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Odločitve, ki prinašajo
spodbude za leto 2014
dr. Tone Jagodic

Lanski december je bil z vidika OKS izrazito dinamičen, brez dvoma pa velja poudariti
pomembne odločitve, ki jih je sprejela skupščina na svoji seji 17. 12. 2013. Soglasje
k predlogu Nacionalnega program športa za naslednje desetletje, sprejem nove
strategije OKS-ZŠZ in modifikacij Pravil OKS so bile odločitve, ki bodo brez dvoma imele
daljnosežne posledice. Zavidanja vredna raven sklepčnosti pri sprejemu odločitev je
gotovo spodbudna ohrabritev in obetavna popotnica za leto 2014.

L

eto 2013 je tako za nami in številni ga, gledano širše, ocenjujejo
kot prelomno leto, v katerem naj
bi dosegli dno vsesplošne krize
pri nas. Brez dvoma ni treba biti
posebej pameten za védenje, da
nam bo v prihodnje bolje, če ne
bomo ponavljali napak iz preteklosti. To
vsekakor velja tudi za šport, to pa pomeni,
da je treba graditi na pozitivnih izkušnjah in
se ogibati napak, za katere velikokrat težko
priznamo, da smo jih zares storili, še teže pa,
da smo zanje odgovorni. Časi niso prijazni,
še posebej za nekatera področja, opirajoča
se na dejavnosti, ki so v globoki krizi. Tudi
razvoj športa je vezan na naložbe, kritične
razmere v gradbeništvu in na nepremičninskem trgu pa so se odrazile tudi pri nekaterih športnih objektih. Vse teže je sredstva
pridobivati tudi v zasebnem sektorju, in to
tako prek sponzorstev kot tudi drugih oblik
trženja športnih produktov. To po drugi
strani seveda pomeni, da je konkurenca pri
kandidaturah za javna sredstva vedno hujša, zlasti pri FŠO in LPŠ, če se omejim samo
na nacionalno raven.
Kako pa je s črpanjem evropskih sredstev, ki so na splošno zelo trd oreh na številnih področjih? Upam si trditi, da daje projekt usposabljanja športnih delavcev, ki se
financira iz Evropskega strukturnega sklada, zelo dobre rezultate in da OKS Olimp,
ki skupaj s konzorcijskimi partnerji vodi ta
projekt, svojo vlogo opravlja zelo dobro. Za
povrh pa smo se pri tem seveda tudi marsičesa naučili. Zdaj se nove možnosti odpirajo zlasti z nedavnim razpisom za sprejem
novih kadrov, ki bodo prav tako financirani
iz sredstev EU. Povečanje števila trenerjev,
skrb za naše najboljše športnike, ki so končali tekmovalno pot, in vključevanje vrhunskih mladih strokovnjakov pri zagotavljanju
temeljnih razmer za delo s športniki so zelo
obetavni projekti. Iz razpisa, objavljenega
konec minulega leta, je razvidno, da se bo v
teh projektih na novo zaposlilo 19 trenerjev
v nacionalnih panožnih športnih zvezah, 4
vrhunski športniki, ki so končali športno pot,
ter 3 najbolj obetavni strokovnjaki s podro-
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čja športa. Gre za zelo spodbudne podatke,
ki naj bi jim sledili dodatni ukrepi s še nekaj
novimi zaposlitvami. OKS se je na razpis prijavil skupaj z nacionalnimi športnimi zvezami in lahko upamo, da bo prijava uspešna.
Vsekakor je treba pristojnemu ministrstvu
izreči priznanje za zagotovitev navedenih

dogodka pri nas. Izvlečkov ekonomsko-finančne analize organiziranja evropskega
prvenstva v košarki 2013 v javnosti sicer
še ni, je pa na dlani, da je prvenstvo uspelo tako po tekmovalni kot tudi po poslovni
plati. Če bo to potrdila tudi analiza, imamo
idealen primer, ki lahko organizatorje priho-

 Olimpijske igre v Sočiju so nov velik izziv za slovenske športnike.

možnosti, od civilne športne sfere pa je odvisno, ali bo te priložnosti znala zares izkoristiti. V OKS se bomo brez dvoma potrudili
po najboljših močeh, in če bo država zaupala
izpeljavo navedenih projektov krovni organizaciji, bo seveda treba v določeni meri reorganizirati samo strokovno službo in se prilagoditi okrepljeni vlogi, ki jo bo OKS s tem
v našem športnem prostoru brez dvoma pridobil. Dejstvo, da gre za izjemno priložnost,
kakršne OKS do zdaj ni imel, in to prav v
času najgloblje krize pri nas, je spodbuda, ki
jo seveda ne gre zamuditi, vse s ciljem, da
se tudi s tovrstnimi ukrepi pomaga športnim
organizacijam, trenerjem in športnikom pri
njihovih prizadevanjih za nadaljnji razvoj
športa v Sloveniji.
Po izteku leta 2013 pa seveda ni mogoče prezreti najodmevnejšega športnega

dnjih velikih mednarodnih športnih prireditev marsičesa nauči, s tem pa izboljša tudi
kakovost športnih dogodkov v Sloveniji.
Seveda si na začetku leta 2014 vsi srčno
želimo, da bi bil nastop naše olimpijske reprezentance na ZOI v Sočiju uspešen. V OKS
smo se potrudili in športnikom kandidatom
omogočili kar najboljše priprave. Dobro se
zavedamo, da tudi drugi, zlasti v športno
razvitih okoljih, ne držijo rok križem in da bo
globalna športna elita skušala v Rusiji dokazati svojo vrednost. Izjemni rezultati lanske
zimske sezone za naše športnike ne bi smeli biti pretežko breme, prej izziv in motiv,
da na največjem mednarodnem športnem
spektaklu znova potrdijo svojo vrednost.
Kljub temu, da gre za izjemen zalogaj, sem
prepričan, da nas naši športni junaki tudi tokrat ne bodo razočarali.

POBUDNIK MODERNIH OLIMPIJSKIH TEKMOVANJ

Pierre de Coubertin
dr. Tomaž Pavlin

Pierre de Coubertin se je rodil 1. januarja 1863 v Parizu kot četrti, najmlajši otrok potomcev
starih plemiških družin. Po očetovi strani so korenine izhajale iz italijanske družine, ki je
v srednjem veku emigrirala v Francijo in se ustalila med francoskim plemstvom, mati pa
je bila iz stare plemiške družine, izhajajoče iz vikinške naselitve Normandije, kjer so imeli
Coubertinovi posest, na kateri je Pierre srečno in mirno preživljal svoja otroška leta.

