili temelji za sodobno organiziranost športa v 
državi. 

Rajko Šugman je v športu opravljal tudi veliko nalog 
neprofesionalno: kot organizator je bil član številnih 
organizacijskih komitejev (in njihovih komisij) velikih 
prireditev. Kar  25 let je bil član OK Planica (od tega 8 
let tudi IO OK in vodja protokola) in v okviru tega 
komiteja tudi vseh organizacijskih komitejev svetovnih 
prvenstev in svetovnih pokalov v smučarskih skokih in 
poletih. Rajko Šugman je bil vodja slovenske olimpijske 
reprezentance na igrah XXV. olimpijade v Barceloni leta 
1992, vodja številnih srečanj dežel delovne skupnosti 
treh dežel in vodja delegacije na XII. Evropski športni 
konferenci Dunaj–Budimpešta,  1995.

Kot predsednik Športne zveze Slovenije je  bil v času 
osamosvajanja Slovenije na čelu razdruževanja zveznih 
(jugoslovanskih) in slovenskih športnih organizacij in 
vključevanja le-teh v mednarodne športne asociacije. 
Velja omeniti, da je po Seulu (1988) na skupni seji 
ZTKJ in JOK zahteval takojšnjo razrešitev generalnega 
sekretarja JOK in vrnitev denarja vseh, ki niso bili 
določeni za Seul. Posebno razburjenje je na tej seji 
vzbudila njegova zahteva za  ustanovitev nacionalnih 
olimpijskih komitejev kot delov JOK; seja je bila 
prekinjena in nikoli nadaljevana, začela se je pot 
osamosvajanja tudi na področju športa …

Šugman je bil tudi med pobudniki za ustanovitev OKS; 
prvi je leta 1991 na Evropski športni konferenci v Oslu 
navezal stike z MOK in se z njegovim generalnim 
sekretarjem dogovoril za nadaljnje sodelovanje in za 
sprejem pri predsedniku te organizacije. Bil je član 
delegacije na prvem srečanju s Samaranchem v Lozani, 
vodil  pa je tudi prvo slovensko reprezentanco na  POI  v 
Barceloni leta 1992. Skupaj z Miroslavom Cerarjem je 
ustanovil Slovensko olimpijsko akademijo in bil njen 
direktor sedem let; delo na SOA mu je bilo 'pisano na 
kožo’.

Rajko Šugman je kot ustanovitelj ali soustanovitelj 
sodeloval pri skoraj dvajsetih organizacijah; od TVD 

Prof. dr. RAJKO ŠUGMAN
- ob njegovem življenjskem jubileju
Je že tako, da se v različnih okoljih pojavijo posamezniki, ki na poseben način zaznamujejo 
neko obdobje, ljudje, ki so sposobni presežkov, ki dajejo družbi nekaj več …  Profesor 
Šugman je dal poseben pečat športu, športni znanosti in športni stroki. Pregledujoč njegov 
opus naletimo na številke, ki se zdijo  neponovljive in nedosegljive …

Najboljši slovenski veslač vseh časov Iztok Čop je tudi 
uradno prejel najvišje priznanje v veslaškem športu, 
nagrado Thomasa Kellerja. Ob razglasitvi v luzernskem 
prestižnem hotelu Palace je avditorij slovenskemu veslaču 
namenil stoječe ovacije, ob čemer seveda ni ostal 
ravnodušen.

Poleg Čopa so bili za to priznanje nominirani sestri Caroline 
in Georgina Evers-Swindel z Nove Zelandije, Američanka 
Caryn Davies, Britanec Greg Searle, Italijan Rossano 
Galtarossa in Novozelandec Rob Waddel.
Priznanje je Čopu podelil Dominik Keller, sin legendarnega 
predsednika FISE Thomasa Kellerja, po katerem se to 
najvišje veslaško priznanje tudi imenuje. Ob razglasitvi je 
poudaril Čopovo izjemno kariero in njegov pozitivni odnos, 
ki ga je vnašal v veslaški šport, saj je 'nasprotnike spreminjal 
v prijatelje'.
Iztok Čop, ki se v Luzern v takšni ali drugačni vlogi vrača vse 
od leta 1991 in je med dozdajšnjimi prejemniki priznanja 
prepoznal deset veslačev, proti katerim je tekmoval in jih 
tudi vsaj enkrat premagal, je v govoru poudaril prijateljstvo 
med veslači, ki ga je med kariero vedno širil. Izrazil je ponos, 
da gre priznanje, ki je najbolj prestižno med vsemi 
njegovimi trofejami, na Bled, kraj, ki je bil Thomasu Kellerju 
še posebej ljub in je bil povezan z njim.
Ob pogledu na dolgotrajno kariero, prvič je na članskem SP 
nastopil leta 1990, ko so priznanje začeli podeljevati, se mu 
vendarle, kot je povedal, vse zdi kot svetlobni trenutek, saj 
je ves čas užival, doživel veliko pozitivnih stvari in imel 
privilegij tekmovati proti veslaškim legendam. Po njih se je 
zgledoval zunaj tekmovanj, na medsebojnih merjenjih pa jih 
je vedno skušal premagati. Poudaril je, da je imel srečo, ker 
se je lahko pridružil Veslaškemu klubu Bled, kjer so že imeli 
veliko znanja za pripravo vrhunskih veslačev. Kljub 
majhnosti blejskega in slovenskega veslanja pa se mu je 
posrečilo najti tudi nadarjene soveslače, s katerimi je lahko 
posegel v svetovni vrh.
Kot najslajše je v šali, v zahvalnem govoru pred veslaško 
elito v hotelu Palace, omenil zmage proti najboljšim 
prijateljem, saj te prinesejo veliko večje zadovoljstvo kot 
zmaga nad nekom, ki ga ne maraš. Zmagovati v veslanju mu 
ni bilo vedno lahko – kot tudi ni bilo lahko zmagati v močni 
konkurenci kandidatov za to častno priznanje – vendar pa je 
imel vedno trdno podporo v pravih ljudeh in pri družini.

Iztok Čop je v svoji 25-letni karieri osvojil štiri olimpijske 
medalje (zlato, srebrno in dve bronasti) in 12 medalj na 
svetovnih prvenstvih, od tega je bil štirikrat svetovni prvak. 
Na tekmah svetovnega pokala je nastopil 43-krat, od tega je 
34-krat osvojil medaljo.

Kariero je končal po osvojitvi bronaste medalje na OI v 
Londonu leta 2012. Iztok Čop še naprej ostaja v športu – kot 
podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, član 
izvršnega odbora Veslaške zveze Slovenije in upravnega 
odbora Veslaškega kluba Bled velja za zagrizenega borca 
za boljši jutri športnikov.

S.T.A.