Pierre de Coubertin

G

lede na uveljavljeno tradicijo se je
njegovo šolanje
začelo na jezuitskem kolegiju sv.
Ignacija v Parizu,
kjer se je v mladeniških letih navdušil nad grško
antiko in prepletanjem telesnega in duhovnega. Šolanje je nadaljeval s študijem na priznani
pariški fakulteti za politične
vede Ecole libres des Sciences
politiques. Med šolanjem se
je ukvarjal z raznimi telesnimi
dejavnostmi, nekaj več se je
ukvarjal s sabljanjem, z jahanjem, boksanjem, veslanjem in
s tenisom. Njegovo intelektualno dozorevanje je sovpadalo s
postavljanjem različnih politično-socialnih vprašanj mlajšega
rodu francoskih politikov, saj
je Francija po porazu Francije
Napoleona III. proti nemški Prusiji in socialnem nemiru (1870
bitka pri Sedanu, 1871 pariška
komuna) stopala na novo pot
imperializma in obnavljanja
nacionalne moči. Kot poudarja
Coubertinov biograf Y. P. Boulogne, se je pojavljala tudi kritika

tedanje vzgoje, iz kritike pa je izšel poziv
po fizični krepitvi in
zdravju ter ustvarjalni vzgoji. Coubertinovo
pedagoško
radovednost, raziskovalnost in aktivizem
je spodbudila novela
Thomasa Hughesa
Šolski dnevi Toma
Browna, pripoved
o 12-letnem dečku
in njegovi vzgoji na
public school (internatski tip osnovne
in srednje šole) Rugby
v Angliji. Prek njega se je
seznanjal z angleškim vzgojnim sistemom in vlogo športa v
njem, s tem vedenjem pa se je
odpravil tudi na študijska raziskovanja, prvič že leta 1883 pri
svojih 20 letih, pozneje se je tja
vračal, šel tudi na Irsko ter leta
1888 svoje vtise strnil v delu
Vzgoja v Angliji. Zatem se je, ob
podpori francoske vlade, podal
tudi v ZDA. Anglo-ameriška pedagogika in vloga športa, ki se
je medtem razvil iz tradicionalnih iger in panog na podlagi pravil in klubov v civilno, šolsko in
univerzitetno obšolsko amatersko dejavnost, sta ga navdušili
in v njem se je oblikovalo spoznanje, da je vzgoja pomembna
prav toliko kot izobraževanje,
saj oblikuje značaje prihodnjih
intelektualcev. Ampak britanski
šport je bil v Franciji v manjšini,
prav tako ga ni bilo zaznati v
takratnih francoskih šolah. Študijska potovanja so Coubertina
usmerila k delu, namenjenemu
prenovi francoske srednješolske vzgoje in predvsem telesne
vzgoje, v kateri bi imel prostor
tudi šport. Le-ta naj bi razvijala
odgovornost in telesno-moralno krepostnost ter ljubiteljsko
(amatersko) in razumno ukvarjanje s športom, ki bi ne bil profesionalen in ne namenjen izži-

vljanju in zaslužkarstvu. Vključil
se je v mladi francoski šport in
leta 1889 postal tajnik na novo
organizirane USFSA, francoske
zveze športno-atletskih organizacij, ki pa je združevala le
športne klube, ne pa npr. tudi
vplivne
nacionalno-liberalne
Francoske gimnastične zveze
(podobno je bilo tudi drugje na
evropski celini).
Coubertin si je s potovanji in
z delovanjem na področju športa
pridobil široko mrežo kolegov in
eden izmed njih, zdravnik William
Penny Brookes, ga je leta 1890
povabil na obisk v Much Wenlock v okraju Shropshire blizu
Walesa. Brookes je vse od srede
19. stoletja kontinuirano prirejal
lokalne olimpijske igre (Olympic
Games) in jih je organiziral tudi
Coubertinu v čast. Coubertin je
imel dobro humanistično znanje
in je poznal antična tekmovanja
v svetišču Olimpija, Brooksova
tekmovanja, ki v 19. stoletju
niso bila osamljena v uporabi
izraza »olimpijska«, pa so očitno
vplivala nanj, saj je pozneje poudaril, da gredo Brookesu zasluge
za moderne olimpijske igre, ki
jih npr. moderna Grčija navkljub
več poizkusom ni mogla obnoviti. In če nekoliko preskočimo,
je Coubertin novembra 1892 v
sklepnem delu govora na proslavi ob petletnici USFSA navzoče
presenetil s predlogom, da bi
mlademu športnemu gibanju pomagali z obnovitvijo olimpijskih
iger, pripravljenih po antičnem
vzoru, vendar na aktualni podlagi. Coubertin se je dobro zavedal,
da potrebuje za prenovo telesne
vzgoje in vključitev športa vanjo
širše družbeno priznanje športa
in to tako doma v Franciji kot
tudi drugje po svetu. Ideja je sprva naletela na nerazumevanje,
vendar ni odnehal in spomladi
1893 je na USFSA naslovil poziv
za organiziranje kongresa v juniju 1894. Uspel je in na dnevnem

redu kongresa sta bili za olimpijsko prihodnost dve temeljni
vprašanji: vprašanje amaterizma
in obnova olimpijskih iger ter posledično organiziranje prvih iger
moderne dobe v Atenah 1896
in oblikovanje MOK; prvi predsednik je postal Grk Demetrius
Vikelas, Coubertin pa je prevzel
mesto generalnega sekretarja in
iz ozadja vodil na novo nastalo
organizacijo ter tudi novo gibanje, oblikoval tekmovalni program, po igrah v Atenah pa prevzel mesto predsednika MOK ter
konsolidiral olimpijsko gibanje in
oblikoval olimpijsko idejo (religio
athletae) ali olimpizem.
Z vidika zimskih olimpijskih
iger naj poudarimo, da je bilo
v tekmovalnem programu že v
osnovi predvideno tudi drsanje
(prvič na igrah leta 1908; predsednik mednarodne drsalne zveze je bil Šved Viktor Balck, ustanovni član MOK), Švedi pa so že
med tekmovanjem v Stockholmu
leta 1912 predlagali tudi smučarska tekmovanja, a so jih na
seji MOK zavrnili. Po prvi vojni se
je drsanju pridružil še hokej na
ledu (Anvers 1920), za vključitev smučanja pa je bila odločilna
pariška olimpiada leta 1924, ko
so pod patronatom MOK uspešno izpeljali Zimskošportni teden v Chamoniuxu. »Teden« je
v tekmovalnem programu obsegal drsalne, smuške (v smučanju
zaradi pogojevanja Skandinavcev le nordijski del) in sankaške
discipline ter hokej na ledu ter
postavil temelje zimskih olimpijskih iger. Coubertin je bil sprva
skeptičen in se celo ni udeležil odprtja, vendar »tednu« ni
nasprotoval in je ob koncu že
drugače govoril. Na kongresu v
Pragi leta 1925 so potrdili zimski program in zimskošportna
olimpijska tekmovanja, MOK pa
je na svoji seji leta 1926 Zimskošportni teden potrdil kot I.
zimske olimpijske igre.
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NAJBOLJŠI SLOVENSKI HOKEJIST ANŽE KOPITAR

Anže Kopitar - intervju
M. Š., Foto: LA Kings, Ekipa

Pred olimpijskim turnirjem v hokeju na ledu smo se pogovarjali z najboljšim slovenskim
igralcem Anžetom Kopitarjem.

6

Kako pomembne so olimpijske igre v očeh ameriških in
kanadskih ljubiteljev hokeja?

Kje ste spremljali odločilno tekmo za uvrstitev na olimpijski
turnir tekmo Slovenije z Dansko?

Mislim, da so zelo pomembne predvsem za vse medije, mogoče
malo bolj v Kanadi, kjer je hokej šport številka ena.