Podpredsednik OKS-ZŠZ 
Iztok Čop je v Luzernu dobil 
pomembno priznanje

Partizan Gorišnica (1953) in NK Gorišnica do tega, da je 
bil član iniciativnega odbora za ustanovitev OKS leta 
1991. Njegovi sta med drugim tudi zamisli za izvedbo 
Muzeja športa v Ljubljani in Mednarodnega  festivala 
športnih filmov.  

Kot zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je 
deloval na različnih ravneh športa, njegovo 
delo pa je bilo ves čas prepleteno tud z 
literarnim ustvarjanjem. 

Športna stroka in znanost sta z njegovimi leposlovnimi 
zapisi pridobili ljudskost in privlačnost ter šport priljubili 
najširši javnosti. Ugled športa je profesor Šugman širil 
tudi kot dekan Fakultete za šport in kot prorektor 
Univerze v Ljubljani. 

Doktorski študij v Zagrebu, izpopolnjevanje na Inštitutu 
za telesno kulturo v Moskvi in v St. Peterburgu, na 
Fakulteti za telesno vzgojo in šport Karlove Univerze v 
Pragi, na Dunaju in v Veliki Britaniji in različne 
zaposlitve, od dela na Republiškem sekretariatu za 
prosveto in kulturo do delovanja na Fakulteti za šport, so 
zagotovo bogat vir njegovega navdiha. Njegovo neizmer-
no življenjsko energijo dokazujejo številna članstva in 
razne funkcije, za katere je bil izvoljen v štiridesetletnem 
delovanju. Med drugim je bil predsednik Gimnastične 
zveze Slovenije, predsednik Skupnosti jugoslovanskih 
fakultet za telesno kulturo, član Komiteja za razvoj 
športa Sveta Evrope v Strasbourgu (SSDS) in Komisije 
tega organa za raziskovalno delo (CDSR).

Profesorja Šugmana so vabili k sodelovanju v številnih 
ustanovah doma in v Evropi. Sodeloval je s Centrom za 
preučevanje sodelovanja dežel v razvoju, Visoko športno 
šolo v Kölnu, Nacionalno športno akademijo v Sofiji itd. 
Opus njegovih del obsega 539 bibliografskih enot, med 
njimi 24 strokovnih, literarnih in poljudnih del in 16 
učbenikov. Uredil je več kot 30 publikacij in bil glavni in 
odgovorni urednik revije Šport. 

V zadnjem času se Rajko Šugman posveča predvsem 
pisanju, povezanosti športa z gospodarstvom in 
odnosom med športom in kulturo v najširšem pomenu 
besede. Tudi leposlovju. Pred meseci smo bili priča 
izjemnemu intervjuju z Vladom Ambrožičem na RTV 
SLO. Občudovanja vredno je dejstvo, da je Šugman, ki 
živi v Ljubljani, še kako opazen na različnih športnih in 
drugih družbenih dogajanjih. In prav vedno je zaželen 
sogovornik. 

Kaj reči za konec …? Da si želimo, da bi izšel ZBORNIK 
ob 90-tki … in 100-tki. Želimo, da bi s strokovno in z 
akademsko dediščino mi vsi skupaj skrbno ravnali. Da bi 
v okviru OKS in slovenskega športa tudi v prihodnje 
nastajali podobno bogati opusi. Verjamem, da bi tudi 
Profesor  to želel.  Spoštovanemu Profesorju pa kličemo 
še na mnoga leta. 

dr. Marta Bon
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Prof. dr. RAJKO ŠUGMAN

Zdrav in zadovoljen delavec je vedno na 
delovnem mestu, sproščen in proaktiven!

In tej resnici je Olimpijski komite Sloveni-
je-Združenje športnih zvez (v nadaljevanju: 
OKS-ZŠZ) sledil tudi pri oblikovanju projekta 
Poslovne športne igre. Cilj OKS-ZŠZ je 
množičnost, tako na tekmovanjih kot pri športni 
rekreaciji, zaradi česar je eden izmed strateških 
ciljev te organizacije povečati število športno 
aktivnih prebivalcev. 

Projekt Poslovne športne igre  podjetja nagovar-
ja, naj svoje uslužbence spodbujajo in podpirajo 
tudi pri športni rekreaciji. Vsi se zavedamo, da s 
športno aktivnostjo zaposleni ohranjajo zdravje 
in vitalnost ter tako veliko laže izpolnjujejo svoje 
delovne obveznosti. Včasih, ko imamo vsega 
drugega preveč, na to na žalost kar pozabimo in 
rek zdrav duh v zdravem telesu za nas izgubi 
pomen. Naj vas Poslovne športne igre 'naredijo' 
spet aktivne. Hkrati pa lahko delujejo tudi kot 
zanimiv team building zaposlenih. 

Letošnje srečanje športnikov iz obmejnih dežel je bilo že 
39. po vrsti, potekalo pa je v Brežicah v organizaciji 
Športne zveze Brežice. 
Srečanje se je začelo s slovesnim odprtjem v športni 
dvorani Brežice, natančneje z Zdravljico, ki jo je zapela 
domačinka Nuša Derenda. Navzoče je nato nagovoril 
župan Brežic Ivan Molan, ki je vsem izrekel dobrodošli-
co ter izpostavil športno, kulturno in turistično bogastvo 
in tradicijo občine. Sledil je pozdrav Olimpijskega 
komiteja Slovenije – prinesla sta ga mag. Janez 
Sodržnik, podpredsednik, in Miro Cerar, ambasador 
Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play. Urad 
za zamejce v zamejstvu in po svetu je zastopal Rudi 
Merljak, ki je poudaril dejstvo, da se je po 38 letih 
vendarle zgodilo, da na srečanju nastopa kar 5 držav, saj 
so poleg Slovenske športne zveze iz Koroške, domače 
Športne zveze iz Brežic, Zveze Slovencev na Madžar-
skem in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji 
letos prvič sodelovali tudi predstavniki Zveze slovenskih 
društev Hrvaške.
Navzoče je pozdravil tudi predsednik Športne zveze 
Brežice Stane Tomše, ki je besedo z veseljem prepustil 
zagotovo najbolj znanemu športniku iz tega kraja – 
Primožu Kozmusu, svetovnemu in olimpijskemu prvaku 
v metu kladiva. Ta je vsem nastopajočim zaželel dobro 
počutje na srečanju. 