Spomnim sem, da smo bili v Nashvillu, tekmo sem spremljal prek
interneta, vendar pa ne ves čas, saj sem bil preveč živčen. Sem bil pa
ob končnem rezultatu seveda presrečen.

Verjetno ne bo veliko vaših soigralcev igralo v Sočiju. Kaj menijo o tem, da boste vi tam igrali, da boste celo vodja slovenske reprezentance na njenem prvem olimpijskem turnirju?

V predtekmovalni skupini bo Slovenija igrala z Rusijo, ZDA
in s Slovaško, žreb bi bil le težko še bolj 'neusmiljen'.

Upam, da bo v Sočiju čim več mojih soigralcev, so pa vsi v klubu
zelo veseli, ker se je slovenska reprezentanca prvič uvrstila na olimpijske igre.

Ko se uvrstiš na olimpijske igre, je igranje v vsaki skupini
zelo težavno, bo pa zagotovo zelo lepa izkušnja igrati proti domačinom.

www.olympic.si

TEKME SLOVENIJE
V PREDTEKMOVANJU
13. 2. 2014 - 16:30 uri

Slovenija : Rusija

15. 2. 2014 - 12:00 uri

Slovenija : Slovaška

16. 2. 2014 - 16:30 uri

Slovenija : ZDA

Bo dovolj časa za pripravo na
turnir, iz ZDA boste namreč
prileteli kar naravnost v
Soči.

Ja, žal mi urnik v ligi NHL
ne dopušča, da bi se lahko
udeležil priprav, ampak poznam vse fante in tudi sistem
igre, po katerem bomo igrali,
tako da ne bom imel veliko problemov.
Je to, da je vaš oče selektor
reprezentance, za vas
prednost? Saj verjetno do
potankosti poznate njegov
pogled na hokej.

Mogoče je majhna prednost,
je pa tudi res, da se naša reprezentanca v zadnjih nekaj letih
ni veliko spremenila, tako da vsi
igralci dobro poznajo selektorja
in vedo, kaj zahteva od nas.
Merjenja v katerih športih bi si,
če bo dopuščal čas, še radi ogledali v Sočiju?

V smučarskih skokih, smučanju, mogoče biatlonu ...

Kaj bi sporočili slovenskim navijačem, ki bodo šli na
olimpijske igre, in tudi vsem drugim, ki bodo za slovensko
olimpijsko reprezentanco navijali doma?
Naj prinesejo čim več dobre volje in naj glasno spodbujajo vse
slovenske športnike.
Česa se želite po olimpijskih igrah spominjati najbolj,
najdlje?

Mogoče kakšne zmage ... Ampak mislim, da mi bo v spominu najbolj ostalo prav to, da smo na olimpijskih igrah sploh igrali.
Kateri udarec v vaši dozdajšnji karieri je bil po vašem
mnenju najpomembnejši, najbolj zmagovit?

Gol v finalu lige NHL dve leti nazaj.

sochi.septolete.si

Zmagovit
udarec vnetju
in bolečini v grlu.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

SEPTOLETE-PLUS_WinterOI_ad_174x84.indd 1
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Olimpijska
reprezentanca
Slovenije
Predstavljamo vam olimpijsko reprezentanco Slovenije, ki bo
nastopila na 22. zimskih olimpijskih igrah v Sočiju.
ALPSKO SMUČANJE
MOŠKI
Mitja Valenčič
Žan Kranjec
Rok Perko
Klemen Kosi

BIATLON

ŽENSKE
Tina Maze
Maruša Ferk
Ilka Štuhec
Katarina Lavtar

MOŠKI
Jakov Fak
Klemen Bauer
Janez Marič
Peter Dokl
Simon Kočevar

SPREMSTVO

ŽENSKE
Teja Gregorin

vodja alpskih disciplin

MOŠKI

MOŠKI
Paralelne discipline
Rok Marguč
Žan Košir
Rok Flander
Izidor Šušteršič
Snežni kanal
Tim Kevin Ravnjak
Jan Kralj

SPREMSTVO

SPREMLJEVALEC FUNKCIJA
Dušan Blažič

DESKANJE NA SNEGU

SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Matej Oblak

vodja ekipe in serviser

ŽENSKE
Paralelne discipline
Gloria Kotnik
Snežni kanal in
slopestyle
Cilka Sadar

Deskarski kros
Matija Mihič

Tadej Platovšek

odgovorni trener hitrih disciplin

Uroš Velepec

glavni trener

Matija Grašič

trener hitrih disciplin

Tomaš Kos

strelski trener

Jure Gostenčnik

trener in servis hitrih disciplin

Mitja Račečič

maser

Miha Verdnik

glavni trener

Anže Globevnik

vodja servisa

Mitja Kunc

odgovorni trener tehničnih disciplin

Gregor Brvar

serviser

SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Jan Šauperl

pomočnik trenerja in servis
tehničnih disciplin

Nejc Kordiš

serviser

Samo Štante

vodja ekipe

Matevž Pristavec

trener prosti slog

Metod Marguč

trener paralelne discipline

Anže Polanec

strokovni vodja

Ivan Dobrila

glavni serviser

Gašper Oblak

tehnično osebje paralelne
discipline

Peter Kotnik

trener paralelne discipline

Marko Mihič

serviser deskarski kros

Saša Vogrin

fizioterapevt

dr. Matej Tušak

psiholog

ŽENSKE

SPREMSTVO

NORDIJSKA KOMBINACIJA

Andrea Massi

trener

Mauro Pini

trener

Nežka Poljanšek

fizioterapevt

Andrea Vianello

serviser

Andrej Možina

glavni trener

Jernej Voršič

trener hitrih disciplin

Darja Črnko

pomočnik trenerja in servis hitrih in
tehničnih disciplin

MOŠKI
Marjan Jelenko
Gašper Berlot
Mitja Oranič
SPREMSTVO
SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Jure Šepec

pomočnik trenerja in servis hitrih in
tehničnih disciplin

Primož Triplat

glavni trener

Franjo Šteharnik

odgovorni trener tehničnih disciplin

Tomaš Kurik

serviser

Robert Žan

trener tehničnih disciplin

Jakub Havel

serviser

Miha Cerer

pomočnik trenerja in servis
tehničnih disciplin

ŠTEVILČNI PREGLED OLIMPIJSKE REPREZENTANCE SOČI 2014
ŠPORTNA PANOGA

ŠPORTNIKI

Servis

Zdravniki

Fizioterapevti,
maserji in drugi

SKUPAJ
18

M

Ž

ALPSKO SMUČANJE

4

4

11

6

1

BIATLON

5

1

3

3

1

7

DESKANJE NA SNEGU

7

2

6

2

2

10

2

12

HOKEJ NA LEDU

25

9

NORDIJSKA KOMBINACIJA

3

1

PROST SLOG

1

2

SMUČARSKI SKOKI

5

TEK NA SMUČEH

4

7

5

2

16

47

Vodstvo delegacije
SKUPAJ

www.olympic.si
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Spremstvo

17

HOKEJ NA LEDU
MOŠKI
Robert Kristan
Luka Gračnar
Andrej Hočevar
Aleš Kranjc
Mitja Robar
Blaž Gregorc
Sabahudin Kovačevič
Andrej Tavželj
Klemen Pretnar
Žiga Pavlin
Matic Podlipnik
Anže Kopitar

Jan Muršak
Marcel Rodman
David Rodman
Žiga Jeglič
Rok Tičar
Robert Sabolič
Tomaž Razingar
Jan Urbas
Boštjan Goličič
Aleš Mušič
Žiga Pance
Miha Verlič
Anže Kuralt

SPREMSTVO

SMUČARSKI SKOKI
MOŠKI
Peter Prevc
Robert Kranjec
Jurij Tepeš
Jaka Hvala
Jernej Damjan

ŽENSKE
Maja Vtič
Katja Požun
Eva Logar
Špela Rogelj

SPREMSTVO
SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Tomaž Verdnik

vodja nordijskih disciplin

MOŠKI
Goran Janus

glavni trener

Nejc Frank

pomočnik trenerja

Janez Grilc

pomočnik trenerja

SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Urban Jarc

maser

Dejan Kontrec

vodja ekipe

Matjaž Polak

kondicijski trener

Jože Kovač

koordinator ekipe

ŽENSKE

Matjaž Kopitar

glavni trener

Jože Berčič

glavni trener

Nik Zupančič

pomočnik trenerja

Primož Peterka

pomočnik trenerja

Gaber Glavič

trener vratarjev

Aleš Burnik

video analitik

Kari Savolainen

strokovni svetovalec

Milan Dragan

tehnični vodja

Drago Terlikar

tehnični vodja

Urban Komac

maser

Manca Marc

maser

Klemen Stražar

zdravnik

PROSTI SLOG
MOŠKI
Filip Flisar
SPREMSTVO

TEK NA SMUČEH

VODSTVO REPREZENTANCE
FUNKCIJA

Petra Majdič
Blaž Perko
Borut Kolarič
Žiga Dobnikar
Brane Dmitrovič
Matic Švab
dr. Matjaž Turel
dr. Anže Kristan
dr. Nada Rotovnik
Kozjek
dr. Matej Svetec
Matej Ipavec
Nace Gartner

vodja reprezentance
pomočnik vodje reprezentance
pomočnik vodje reprezentance
pomočnik vodje reprezentance
novinarski ataše
administrativno osebje
zdravnik; vodja zdravniške ekipe
zdravnik
zdravnik
zdravnik
fizioterapevt; vodja
fizioterapevtske ekipe
fizioterapevt

ZANIMIVOSTI
O OLIMPIJSKIH
IGRAH V SOČIJU:
• Olimpijske igre v Sočiju bodo trajale
17 dni, od 7. do 23. februarja 2014.

ŽENSKE
Višnar Katja
Čebašek Alenka
Fabjan Vesna
Razinger Nika
Jezeršek Barbara

• Na njih se bodo merili športniki
iz 85 držav.
• Podelili bodo 98 kompletov kolajn.
• Športniki bodo tekmovali
v sedmih športnih panogah.
• Tekmovanja bodo potekala na enajstih prizoriščih
v dveh delih Sočija (gorskem in obalnem).

SPREMSTVO
SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Gracer Marko

vodja ekipe

Lichon Stefan

serviser

Bialek Martin

serviser

Brodar Nejc

serviser

SPREMLJEVALEC

FUNKCIJA

Eibel Damir

maser

Primož Vrhovnik

glavni trener

Torvik Per Oyvind

trener

Tadej Černoš

pomočnik trenerja

Poklukar Primož

serviser

• Razdalja med gorskim in
obalnim delom je 48 km.
• Športniki invalidi bodo na paraolimpijskih
igrah nastopali devet dni,
od 7. do 16. marca 2014.
• Na paraolimpijskih igrah
bo sodelovalo 45 držav.
• Na njih bodo podelili
45 kompletov kolajn
v petih športih.

Urnik tekmovanj si oglejte na spletni strani www.olympic.si ali na mobilni aplikaciji Team Slovenia.

MObilNA ApliKAcijA TEAM SlOVENiA

#SKUPAJ NA
VSAKEM KORAKU.
Vse o slovenskih športnikih, ki
nastopajo na olimpijskih igrah
Soči 2014. Bodite #skupaj z
njimi na vsakem koraku.

www.olympic.si
Slovenia Olympic Team

Naloži aplikacijo
@TeamSlovenia

za IOS ➜ TeamSlovenia
za Android ➜ TeamSlovenia

www.olympic.si
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FOTOREPORTAŽA

Predstavitev olimpijske
reprezentance Slovenije
Foto: Aleš Fevžer

V Grand hotelu Union se je predstavila olimpijska reprezentanca Slovenije, ki bo
nastopila na igrah v Sočiju.
 Mitja Oranič, Marjan Jelenko in Gašper
Berlot bodo tekmovali v nordijski
kombinaciji.

 Aleš Mušič
in Miha Verlič sta
pripravljena na boj z
Rusijo, ZDA in s Slovaško.

 Športniki, ki bodo Slovenijo zastopali v Sočiju. Kar nekaj članov reprezentance se zaradi treningov in tekem predstavitve ni moglo udeležiti.
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 Peter Dokl, Janez
Marič, Teja Gregorin,
Simon Kočevar in Klemen
Bauer, nas bodo poleg
Jakova Faka, ki je bil
odsoten, zastopali v
biatlonu.

 Smučarski
skakalki Katja Požun
in Eva Logar pozirata
v navijaških kapah
in rokavicah, ki so na
voljo v hipermarketih
Mercator in na večjih
Petrolovih bencinskih
servisih.

 Ilka Štuhec v tekmovalni pozi v zimski bundi in hlačah opremljevalca
olimpijske reprezentance Slovenije, podjetja Peak

 Olimpijci so se v oblačilih in obutvi podjetja Peak predstavili tudi na modni reviji.

Mobilna aplikacija
Team Slovenia
Mobilna aplikacija Team Slovenia vam omogoča, da na
enem mestu najdete vse aktualne podatke o slovenskih
športnikih, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah v Sočiju.

B

iografije športnikov, urniki posameznih nastopov in »sveži« rezultati vam bodo še dodatno popestrili spremljanje
največjega zimskega športnega dogodka v letu 2014. Poleg športnikov predstavljamo tudi druge člane slovenske olimpijske reprezentance.
Aplikacija vam omogoča, da vsak dan preverite, kdaj so na
sporedu slovenski nastopi in kakšne rezultate so dosegli slovenski športniki. Tako ne boste zamudili morebitnih pomembnih fi-

M. Š.

nalnih nastopov, hkrati pa boste izjemno hitro obveščeni o vseh
dosežkih slovenskih športnikov in drugih zanimivostih. Lahko
se boste naročili tudi na obvestila o nastopih slovenskih športnikov in o njihovih rezultatih. V aplikaciji boste našli tudi vsebine iz olimpijskega izobraževanja in uporabne podatke o Sočiju,
tudi predstavitev vseh prizorišč iger, povezanih z zemljevidi. Na
voljo v slovenskem in angleškem jeziku za iOS (app store) in
android (google play) pod imenom Team Slovenia.

www.olympic.si
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RusSki Gorki
skakalni center


Smučarske
skakalke so
se na hokejskem
igrišču pripravljale na
čim daljše skoke v Sočiju.