V soboto pa sta bila na vrsti tekmovanje in sklepna 
slovesnost s podelitvijo priznanj.
Rezultati:

ODBOJKA
Vrstni red: 1. Združenje slovenskih športnih društev v 
Italiji; 2. Športna zveza Brežice; 3. Slovenska športna 
zveza iz Koroške.
KOŠARKA
Vrstni red: 1. Športna zveza Brežice ; 2. Združenje 
slovenskih športnih društev v Italiji; 3. Slovenska 
športna zveza iz Koroške.
NOGOMET
Vrstni red: 1. Športna zveza Brežice; 2. Slovenska 
športna zveza iz Koroške; 3. Združenje slovenskih 
športnih društev v Italiji; 4. Zveza Slovencev na Madžar-
skem.
NAMIZNI TENIS
Vrstni red: 1. Zveza slovenskih društev Hrvaške; 2. 
Slovenska športna zveza iz Koroške; 3. Športna zveza 
Brežice; 
4. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji; 5. 
Športna zveza Brežice.
Ob koncu so bile podeljene medalje in priznanje za fair 
play – prejela ga je nogometna ekipa iz ZSŠDI – 
organizatorjem pa se je zahvalil predsednik ZSŠDI Ivan 
Peterlin.
Srečanje je bilo kakovostno pripravljeno, dobro pa so 
organizatorji poskrbeli tudi za namestitev in prehranje-
vanje udeležencev.

S.P.
Foto: arhiv OKS

39. srečanje slovenskih 
športnikov iz obmejnih 
dežel 
Brežice 19. in 20. junij 2015

V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA 
POSLOVNE ŠPORTNE IGRE BREZPLAČNE
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Olimpijski komite Slovenije jih v duhu septem-
brskega Evropskega tedna športa ponuja 
promocijsko brezplačno. Vse zaposlene v 
podjetjih v slovenskih podjetjih vabimo, da se 
pomerijo v petih športnih panogah: malem 
nogometu, odbojki, tenisu, košarki 3x3 in teku. 
Poslovne športne igre bodo v petih krajih po 
Sloveniji: Jesenicah, Mariboru, Ljubljani, 
Moravskih Toplicah in Kopru.  

Več informacij na www.olympic.si.
#BEACTIVE

T.Š.
Foto: arhiv OKS
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V tokratni galeriji vam predstavljamo nekaj fotografij iz prvih evropskih iger v Bakuju. Reprezentanca Slovenije se je vrnila v domovino s 
pozitivnimi občutki, novimi prijateljstvi, lepimi spomini in petimi kolajnami, med katerimi je bila ena zlata, ena srebrna ter 3 bronaste.  
- A.P.; Foto: Aleš Fevžer

Naš edini predstavnik v sambu, Tadej ČutukJudoistka Anamari Klementina Velenšek nas je 
razveselila z še eno bronasto medaljo v judu Na zadnji tekmovalni dan so nas razveselile še punce z ekipno bronasto medaljo v judu

Del reprezentance Slovenije EI Baku v družbi maskot Jeyran in NarMladi lokostrelci po uspešni tekmi Tekma v cestnem kolesarstvu,                ki je bila speljana skozi mesto Baku

  Prizorišče Mingachevir je            bilo središče dogajanja 
  tekmovanj v kajak kanuju            na mirnih vodah

 Srebrna judoistka Tina Trstenjak  Slovenski moški predstavniki v košarki 3x3 Naš najbolj uspešen predstavnik v boksu, Aljaž Venko
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Evropske igre 2015

Bronasti judoist Roki Drakšič Judoist Andraž Jereb v nenavadnem položaju v boju proti sotekmovalcu iz Izraela

Namiznoteniški igralec Bojan Tokić Veselje ob zmagi telovadca Saše Bertoncelja in njegovega trenerjaTekma v cestnem kolesarstvu,                ki je bila speljana skozi mesto Baku

  Prizorišče Mingachevir je            bilo središče dogajanja 
  tekmovanj v kajak kanuju            na mirnih vodah

Karateistka Tjaša Ristič v elementu med tekmovanjem Mlada namiznoteniška igralka Alex Galič prejema nasvete 
svoje trenerke

Nasmejane košarkašice po uspešni tekmi na igrišču ob 
Kaspijskem morju
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V soboto četrtega julija je bila še zadnja delavnica v okviru projekta 'Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo!', 
ki se bo z avgustom 2015 iztekla.

Da je bila tematika delavnice zanimiva in da je zbiranje sredstev eden izmed največjih izzivov organizacij, se je prav 
gotovo pokazalo. Kljub vročemu poletnemu dnevu, ki je kar vabil drugam, so bila namreč vsa prosta mesta zasedena.

Tematika je bila razdeljena v dva vsebinska sklopa. Predavateljica Veronika Vodlan, projektna svetovalka na 
CNVOS-u, je udeležencem v prvem delu približala pridobivanje sredstev prek lokalnih, nacionalnih in evropskih 
razpisov. V drugem sklopu pa je predstavila pridobivanje sredstev ob pomoči podjetij in posameznikov.

Med potekom delavnice, ki je bila dinamična in interaktivna, smo spoznali, da je za pridobitev sredstev včasih 
mogoče potreben le drugačen prijem oziroma način. Kot je dejala Veronika, je tisto, s čimer lahko druge prepričamo, 
da namenijo sredstva prav naši organizaciji, dobra zgodba. Ko razmišljamo o pridobivanju sredstev, razmišljajmo o 
tem, kakšna zgodba bi odprla našo denarnico, in ne pozabimo, da so tudi tisti, ki odločajo o tem, le ljudje.
 
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbiro projekta 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'.

A.Z.
Foto: arhiv OKS

Mini olimpijada na Festivalu zabavno letališče sponzorja 
Slovenske olimpijske reprezentance Aerodrom Ljubljana  
(Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je 
na družabnem dogodku, ki je potekal v soboto, 30. maja 
2015 na Aerodromu Ljubljana, izvedel posebno Mini 
olimpijado. Namenjena je bila udeležencem Festivala 
zabavno letališče, na katerem se je dogajalo vrsto 
aktivnosti. Otroci in njihovi starši so lahko sodelovali pri 
številnih animacijskih delavnicah, lahko so si ogledali 
sicer zaprte predele letališča, se pogovorili s piloti in 
stevardesami ter sodelovali na Mini olimpijadi. Na tej so 
bili zmagovalci vsi, ki so se pridružili. Najbolj uspešne pri 
posameznih igrah pa smo dodatno nagradili s simbolični-
mi nagradami, ki jih je zagotovil OKS. Mini olimpijade se 
je udeležil tudi predsednik Slovenske olimpijske 
akademije in olimpionik Miroslav Cerar. Olimpijski 
protokol pa je vodila olimpijka Brigita Langerholc Žager

A.Š.
Foto: Aerodrom ljubljana

Olimpijski junij so športno zaznamovali tudi pri 
novomeški Krki, tovarni zdravil, d. d., sponzorju 
olimpijske reprezentance Slovenije. Na tradicionalnem 
Krkinem dnevu se je v soboto, 13. junija, zbralo več kot 
2.000 Krkašev, njihovih partnerjev in otrok. Predvsem 
najmlajši so sobotno dopoldne na športnih igriščih 
dvorane Leona Štuklja tudi olimpijsko obarvali. 