 Hokejsko moč je pokazal
Aleš Mušič, ko je smučarsko
skakalko Majo Vtič prinesel
na predstavitveni oder.

T
 im Kevin Ravnjak, Izidor Šušteršič, Jan
Kralj, Žan Košir, Gloria Kotnik in Cilka Sadar
sestavljajo del deskarske ekipe, ki ima v Sočiju
visoke cilje.

Z

a skakalnice v Sočiju bo skrbela ekipa planiških delavcev
pod vodstvom Iztoka Pergarca, kar je novo izjemno priznanje
za slovenski šport. Ob in na skakalnicah jim bodo družbo delali kolegi
s Televizije Slovenija. Že petič bo
52-članska produkcijska ekipa TV
Slovenija z 29 kamerami na povabilo organizatorjev olimpijskih
iger proizvajala mednarodni signal
s tekmovanj v skokih in nordijski
kombinaciji. RTV Slovenija ima sicer
ekskluzivne televizijske, radijske in
spletne pravice za prenos vseh dogodkov in tekem, povezanih z zimskimi olimpijskimi igrami Soči 2014.
Olimpijske igre boste na programih
RTV Slovenija in na spletnem portalu MMC RTV Slovenija lahko spremljali med 7. in 23. februarjem.

Zimske olimpijske igre Soči 2014 – program
sodelovanja šol (One School One Country)
A.Š. Foto: II. osnovna šola Celje

OKS v sklopu zimskih olimpijskih iger Soči 2014 pripravlja
tudi posebne aktivnosti za otroke in mladino.

N

a podlagi razpisa Mednarodnega
olimpijskega komiteja in Organizacijskega odbora Soči 2014 smo lani
za sodelovanje pri programu One School –
One Country izbrali II. osnovno šolo Celje
in jo povezali s šolo iz Rusije.
Olimpijske igre niso pomembne le po
športni plati, pač pa tudi z vidika medkulturnega sodelovanja, povezovanja narodov in ljudi. Prav zato se ob igrah, ki so namenjene vrhunskim športnikom, po svetu
dogajajo številne spremljajoče aktivnosti.
Skupaj z II. osnovno šolo Celje smo za
otroke pripravili predavanja o športu in
zgodovini športa, predstavili smo olimpijske simbole in vrednote ter najuspešnej-
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še slovenske športnike. Organizirali smo
umetnostni natečaj. Posebno prireditev
s športno-kulturnim programom pa so
pripravili učenci in učitelji šole; njen del
so bile tudi šolske olimpijske igre in mini
olimpijada.

 V sklopu prireditve na II. osnovni šoli Celje
je šola prejela tudi poseben bon, vreden 500
evrov. Za nakup barv in lakov ji ga je podaril
bronasti partner OKS, podjetje Helios. Bon
sta predstavnikom šole izročila predstavnica
podjetja Helios, ga. Polona Stare, in član IO
OKS, dr. Tomaž Subotič.

Tudi v Sočiju 2014
#TvitajmoZaNase
M. Š.

Ruski Soči je resda daleč stran, a naši olimpijci in paraolimpijci so nam blizu. Tako ali
drugače! Tudi ob pomoči medijev, kakršen je Twitter, jim želimo pokazati, koliko nam
pomenijo njihovi nastopi.

P

o Londonu 2012 pri OKS v sodelovanju s Telekomom Slovenije nadaljujemo akcijo Tvitajmo za
naše tudi v času zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger Soči 2014.
Z uporabo uradnih »značk« (hashgtagov),
ki so #TvitajmoZaNase, #TvitamZaNase in
#slochi2014, ne le, da zbiramo tvite podpore in
navdušenja nad slovenskimi športnicami in športniki, ampak pomagamo tudi zbirati sredstva za mlade
slovenske športnike iz ogroženih družin.
Ker smo poleti leta 2012 skorajda za dvakrat presegli zastavljeni cilj, in sicer 10.000
tvitov z uradnimi značkami, smo
si tokrat postavili zahtevnejši
cilj: zbrati 20.000 tvitov. Telekom Slovenije bo ob doseženih 20.000 tvitih za
nadaljni razvoj športnih
poti mladih športnikov
iz socialno ogroženih družin prispeval
10.000 EUR.
Akcija
zbiranja
tvitov
poteka
od
20. januarja do konca paraolimpijskih iger,
ki bodo za olimpijskimi,
končale pa se bodo
16. marca.

Donatorji Olimpijskega komiteja Slovenije
za projekt Soči 2014
D. K.

E

na poglavitnih nalog osrednje športne organizacije, povezana s projektom Soči 2014, je bilo zagotavljanje kar najboljših možnosti za pripravo slovenske olimpijske reprezentance in njen nastop na enem največjih dogodkov tako na športnem
kot tudi na gospodarskem, kulturnem in turističnem področju.

Olimpijski komite Slovenije je s pomočjo donatorjev za projekt Soči 2014 zbrali del sredstev, pomembnih za poslovni
uspeh na igrah in predstavitev Slovenije na velikem dogodku, ki
bo od 7. 2. 2014 do 23. 2. 2014. Za sodelovanje in podporo se
donatorjem iskreno zahvaljujemo.

www.olympic.si, #SKUPAJ
Slovenia Olympic Team

@TeamSlovenia

www.olympic.si
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Zgodovina zimskih
olimpijskih iger
STA; M.Š., Foto: Arhiv OKS

Prve olimpijske igre so priredili v grški Olimpiji leta 776 pred našim štetjem. Več kot
tisoč let so nato na vsaka štiri leta pripravljali podoben dogodek, pomemben tudi zato,
ker so med njim povsod po stari Grčiji zaustavili vojskovanja.

P

rve igre moderne
dobe so bile po zaslugi
francoskega
barona Pierra de
Coubertina izpeljane leta 1896 prav
v njihovi domovini
- Grčiji. V zimskih športih pa so
se tekmovalci prvič pomerili 28
let pozneje.
Prve zimske olimpijske igre
so bile leta 1924 v francoskem
Chamonixu. Na njih je sodelovalo 258 športnikov iz 16 držav.
Šele leto pozneje je Mednarodni olimpijski komite (MOK) te
zimske igre tudi uradno priznal.
Leta 1928 so jih izpeljali v švicarskem St. Moritzu, vse odtlej
pa so jih do Albertvilla 1992
organizirali na vsaka štiri leta v
istem letu kot letne OI; z Lillehammerjem 1994 se je to spremenilo.
Leta 1932 so v Lake Placidu izpeljali prve zimske igre
na ozemlju Združenih držav
Amerike, štiri leta pozneje jih
je gostil nemški Garmisch-Partenkirchen. Prav Nemčija pa je
poskrbela, da iger leta 1940 in
1944 zaradi druge svetovne
vojne ni bilo. Prve povojne igre
so bile leta 1948 spet v St. Moritzu. 713 športnikov je zastopalo 28 držav.
Leta 1952 so bile olimpijske
igre v norveškem Oslu, kjer je
legendarni norveški alpski smučar Stein Eriksen osvojil zlato
in srebrno medaljo, kot zanimivost pa velja omeniti, da se je
ta smučar pozneje preselil prav
v zvezno državo Utah, ki je igre
gostila leta 2002. Leto 1956
je bilo prelomno za Sovjetsko
zvezo, ki je v italijanski Cortini
d'Ampezzo na igrah sodelovala sploh prvič in že na krstnem
nastopu pobrala največ medalj,
med drugim tudi prestižno hokejsko zlato.
Igre v ameriškem Squaw Valleyju leta 1960 so bile nekaj po-
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 Prve zimske olimpijske igre so bile leta 1924 v francoskem Chamonixu. Na
njih je sodelovalo 258 športnikov iz 16 držav. Šele leto pozneje je Mednarodni
olimpijski komite (MOK) te zimske igre tudi uradno priznal.

sebnega za vso svetovno športno javnost, saj so tekmovanja
prvič v zgodovini potekala pred
televizijskimi kamerami, otvoritveno slovesnost pa je režiral
slavni Walt Disney. Na igrah so
sodelovali športniki iz 30 držav,
prvič pa so se na njih pomerili biatlonci in hitrostne drsalke. Leta
1964 so bile igre v avstrijskem
Innsbrucku, štiri leta pozneje so
se športniki merili v francoskem
Grenoblu.
Prve olimpijske igre na azijskih tleh so leta 1972 izpeljali v
japonskem Saporu, leta 1976 pa

so bile še drugič v dvanajstih letih v Innsbrucku. Naslednje igre
so bile spet v Lake Placidu, kjer
so Američani kot že tolikokrat
vnovič poskrbeli za popolno novost. Smučarji so se namreč prvič spuščali po umetnem snegu.
Naša nekdanja domovina
Jugoslavija je leta 1984 v Sarajevu organizirala olimpijske igre.
Uspešno je bilo tudi za Slovence, ki so s srebrno medaljo Jureta Franka v veleslalomu osvojili
sploh prvo odličje na zimskih
olimpijskih igrah. Leta 1986 se
je MOK nato odločil, da bo zaradi

vse večje organizacijske zahtevnosti spremenil olimpijski ciklus,
tako da se bodo letne in zimske
OI izmenjavale na vsaki dve leti.
Kanada je OI prvič gostila
leta 1988 v Calgaryju in zaradi
uspehov skakalcev in Mateje
Svet so bile to za slovenske
športnike ene najuspešnejših
iger do zdaj. Štiri leta pozneje
so bile igre v francoskem Albertvillu, ki bo zaznamovan tudi v
zgodovini slovenskega športa,
saj so naši športniki, čeprav brez
odličja, tam prvič nastopili kot
predstavniki samostojne države.
Zaradi odločitve MOK so bile
naslednje igre že dve leti pozneje v norveškem Lillehammerju,
na njih pa smo se Slovenci spet
veselili kar treh bronastih olimpijskih odličij, vseh v alpskih
smučarskih disciplinah, in to po
zaslugi Jureta Koširja, Alenke
Dovžan in Katje Koren.
Manj srečen za deželo na
sončni strani Alp je bil leta 1998
japonski Nagano, saj slovenski
športniki niso stopili na stopničke. Sreča pa se jim je znova nasmehnila na igrah v ameriškem
Salt Lake Cityju, kjer so skakalci
Primož Peterka, Peter Žonta,
Damjan Fras in Robert Kranjec
osvojili bronasto medaljo na ekipni tekmi.
Slovenija v Torinu 2006 ni
osvojila nobene medalje - najviše je segla do 6. mesta - in ker
odličja očitno osvaja na vsakih
drugih olimpijskih igrah, je v
Vancouvru znova posegla po
njih. Alpska smučarka Tina Maze
je bila dvakrat srebrna - v superveleslalomu in veleslalomu –
smučarska tekačica Petra Majdič
pa je osvojila bronasto medaljo
v klasičnem sprintu. Petra se je
medtem športno že upokojila,
od Tine pa morda lahko pričakujemo, da bo v Sočiju znova
stopila na stopničke. Visoko pa
seveda merijo tudi drugi naši
športniki in športnice.

Olimpijska kolekcija za Soči 2014
M. T. Foto: Aleš Fevžer

V

Peak, proizvajalec športnih oblačil in véliki sponzor olimpijske
reprezentance Slovenije, bo opremil tudi reprezentanco
Slovenije, udeleženko olimpijskih iger v Sočiju.

olimpijski kolekciji, ki jo je na pobudo Peaka oblikoval arhitekt Sandi
Murovec, gre za
prepletanje slovenskih športnih
barv – zelene, modre in bele – kot
poglavitni grafični motiv pa se
pojavlja simbol Triglava.
Pri oblikovanju dizajnov smo
si na OKS prizadevali, da bi bila
kolekcija mladostna, energična
in enostavna ter na drugi strani
opazna. Kot nadaljevanje kolekcije za OI London 2012 so
uporabljene sveže in živahne
barve – zelena, modra in bela –
dopolnjene z različnimi kombinacijami simbola Triglava. Veliko
pozornosti pa nismo namenili le
zunanji podobi, pač pa tudi kakovostnim materialom in udobnosti, zaradi česar se bodo člani
olimpijske reprezentance Slovenije počutili še bolje.
»Bistvo je, da je že London pokazal pravilnost odločitve za natančno določitev
spektra barv. Postavili smo
novo barvno karto, ki naj bi
v prihodnje predstavljala vizualno najmočnejši segment
identifikacije
slovenskega
športa na reprezentančni ravni. To dejanje se je izkazalo
kot zadetek v polno in v manj
kot letu dni se je tako rekoč
ves slovenski šport odel v te

barve. Zato smo tudi pri olimpijski kolekciji za Soči 2014
nadaljevali v tej smeri, skušali pa smo vnesti še nekatere nove grafične elemente.
Med njimi brez dvoma najbolj
izstopa podoba Triglava. Kolekcijo sam težko ocenjujem,
pravzaprav to niti ne bi bilo
korektno, menim pa, da bodo
naši športniki eni najbolj
prepoznavnih in absolutno v
koraku s sodobnimi smernicami« je svoje razmišljanje o ko-

lekciji in sodelovanju z OKS strnil
oblikovalec Sandi Murovec.
Slovesna oblačila, ki jih bodo
nosili člani olimpijske reprezentance Slovenije na otvoritveni in
sklepni slovesnosti ter na podelitvah kolajn, bodo tokrat športna.
OKS pa je tudi ob teh igrah
poskrbel za prodajo uradne
olimpijske navijaške kolekcije,
sestavljene iz nekaterih oblačil
iz uradne olimpijske kolekcije
za Soči 2014: kap, trakov, šalov
in rokavic. Navijači lahko poka-

žejo svojo podporo športnikom
tudi z nakupom olimpijskih zapestnic. Izdelke je moč kupiti
v hipermarketih Mercator in na
izbranih Petrolovih HIP HOP
bencinskih servisih.
Olimpijsko kolekcijo za Soči
2014 smo fotografirali v Luki
Koper, slovenskem pristanišču,
ki je tudi dolgoletni podpornik
slovenskih olimpijcev – veliki
sponzor olimpijske reprezentance Slovenije. Ne nazadnje je tudi
Soči pristaniško mesto.