Krkin dan je bil za vse udeležence naravnan tako športno 
kot družabno. Dopoldan so se krkaši pomerili v različnih 
športnih panogah: v odbojki, pikadu, orientacijskem 
teku, mnogoboju in košarki, popoldan pa so na Otočcu 
sprejeli še veslaški izziv in prispevali zadnje točke v 
tekmovanju za najboljši sektor v športni rekreaciji.

Otroci so sodelovali v Mini Pikoolimpijadi, ki se je začela 
s pravim olimpijskim protokolom, manjkale pa niso niti 
olimpijska himna, olimpijska bakla in olimpijska 
zastava. Po skupnem ogrevanju z olimpijko Brigito 
Langerholc Žager so otroci sodelovali v štafetnih in 
družabnih igrah ter bili v skladu z olimpijskim načelom 
'važno je sodelovati' vsi zmagovalci. Prav vsak, ki je 
sprejel olimpijski izziv in sodeloval na Mini Pikoolimpija-
di, je dobil Pikomedaljo in simbolično olimpijsko 
nagrado. Pomerili pa se niso le v gibalnih aktivnostih. 
Poznavalci olimpijskega gibanja in Krke so se potegovali 
za nagrade tudi v Olimpijskem kvizu. 

T.Š.
Foto: arhiv OKS

Mini olimpijada: 
Krkin športni dan

Piko Mini Olimpijada se je tako kot prave olimpijske igre začela 
z olimpijsko himno, prihodom zastave in bakle ter olimpijskimi 
zaprisegami.

Mini olimpijada tudi na 
festivalu zabavno letališče

Olimpijski dan v juniju 
zaznamoval tudi Olimpijski 
komite Slovenije 

23. junija nacionalni olimpijski komiteji in vsi 
privrženci olimpijskega gibanja po vsem svetu 
zaznamujemo Olimpijski dan. Na ta dan je bil leta 
1984 na kongresu v Parizu namreč ustanovljen 
Mednarodni olimpijski komite, to pa je pomenilo 
začetek olimpijskih iger moderne dobe. 

Glavni pobudnik oživitve antičnih olimpijskih iger je bil 
baron Piere de Coubertin. Dve leti po ustanovitvi 
Mednarodnega olimpijskega komiteja so bile v Grčiji 
organizirane prve olimpijske igre moderne dobe.

Olimpijsko gibanje se je z leti širilo na vse celine. Znak 
Mednarodnega olimpijskega komiteja, 5 prepletenih 
krogov, predstavlja povezanost športnikov z vseh celin, 
ki tekmujejo na olimpijskih igrah, katerih posebnost 
sta tudi otvoritvena in sklepna slovesnost. Razširjenost 
gibanja na vse celine in skupna olimpijska simbolika 
sta zagotovo zaslužni za to, da so olimpijske igre danes 
med najbolj prepoznavnimi in najbolj privlačnimi 
dogodki na svetu.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je 
ponosni član velike olimpijske družine. V Sloveniji smo 
Olimpijski dan zaznamovali na 6. Festivalu športa 
mladih v Kopru, ki ga ob podpori velikega sponzorja 
olimpijske reprezentance Petrola in šolskih športnih 
tekmovanj ob podpori tekmovanj že tradicionalno 
organizira Zavod za šport Republike Slovenije Planica. 
Poleg športnih vsebin, ki jih ponuja festival, smo 
skupaj z znanimi slovenskimi športniki mladim 
ponudili tudi olimpijske vsebine. Spoznali so se z 
olimpijskim protokolom in v njem tudi aktivno 
sodelovali, urili svoje olimpijsko znanje v Olimpijskem 
kvizu ter spoznavali vrednote olimpizma prek drugih 
aktivnosti, ki so potekale ves čas festivala. Olimpijski 
komite Slovenije-Združenje športnih zvez je na 
dogodku organiziral tudi Šolske olimpijske igre, skupaj 
z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim 
komitejem pa tudi šolski paraolimpijski dan in 
predstavitev nekaterih panog športa invalidov.

Dogodek se je začel z otvoritvenim protokolom, ki ga je 
vodila olimpijka Brigita Bukovec, dobitnica srebrne 
medalje v teku na 100 metrov z ovirami na olimpijskih 
igrah v Atlanti leta 1996. Olimpijskemu otvoritvenemu 
protokolu je sledil olimpijski tek, nato pa so se za 
otroke in mladino začele številne športne in z 
olimpijsko vsebino obogatene aktivnosti. 

Olimpizem temelji na bogatem zgodovinskem izročilu. 
Vsi, ki smo vključeni v olimpijsko gibanje, si prizadeva-
mo za uveljavljanje vrednot odličnosti, sodelovanja, 
prijateljstva in fair playa. Skupaj s športnimi zvezami 
in društvi si bomo še naprej prizadevali za uveljavitev 
vrednot in skrbeli za razvoj športa. Športnike pa bomo 
poskušali podpirati pri pripravah in nastopih na 
največjih tekmovanjih. Želja večine športnikov po vsem 
svetu je, da bi se vsaj enkrat udeležili olimpijskih iger 
in s tem postali olimpijci. 

T.Š.
Foto: arhiv OKS

Delavnica: Sistemi zbiranja sredstev 
za športne organizacije
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Šolanje na daljavo 

Večina letošnjih četrtošolcev je že končala 
svoje srednješolsko izobraževanje. Opravili 
so maturo, ta jeseni čaka le še nekatere.

Prav tako so srednješolsko izobraževanje končali tudi 
nekateri naši vrhunski mladi športniki, ki so zaradi 
izjemno dolgotrajne odsotnosti vključeni v t. i. šolanje 
na daljavo. To jim omogoča prilagojeno opravljanje 
šolskih obveznosti in jim v primerjavi s tradicionalnim 
študijem ponuja veliko boljše možnosti za uspešno 
šolanje poleg uspešne športne kariere.

Tudi letos smo ta program izvedli  na treh gimnazijah, 
seveda ob pomoči našega velikega sponzorja 
Telekoma Slovenije, ki v sodelovanju z Olimpijskim 
komitejem Slovenije ta program podpira že vrsto let. 
Veseli smo pozitivnih rezultatov vsestranskega 
sodelovanja ter prepričani, da bo tovrstni prijem tudi v 
prihodnje pravi način združevanja zahtev športne poti 
in izobraževanja vrhunskih športnikov.

Šolanje na daljavo na Gimnaziji Franceta Prešerna
Aleksander Komovec – pedagoški koordinator 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna se obseg in kakovost 
poučevanja in učenja na daljavo nenehno povečujeta. 
Glede na to, da smo poučevali pet dijakov, ki se s 
športom ukvarjajo v tujini, vse več pa je tudi 
športnikov, ki so zelo veliko odsotni, smo bili 

na začetku šolskega leta kar nekoliko zaskrbljeni. 
Vendar sta usposobljenost učiteljev in njihova priprav-

ljenost delati na tak način pripomogli k temu, da je 
velika večina športnikov šolsko leto uspešno končala. 