OLIMPIJSKA NAVIJAŠKA KOLEKCIJA
Olimpijsk
zapestnica

www.olympic.si
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Olimpijci izključno
za olimpijske sponzorje
T. Š..

Olimpijske igre v mestu angelov, Los Angelesu, so leta 1984 sponzorjem olimpijskega
gibanja prinesle ekskluzivnost in vse od takrat se lastniki olimpijskih blagovnih
znamk borijo proti trženju iz zasede (ambush marketing). Danes sponzorstva brez
ekskluzivnosti skoraj ne poznamo.

O

limpijske igre so
poseben dogodek
v več pomenih. T.
i. čistost olimpijskih prizorišč je
prav gotovo eden
izmed njih. Pravila MOK namreč prepovedujejo
oglaševanje tako na olimpijskih
prizoriščih kot tudi na oblačilih
olimpijcev in štartnih številkah,
česar ni moč opaziti na nobenem drugem športnem tekmovanju.
Olimpijski krogi so ena najmočnejših blagovnih znamk
po vsem svetu. Olimpijske igre
sponzorjem prinašajo velike

poslovne koristi, zato Mednarodni olimpijski komite skrbi
za zaščito simbolov olimpizma
in simbolov olimpijskih iger na
globalni ravni. MOK pa ne ščiti
le olimpijskih blagovnih znamk.
Z Olimpijsko listino in t. i. Rule
40 opredeljuje tudi pravice do
uporabe podobe in imena vseh
članov olimpijskih reprezentanc.
»Razen tam, kjer to dovoljuje
izvršni odbor MOK, noben član
olimpijske reprezentance, ki sodeluje na aktualnih olimpijskih
igrah, ne sme dovoliti uporabe
svojega imena, svoje podobe ali
svojih športnih rezultatov za potrebe oglaševanja neolimpijskih

Iztoku Čopu priznanje
Mednarodnega
olimpijskega
komiteja

N

Foto: Aleš Fevžer

a slavnostni podelitvi visokih
priznanj OKS
so
podelili
priznanja zaslužnim
organizacijam in posameznikom.
Iztok Čop, najuspešnejši
slovenski
športnik po osamosvojitvi, je prejel nagrado
Mednarodnega olimpijskega komiteja za leto
2013. Častne listine OKS
so prejeli Tomo Levovnik,
Janez Gorišek, Boris Kristančič in Aljaž Pegan, ki je bil žal
odsoten.
Plakete OKS so dobili dr. Tomaž
Pavlin, Zveza za šport invalidov-Paraolimpijski komite in ŠD
Narodni dom, diplomi OKS pa sta prejela Renato Kuzman in
organizacijski odbor Športnega vikenda Maribor.
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sponzorjev v času olimpijskih
iger,« je pravilo MOK, ki za letošnje olimpijske igre v ruskem
Sočiju velja v obdobju od vključno 30. januarja do vključno 26.
februarja 2014.
Podjetja s trženjem iz zasede seveda napadajo ekskluzivnost olimpijskih sponzorjev,
zato ga pogosto imenujemo tudi
parazitski marketing. Zmanjševanje vrednosti pravic olimpijskih sponzorjev pa posledično
ogroža prihodke nacionalnih
olimpijskih komitejev. Sredstva
iz gospodarstva namreč predstavljajo več kot 50 % letnega
proračuna številnih nacionalnih

olimpijskih komitejev. Medijske
in druge trženjske pravice so
tudi poglavitni vir dohodka organizatorjev olimpijskih iger.
Olimpijski komiteji po vsem svetu, predvsem pa v tržno razvitih
gospodarstvih, zato vedno več
aktivnosti namenjajo delovanju na področju boja proti trženju iz zasede, vse bolj odločno
pa ukrepajo tudi ob kršitvah.
Primeri grobih kršitev pravic
uporabe olimpijskih simbolov v
najširšem smislu in nedvoumne
asociacije na olimpijsko gibanje
oziroma olimpijske igre bodo
tako lahko tudi v Sloveniji kmalu
iskali svoj epilog na sodišču.

Slovenski olimpijci v
Sočiju so z Aktivno rento
AS dobro zavarovani
»Aktivna renta mi predtavlja varnost.
Je nekaj več kot renta. Ker je aktivna,
miga in je fleksibilna. Dela zate.
Tudi jaz hočem imeti na strani nekaj
denarja za čas, ko bom starejši. In ko
ne bom več aktivno jadral.
Da, mirno spim, ker vem, da sem
poskrbel zase in za svojo družino.«

Vasilij Žbogar,
vrhunski špornik

A

driatic Slovenica (AS), uradna zavarovalnica slovenskih olimpijskih reprezentanc, in Olimpijski komite
Slovenije sta v času dolgoletnega uspešnega sodelovanja razvila različna zdravstvena zavarovanja,
namenjena posebej športnikom. Omogočajo jim kar najhitrejše okrevanje po poškodbah ter uspešno vrnitev na treninge in tekmovalna prizorišča.
Za olimpijce, ki bodo Slovenijo zastopali na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, pa so poskrbeli še dodatno in vsakomur izmed njih podelili polico življenjskega zavarovanja
Aktivna renta AS. Seveda so jim ob tem zaželeli tudi veliko
dobrih rezultatov in športne sreče.

Terminološki kotiček:
Selekcijski tekmovalni šport

V

enem od prejšnjih terminoloških
kotičkov je bila omenjena naslednja
klasifikacija športa: športna vzgoja,
športna rekreacija in selekcijski tekmovalni šport. Imeni prvih dveh področij sta
splošno uveljavljeni, tretjega se izogibajo
tako pisci nacionalnega programa športa
(ki prihajajo z najvišje športne pedagoške
in raziskovalne institucije) kot OKS-ZŠZ,
čeprav vzroka za to nikoli niso predstavili
v strokovnem slovstvu, kot je v stroki in
znanosti navada.
Izraz selekcijski tekmovalni šport
temelji na enem temeljnih terminotvornih
načel, ki zahteva, da že izraz sam po sebi
odkriva bistvo stvari ali pojava. Ime selekcijski tekmovalni šport vsebuje dve bistveni razsežnosti te pojavne oblike: izbiro
(selekcijo) boljših, sposobnejših in nadarjenih ter tekmovanje. Obe razsežnosti
sta bistveni (nujni) zgolj pri selekcijskem
tekmovalnem športu. Seveda poznamo
tudi pri šolski športni vzgoji tekmovanja,
vendar so ta predvsem emocionalno in
pedagoško orodje, ne pa cilj vzgoje. Tudi
selekciji tekmovalcev šolska športna vzgoja ni namenjena. Temeljna doktrina šolske
športne vzgoje je, poskrbeti za vse učence
vzdolž cele Gaussove krivulje. Učitelj resda izbere (selekcionira) najbolj uspešne
učence za šolska tekmovanja, vendar ne
z namenom, da bi ustvarjal bazo za tretje
področje športa.
Tudi v športni rekreaciji so tekmovanja
priljubljena, a hkrati se je vse življenje mogoče rekreativno ukvarjati s športom brez
sodelovanja na javnih tekmah. Tekma ni
nujna prvina športne rekreacije. Tudi za
nikakršno selekcijo ne gre, o čemer priča
po vsem svetu znano geslo »šport za vsa-