V šolskem letu 2014/15 je na Gimnaziji Franceta 
Prešerna v Kranju šolanje na daljavo opravljalo kar 
trinajst učiteljev, ki poučujejo osem različnih 
predmetov. Poučevanje poteka na dva načina, 
pogostejši je mešani način, pri katerem se dijaki na 
daljavo šolajo le takrat, kadar jih pri pouku zelo dolgo 
ni, sicer pa skušajo čim več obveznosti opraviti v 
razredu. Na drugi strani pa so dijaki, ki so zaradi 
treningov in tekmovanj v tujini odsotni vse leto. 
Ponosni smo, da so tudi ti dijaki opravili večino 
obveznosti. Smučar v stilu telemark, svetovni mladin-
ski podprvak Rok Šmejic, je kljub več kot 400 uram 
odsotnosti celo dijak z najvišjo povprečno oceno na 
celotni šoli in je zagotovo blestel tudi na maturi. Prav 
tako sta 4. letnik uspešno končala svetovni mladinski 
prvak v superveleslalomu Miha Hrobat in dobitnica 
bronaste medalje na MSP v smučarskem teku 
Anamarija Lampič, kar je za tako vrhunska tekmovalca 
velik dosežek. Hvaležni smo Olimpijskemu komiteju 
Slovenije in Telekomu, da sta nam tudi v teh časih 
pripravljena pomagati pri naših 'podvigih'.

Miha Hrobat: »Zelo sem vesel, da sem uspel končati 
4. letnik, vem pa, da mi to mi brez pomoči učiteljev in 
možnosti, da se šolam prek spleta, zagotovo ne bi 
uspelo. Zato velika hvala vsem učiteljem Gimnazije 
Franceta Prešerna in vsem, ki finančno podpirajo 
šolanje na daljavo.«

Šolanje na daljavo na II. gimnaziji Maribor
Renato Kuzman, pedagoški koordinator športnih 
oddelkov

V šolskem letu 2014/15 se je na daljavo izobraževalo 
15 dijakov, med njimi tudi 5 dijakov 4. letnika. Vsi so 
uspešno končali letnik, četrtošolce pa je čakala še 
matura, ki so jo morali zaradi novih zahtev DIC v celoti 
opravljati v spomladanskem roku. 

V izobraževanje na daljavo so bili vključeni trije 
predmeti, ki jih je potrdil ZRSŠ. Naše delo je razvidno 
v listovniku Mahara, ki smo ga, kot najprimernejše 
orodje, uporabljali tudi letos. 

Nekateri dijaki so se zaradi popolne odsotnosti od 
pouka celotno šolsko leto (Sara Vujačić – KK Wasser-
burg) na ta način izobraževali ves čas. V klubu so bili 
nad to možnostjo presenečeni in upajmo, da se bo iz 
tega razvilo dolgoročno sodelovanje tudi za druge 
člane tega kluba. Enako bo veljalo za nogometaša 
Timija Maxa Elšnika, ki z novim šolskim letom odhaja 
v klub FC Derby County. Pogoj, ki ga je postavila Fifa, 
je redno izobraževanje in tudi tukaj smo se dokazali z 
izobraževanjem na daljavo, za kar gre predvsem 
zahvala Olimpijskemu komiteju Slovenije in velikemu 
sponzorju Telekomu Slovenije, ki nam že vrsto let 
omogočata poučevanje po tej metodi.

Preostali športniki so se na daljavo izobraževali v času 
priprav oziroma daljše odsotnosti.

Brez pomoči OKS in Telekoma Slovenije bi ta inovativ-
na oblika izobraževanja zamrla, zaradi njiju pa trdno 
verjamemo, da skupaj zmoremo še več in bolje.

Šolanje na daljavo na Gimnaziji Šiška
Maja Breznik Kuklec, pedagoška koordinatorka 

V tem šolskem letu je bila športno najuspešnejša 
udeleženka šolanja na daljavo na Gimnaziji Šiška 
Urška Poje. S komaj šestnajstimi leti je že bila najmla-
jša članica slovenske biatlonske članske reprezent-
ance. Pridružila se je trenutno najstarejši članici 
reprezentance Andreji Mali, prav tako nekdanji 
dijakinji Gimnazije Šiška. 

V tem šolskem letu je manjkala pri 1.066 urah pouka 
in kljub temu 3. letnik končala s prav dobrim učnim 
uspehom. Ob tem je v tej tekmovalni sezoni še 
napredovala. Kot najmlajša članica je nastopila na 
biatlonskem svetovnem prvenstvu za člane v 
Kontiolahtiju na Finskem. Prvič je nastopila na 
posamični preizkušnji in na 15-kilometrski razdalji 
osvojila 62. mesto. Z žensko štafeto pa je osvojila 23. 
mesto.
 
Pozneje je nastopala tudi na tekmovanju za svetovni 
pokal, v katerem je s štafeto osvojila 15. mesto 
(Holmenkollen, Norveška). V mladinski kategoriji, v 
kateri tekmuje z 'le' do dve leti starejšimi tekmov-
alkami, je na svetovnem mladinskem prvenstvu 
osvojila 4. (zasledovanje), 11. (sprint) in 19. mesto 
(posamična tekma). V tekmi z zasledovanjem je 
napredovala z 11. mesta in za las ostala brez medalje. 

Vsaj ena medalja na mladinskem svetovnem prvenstvu 
bo tudi eden izmed njenih osrednjih športnih ciljev v 
prihodnji sezoni, v kateri jo – po koncu 4. letnika – 
čaka opravljanje splošne mature. 

Tako ima Urška v prihajajoči tekmovalni sezoni in 
šolskem letu 2015/2016 več kot dovolj izzivov. 
Prepričani smo, da se bo spet izkazala in pokazala, da 
želi in zmore slediti našim najboljšim biatloncem in 
dijakom Gimnazije Šiška.

Dragica Koželj
Foto: arhiv šol

Miha Hrobat in Štefan Hadalin

Anamarija Lampič

za vrhunske športnike
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V soboto četrtega julija je bila še zadnja delavnica v okviru projekta 'Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo!', 
ki se bo z avgustom 2015 iztekla.

Da je bila tematika delavnice zanimiva in da je zbiranje sredstev eden izmed največjih izzivov organizacij, se je prav 
gotovo pokazalo. Kljub vročemu poletnemu dnevu, ki je kar vabil drugam, so bila namreč vsa prosta mesta zasedena.

Tematika je bila razdeljena v dva vsebinska sklopa. Predavateljica Veronika Vodlan, projektna svetovalka na 
CNVOS-u, je udeležencem v prvem delu približala pridobivanje sredstev prek lokalnih, nacionalnih in evropskih 
razpisov. V drugem sklopu pa je predstavila pridobivanje sredstev ob pomoči podjetij in posameznikov.

Med potekom delavnice, ki je bila dinamična in interaktivna, smo spoznali, da je za pridobitev sredstev včasih 
mogoče potreben le drugačen prijem oziroma način. Kot je dejala Veronika, je tisto, s čimer lahko druge prepričamo, 
da namenijo sredstva prav naši organizaciji, dobra zgodba. Ko razmišljamo o pridobivanju sredstev, razmišljajmo o 
tem, kakšna zgodba bi odprla našo denarnico, in ne pozabimo, da so tudi tisti, ki odločajo o tem, le ljudje.
 
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbiro projekta 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'.

A.Z.
Foto: arhiv OKS

Regijske pisarne

Novo vodstvo OKS-ZŠZ se zaveda, da se uspešnost 
slovenskega športa začne v športnih klubih in društvih, 
zaradi česar je eden izmed pomembnih ciljev, ki si jih je 
zastavilo za mandatno obdobje 2014–2018, 'decentral-
izacija' slovenskega športa iz prestolnice na regionalno, 
lokalno raven. 

Ena izmed poglavitnih dejavnosti pri uresničevanju tega 
cilja je spodbuditev delovanja regijskih pisarn. Z ustvarjan-
jem učinkovite mreže športnih organizacij ter ob vsebinski 
in finančni podpori si želimo proaktivno sodelovanje in jasno 
slišnost lokalnega okolja. 

Trenutno deluje 13 regijskih pisarn. V prvem polletju 
delovanja novega vodstva so bili v sodelovanju z lokalnimi 
oblastmi organizirani dogodki, v okviru katerih so bili z 
regijskimi pisarnami Postojna, Brežice, Nova Gorica, 
Jesenice, Maribor, Moravske Toplice in Novo mesto 
podpisani pogodbe in aneksi za leto 2015. 

7. 7. 2015 pa je OKS-ZŠZ na redni seji izvršnega odbora 
podpisal pogodbo še z regijsko pisarno za območje 
Ljubljane. Pisarna bo imela sedež na Vodovodni cesti v 
Ljubljani; vodil jo bo Aleš Remih. Pogodbo o delovanju 
regijske pisarne v Ljubljani sta podpisala  predsednik 
Športne zveze Ljubljana mag. Janez Sodržnik in predsednik 
OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec.

Odzivi s terena so več kot pozitivni. Skoraj vsi so si enotni, 
da bi se po OKS lahko v slovenskem prostoru zgledoval še 
marsikdo. 

Odzivi s terena so več kot pozitivni. Skoraj vsi so si enotni, 
da bi se po OKS lahko v slovenskem prostoru zgledoval še 
marsikdo.

28. 5. V Postojni.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez naj bo vzor tudi drugim organizacijam

Novo vodstvo OKS-ZŠZ se zaveda, da se uspešnost slovenskega športa začne v športnih klubih in društvih, zaradi 
česar je eden izmed pomembnih ciljev, ki si jih je zastavilo za mandatno obdobje 2014–2018, 'decentralizacija' 
slovenskega športa iz prestolnice na regionalno, lokalno raven. 

9. 6. V Brežicah z regijsko pisarno Brežice.

10. 6. Na Jesenicah z regijsko pisarno Jesenice.

16.6. V Novi Gorici z regijsko pisarno Nova Gorica

17. 6. V Grosuplju z regijsko pisarno Grosuplje.

18.6. V Mariboru z regijsko pisarno Maribor.

18. 6. V Moravskih Toplicah z regijsko pisarno  
Moravske Toplice.

1.7. V Novem mestu z regijsko pisarno Novo mesto.

Do konca poletja bodo podpisani pogodbe in aneksi še 
z drugimi regijskimi pisarnami.

Naloge, ki jih bodo izvajale regijske pisarne, so: 
• Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju 
dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za 
ustanavljanje športnih zvez v občinah, v katerih jih ni, si pa 
društva želijo, da bi jih imeli. 
• Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni športnih 
zvez, pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
• Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v 
skladu z nacionalnim programom športa 2014–2023.
• Spodbujanje medobčinskega povezovanja in čezmejnega 
sodelovanja.
•Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve 
in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si. 
•  Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih 
društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti 
prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebo-
jno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na 
nacionalni ravni. 
• Pripravljanje predlogov za podeljevanje priznanj in aktivno 
sodelovanje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ. 
Regijska pisarna vsako leto pripravi predloge za prejemnike 
Bloudkovih priznanj in predloge za dobitnike drugih priznanj, 
ki jih razpiše OKS, ter sodeluje pri regijski podelitvi priznanj 
OKS za športne dosežke.
• S pooblastilom OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in 
priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
• Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o 
aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
• V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih 
usklajuje ali vodi v okolju, ki ga pokriva. 
• V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov o 
aktualni zakonodaji in drugih strokovnih vprašanjih.

G.C.
Foto: arhiv OKS

V prostorih Občine Postojna je pogodbo, ob navzočnosti župana 
Igorja Marentiča, podpisal predsednik športne zveze Postojna 
Marjan Nagode.

V Mestni hiši v Brežicah je pogodbo podpisal predsednik športne 
zveze Brežice Stanko Tomše – navzoč je bil tudi župan Ivan  
Molan.

V prostorih Občine Jesenice je ob navzočnosti župana Tomaža 
Toma Mencingerja v imenu športne zveze Jesenice pogodbo 
podpisal njen sekretar Brane Jeršin.

V prostorih MO Nova Gorica je pogodbo podpisal predsednik 
športne veze Nova Gorica Miran Mϋlner – navzoč je bil tudi 
župan Matej Arčon.

V prostorih Mestne knjižnice Grosuplje je pogodbo podpisal 
predsednik Zveze športnih društev Grosuplje mag. Mitja 
Lončar – navzoč je bil tudi župan dr. Peter Verlič.

V prostorih Metne hiše Maribor je ob navzočnosti župana dr. 
Andreja Fištravca pogodbo podpisal predsednik Športne 
zveze Maribor in vodja OKS-ZŠZ regijske pisarne MariborU-
roš Lovrenčič.

Podpis v prostorih Občine Moravske Toplice s predsednikom 
Brankom Reckom, ob navzočnosti župana Alojza Glavača.

V prostorih Mestne hiše Novo mesto je pogodbo podpisal 
predsednik športne zveze Novo mesto Jirži Volt; navzoči so 
bili tudi župan Gregor Macedoni ter predstavniki KS Drska, 
zmagovalne ekipe 1. olimpijade krajevnih skupnosti Mestne 
občine Novo mesto.
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Klasifikacija in terminološka 
nespodobnostTuje cvetke, ki kazijo domače livade

Pristojni slovenisti menijo, da tuji strokovni izrazi slabijo 
izrazno moč slovenskega strokovnega jezika. Potemtakem 
slabijo tudi izrazno moč slovenskega športnega jezika. Zato 
prevzemanje tujih športnih izrazov kar povprek ni zaželeno. 
Žal se športoslovje ne odziva tekoče in hitro na pačenje svojega 
strokovnega jezika in dopušča, da se nenehno srečujemo z 
novimi tujimi izrazi. Celo Zveza društev športnih pedagogov 
Slovenije (ZDŠPS) v svojih uradnih objavah nepremišljeno oglaša 
tuje izraze, ki si jih izmišljujejo nekateri športni 'trgovci', ki očitno 
v angleškem izrazu vidijo neko dodano vrednost. Jezikovna zavest 
in domače strokovno sporazumevanje ni stvar posameznika, tega 
ali onega športnika, trenerja, novinarja, športnega trgovca, 
športnega kluba,  ljubiteljskega terminologa, jezikovnega čistuna, 
ampak vse jezikovne skupnosti.  In prav ZDŠPS bi se morala 
zavzemati za neoporečno domače strokovno izrazje. Tudi to je 
njeno poslanstvo. Da o vedi, ki se imenuje športoslovje, sploh ne 
govorimo. IN ZA TO GRE! ZA IZRAZNO MOČ SLOVENSKEGA 
ŠPORTNEGA JEZIKA! In če se spomnimo že stokrat zapisane 
misli prof. dr. M. Kališnika, ki nas je zelence učil, da je ''vse 
mogoče povedati v slovenščini'' (pa še slovenist ni bil), je res 
nenavadno, da se nekateri afnajo s tujimi izrazi. 
 
V Bovcu so odprli prvo igrišče za nogogolf. Na srečo je sestavljen-
ka nogogolf logična in torej smiselna, saj natančno pove v 
slovenskem jeziku za kaj sploh gre. Gre za vrsto golfa, ki se igra z 
nogo. O izrazu golf ni kaj razpravljati, čeprav je tujega izvora, saj 
smo ga vendar prevzeli v SSKJ. Izraz nogogolf ustreza tudi 
kratkemu opisu igre. Igralec mora s čim manj udarci brcniti 
nogometno žogo v jamo s premerom pol metra. Igra se po pravilih 
golfa. Lahko smo veseli za 'novo' športno igro, ki je verjetno 
pisana na kožo nogometašem. Zato smo toliko bolj ogorčeni, ker 
so slovenski(!) nogogolfisti svoje združenje poimenovali Footgolf 
združenje Slovenije. Zakaj tuj izraz 'footgolf' v slovenski(!) športni 
zvezi? 
 
In kaj je floorball? Čeprav v oklepaju novinarka pojasni, da je to 
dvoranski hokej, ki ga igrajo predvsem v šolskih telovadnicah, so 
ljubitelji tujih izrazov ustanovili Floorball zvezo Slovenije. Po tej 
nenavadni  logiki bi se vse slovenske športne zveze lahko 
imenovale po tuje. Pa se ne! Morda bi le kazalo iskati domači 
izraz v smeri, ki ga je nakazala novinarka.
 
Nepozaben majski vikend v Logarski dolini je bil prav tako 
nepozaben za ljubitelje maternega jezika in ljubitelje 
domačega strokovnega besedja. Prireditelji so ga poimenovali 
Half iron triatlon, kar bi v domačem jeziku lahko zapisali 
polovični triatlon jeklenih. Dvobesedni izraz triatlon jeklenih je 
že bolj ali manj udomačen (angl. triatlon ironmen), nenavadno 
se zdi, da Štajerci vsiljujejo angleški izraz 'half'. Zakaj tuj izraz? 
Če so našli slovensko ime za drugo tekaško disciplino - tekaški 
mali maraton, bi se lahko tudi spomnili, da angleška beseda 
'half' v slovenščini  pomeni pol oziroma polovica. Še dobro, da se 
organizator pri drugem teku ni afnal s tujim izrazom (npr. z 
'little running marathon' ali kaj podobnega)… 

 
Prve superge, ki smo jih uvozili iz Italije, so bile nekaj imenitnega. 
Spominjam se nekaterih sošolcev, ki so igrali košarko in so si 
superge uvozili iz Trsta, da so jih obuli celo za na promenado. 
Pojem superga je veljal za žargonski izraz v športu, dandanašnji pa 
se zdi, da je v splošni rabi. Izraz superga je nastal po tovarniškem 
imenu izdelka, ki mu je italijanski proizvajalec dal ime po hribu 
Superga v bližini Milana. Seveda je res, da se jezik nenehno 
spreminja in v slovenščino sprejemamo tuje izraze (tak izraz je 
tudi pizza, ki je postala pica in smo dobili picerije), a vseeno 
sprašujem, zakaj oglašamo italijanskega proizvajalca športne 
opreme, če bi lahko zapisali visoki športni copati. Verjetno so bili 
športni terminologi, slovenisti in lektorji pred desetletji premalo 
pazljivi in nedosledni pri oblikovanju domačega športnega izrazja, 
toda zdaj je, kar je. Tudi pica  bo za večno ostala 'slovenski' izraz 
… Zaradi superg se svet res ne bo podrl. Nespametno je tudi 
menjati izraze, ki so se prijeli in jih celo slovenisti priznavajo. Prav 
pa je, da vsaj vemo, od kod  izraz superga prihaja. 
 
Eden ljubljanskih športnih klubov je organiziral tekmovanje v eni 
manj znanih novejših športnih iger, ki se igra z manjšo žogico in 
spodaj zakrivljeno palico ter je podobna hokeju na travi. Imenuje 
se  lakros (fr. Lacrosse). Zdi se, da slovenskega izraza za to igro še 
nimamo in nespametno bi bilo na silo izumljati nov izraz, čeprav 
gre očitno za vrsto hokeja. Če imamo pico in superge, bomo tudi 
lakros potrpežljivo sprejeli. Bolj pa moti tuje ime tekmovanja: 
Slovenian Lacrosse Open, čeprav bi organizatorji lahko v 
slovenščini zapisali Odprto prvenstvo Slovenije v lakrosu. Če pa že 
vabijo na tekmovanje tudi tujce, je na prvem mestu treba zapisati 
prireditev v maternem jeziku, nato pa šele (na drugem mestu) 
angleški naziv tekmovanja. Nekaj podobnega beremo tudi v 
zakonu o javni rabi slovenščine. 
 
Občutek za slovenščino so izgubili tudi graditelji Centra urbanih 
športov, ki so za Ljubljano prepotrebni športni objekt imenovali 
UrbanRoof.  Kaže, da je zasebnim graditeljem zmanjkalo 
domiselnosti prav pri slovenskem poimenovanju prepotrebnega 
športnega objekta. Zakaj to ne more biti Center urbanih športov, 
čeprav tudi pojem 'urbani športi' še ni popolnoma utemeljen. 
Seveda moti tudi dvobesedni izraz 'skejtarski park', če vemo, da 
smo angleški izraz 'skate' (skejt) že pred pol stoletja prevedli v 
rolko. Zakaj ne rolkarski park, saj je vendar ''vse mogoče povedati 
v slovenščini'' (dr. M. Kališnik).
 
O 'konjskem bumu', ki ga udejanja slovenski(!?) Konjeniški klub 
Western Show Horses pa kdaj drugič… Pravzaprav je že s tujim 
imenom kluba vse povedano …   
 
Zakaj se ljubitelji tujih izrazov ne zgledujejo po tistih, ki vztrajajo 
pri domačih izrazih? Športno društvo GIB  v Spodnji Šiški v 
Ljubljani je že eno takih. Tudi Športno društvo Narodni dom 
ohranja znano domače ime.  In še cela vrsta jih je, ki cenijo svoj 
materni jezik. 

prof. dr. Silvo Kristan

Pisec A. P. je tako v Dnevnikovi prilogi IN kot v 
OLIMPIJSKIH KROGIH (OK) zakuhal nespodobno 
klasifikacijsko in terminološko zmešnjavo. V prilogi IN je še 
mogoče pogledati skozi prste, čeprav je menda športna 
urednica končala fakulteto za šport, ni pa mogoče 
zmešnjave spregledati v OK, saj gre vendar za osrednje 
glasilo slovenske krovne športne organizacije, ki naj bi bila  
bo logiki stvari zgledna tudi v strokovnem izrazju in tudi po 
tej plati izobraževala 'športni narod'.
 
Očitno ima A. P. težave s pojmovno logiko in na njej 
temelječo klasifikacijo športnih panog in pripadajočo 
terminologijo. Pet disciplin športne gimnastike je preprosto 
prekrstil(a) v pet športov, pet športnih panog, pet športnih 
zvrsti. Zdi se, da A. P. ne loči rodnega pojma (genus 
proximum) od njegovih delnih pojmov, vrstnih pojmov 
(species), ki štejejo v isto družino (rod). Spodrsljaj ni nič 
posebnega, saj celo nekateri doktorji kineziologije 
zavračajo logično in sistemsko urejeno izrazoslovje. Naj 
obnovim že neštetokrat zapisano. Atletika, na primer, je 
športna panoga (v tem primeru je pojem 'atletika' rodni 
pojem), teki, skoki in meti so atletske discipline. Ali: 
športoslovje je ena od ved (v tem primeru je pojem 
'športoslovje' rodni pojem), psihologija športa, fiziologija 
športa, terminologija športa, medicina športa itn. pa so 
športoslovne discipline. Nič drugače ni z gimnastiko. 
Pojem gimnastika je v tem primeru rodni pojem (genus 
proximum), vse druge 'gimnastike' (aerobna, ritmična, 
akrobatika) pa so vrste gimnastike (species), delni pojmi, ki 
štejejo v družino (rod) gimnastika, torej so gimnastične 
discipline in ne samostojne športne panoge.      
 
Nič nenavadnega torej, če novinar(ka), ki poroča o 
športnem programu v Bakuju, ne pozna  klasifikacije 
športnih panog in njene terminološke neoporečnosti, 
ogorčen pa je bralec nad drugimi ohlapnostmi, ki zadevajo 
materni jezik, natančneje domače športno izrazje. 
Italijanski izraz 'trampolino' smo že pred več kot dvema 
desetletjema poslovenili v (velika, mala) prožna ponjava. 
Tudi skoke na prožni ponjavi štejemo za gimnastično 
disciplino. Enako akrobatiko. In vse gimnastične discipline 
so seveda 'športne'. Zdi se, da so pisci vendarle začeli 
opuščati trdovratni pleonazem športna ritmična gimnasti-
ka. Če je ritmična gimnastika na programu velikih 
mednarodnih športnih tekmovanj, na programu svetovnega 
prvenstva in na programu olimpijskih iger, je vendar 
samoumevno, da je 'športna'.  
 
Telovadec dr. Čuk bo seveda trdil, da se motim, ker menda 
nisem 'kompetenten' za gimnastično izrazoslovje. Error 
fundamentalis! Za vsak področni jezik je 'kompetentnih' 
več strokovnjakov.  Jezik je živ organizem in se nenehno 
spreminja v skladu z novimi spoznanji in novimi jezikovni-
mi merili. Od dr. Murnika se je že marsikaj spremenilo. 
Sam se zavzemam za logično športno izrazoslovje, ki je 
sistemsko vpeto v smiselni celostni področni (športoslovni) 
terminološki red. Je pa res, da je logika neusmiljeno orodje 
in orožje tako za enega kot za drugega. ''Kdo njih pa pravo 
trdi, to se 'praša,'' je menda zapisal že pesnih iz Vrbe.
 
Pa še nekaj. Če sledimo pravopisu, lahko tuj izraz 
'taekwondo' ponašimo v tekvondo. Podobno so nastali 
vaterpolo (waterpolo), reli (rely), boks (box), kros (cross 
country) in še vrsta drugih. Sprašujem, kdaj bomo začeli 
pisati ferplej, na mesto tujke 'fair play'? Tudi izraz 'BMX 
kolesarjenje' čaka na pametnejšo slovensko ustreznico.
 
Tudi tega ne smem pozabiti zapisati: Bog se usmili 
'umetnika', ki mu gredo bolj od jezika in peresa tuji izrazi 
(npr. Team Olympiad). Ali res ni mogoče najti domačega 
izraza za posebno prijateljsko srečanje avstrijskih in 
slovenskih športnikov? 

prof. dr. Silvo Kristan

Iščete primerno športno vadbo ali prireditev?
Poletje bo, pravijo, vroče, a to še ne pomeni, da bomo sedeli le v senci. Vse, željne vadbe in zdravega načina življenja, obarvanega s športom, 
vabimo na Infosport. Ažuren pregled dogodkov, prireditev in drugih športnih novice  je samo klik stran. Vsi, ki radi aktivno in športno preživljate 
prosti čas, vabljeni na https://www.infosport.si.

Europlakat ostaja veliki sponzor olimpi-
jske reprezentance Slovenije
V olimpijski družini ostaja še najmanj do leta 2018 tudi podjetje Europlakat, d.o.o., ki je že preteklo olimpijsko obdobje podpiralo olimpijsko 
reprezentanco Slovenije kot veliki sponzor.
Europlakat je vodilni ponudnik na področju zunanjega oglaševanja v Sloveniji. Z mrežo oglaševalskih površin, ki vključuje velike oglasne 
panoje, svetlobne vitrine, metrolight in roto panoje, zagotavlja nacionalno pokritost in hkrati omogoča ciljno komuniciranje na lokalnem 
nivoju. Europlakat bo podpiral olimpijsko reprezentanco Slovenije še naprej in bo skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije širil 
olimpijsko gibanje in olimpijsko vzdušje širom Slovenije.

Regijske pisarne
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