prof. dr. Silvo Kristan

kogar«. Šport, ki se zavzema za vsakogar,
odklanja selekcijo.
Selekcija in tekmovanje sta torej dve
bistveni (nujni) razsežnosti selekcijskega tekmovalnega športa, kar za športno
vzgojo in športno rekreacijo ne velja. S tem
je termin selekcijski tekmovalni šport logično, semantično in jezikovno utemeljen.
Zlasti selekcija (načrtno iskanje nadarjenih, perspektivnih) je differentia
specifica napram drugima dvema področjema športa. Selekcija je temeljna metoda dela v tako imenovanem vrhunskem
športu. Področje selekcijskega tekmovalnega športa seveda ni enovito. Zato odbor
za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ kategorizira športnike na mladinski, perspektivni,
državni, mednarodni in svetovni razred.
Že v mladinski razred se prebijejo dobro
selekcionirani mladi športniki, nato pa
selekcija nenehno poteka vse do svetovnega razreda. Samo skrbno selekcionirani športniki se pripravljajo za največja
mednarodna in svetovna tekmovanja. Izraz selekcijski tekmovalni šport se torej
ponuja sam od sebe. Lahko bi govorili in
pisali tudi samo o selekcijskem športu,
vendar se zdi, da označevalni pridevnik
»tekmovalni« natančneje sporoča, čemu
je pravzaprav selekcija namenjena.
Nekdo je svoje odklonilno stališče do
logično in semantično utemeljenega izraza
branil z besedami, da »Evropa tega izraza
ne pozna«. Takšni izgovori so (pre)pogosta
slovenceljska obramba, kadar nekdo nekaj
ne razume in hoče uveljaviti tisto, kar je
njemu všeč. Kaj reči na takšno »teorijo«?
Kar nekaj preprostih odgovorov je pri roki:
v Evropi tudi slovenščina ni materni jezik,
Evropa tudi dvojine ne pozna, samo Slo-

venci poznamo svoj avtohtoni izraz smuči…
pa tudi Hermana Potočnika Noordunga, ki
je v tridesetih letih prejšnjega stoletja prvi
na svetu pisal o problemu vožnje v vesolju,
Evropa ni poznala.
V sklopu OKS-ZŠZ deluje odbor za
vrhunski šport, ki je tekmovalce kategoriziral na mladinski, perspektivni, državni,
mednarodni in svetovni razred. Če hočemo biti semantično in logično natančni,
ime odbora ne ustreza popolnoma. Težko
bi namreč pritrdili, da sta mladinski in perspektivni razred kar povprek že vrhunska. Velikokrat celo državnemu razredu ni
mogoče priznati vrhunskosti. To imenitno
lastnost lahko pripišemo mednarodnemu
in svetovnemu razredu. Odbor za vrhunski šport se torej ponaša z nazivom, ki mu
zagotovo ne pripada v celoti. Zdi se, da je
(naj bi bila!) osrednja naloga tega odbora
smotrno izbiranje (selekcija) športnikov
od mladinskega do svetovnega razreda
ter skrb za njihov razvoj. Logično in semantično neoporečni naziv za odbor, ki
skrbi za smotrno selekcijo športnikov,
bi bil odbor za selekcijski tekmovalni
šport. Glede na zapisano se sprašujem,
kdo je boter zadnjega nespametnega
preimenovanja odbora za vrhunski šport
v strokovni svet za tekmovalni šport.
Error fundamentalis! Tekmovalni šport
poznamo v vzgojno-izobraževalnih institucijah že od vrtca naprej, tekmovalni
šport je priljubljena oblika športne rekreacije, poleti sem nekajkrat gledal starostnike, ki so tekmovali v balinanju… Glede na nespametno preimenovanje odbora
za vrhunski šport bo zdaj za vse to skrbel
odbor za tekmovalni šport. Če ne bo, si je
izbral napačen naziv.
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Skupina SIJ vstopila v olimpijsko
družino sponzorjev, podjetje
Medis – M pa med partnerje
Olimpijskega komiteja Slovenije

S

kupina SIJ, Slovenska industrija
jekla, je postala nov sponzor
olimpijske reprezentance Slovenije. Skupina SIJ
– Slovenska industrija jekla
kot največji proizvajalec jekla

M. Š.

v Sloveniji ohranja in razvija jeklarsko dejavnost ter je
eden izmed nosilcev slovenskega gospodarskega razvoja. Jeklarji v skupini SIJ so
specializirani za proizvodnjo
debele nerjavne pločevine
in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in

Miroslav Cerar je postal
častni član Društva
hrvaških športnih
legend in rekreativcev

mehansko obdelanih visoko
legiranih orodnih in specialnih jekel, industrijskih nožev
za kovine, plastiko, les, papir
ter visoko legiranih dodajnih
varilnih materialov. Skupina
SIJ – Slovenska industrija jekla
upravlja tudi več proizvodnih,
servisnih in trgovskih pod-

jetij, ki kupcem zagotavljajo
kakovosten in kar najhitrejši
servis.
Podjetje Medis – M je postalo bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez in bo
sodelovalo z odborom športa
za vse.

Novinarska konferenca
o zamejskem športu

 Predstavniki ZSŠDI, avstrijske Koroške, Zveze Slovencev na
Madžarskem in Olimpijskega komiteja Slovenije

O
 Miroslav Cerar z županom mesta Zagreb Milanom Bandićem.

V

začetku novembra, v družbi številnih legend hrvaškega športa in sosednjih držav ter župana mesta Zagreba Milana Bandića, je Društvo hrvaških športnih legend in rekreativcev svečano odprlo nove prostore. Društvo
šteje več kot 300 članov, sam župan pa je društvu omogočil,
da jim je mesto Zagreb brezplačno uredilo nove prostore,
kjer se bodo družili. Na otvoritvi je župan poudaril, da so mu
športniki vzor, ki so z veliko truda in vztrajnostjo ustvarili
svojo kariero.
Na svečanosti so bili vidni hrvaški športniki-legende
športa: Stipe Božić, Nikola Dragaš, Dražen Ladiž, Željko Mavrović, Pero Močibob, Nikola Plećaš, Niko Pulić, Drago Šurbek
in drugi. Kot poseben gost pa je bil Miroslav Cerar, kjer so ga
udeleženci svečanosti še posebej pozdravili ter tudi sam župan mesta Zagreb. Društvo je Cerarja proglasilo za svojega
S. P.
častnega člana.
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limpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in
Komisija za zamejski šport sta na sedežu OKS-ZŠZ v
Ljubljani priredila tradicionalno – tokrat zelo dobro obiskano – novinarsko konferenco o zamejskem športu. Na njej
so sodelovale delegacije Združenja športnih društev v Italiji,
Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem in Zveze
Slovencev na Madžarskem.
Po uvodnem pozdravu predsednika OKS dr. Janeza Kocijančiča so spregovorili še predsednica Komisije za zamejski
šport Sonja Poljšak, olimpionik in ambasador slovenskega
športa Miroslav Cerar ter Rudi Merljak, predstavnik Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Kot prvi gost je besedo prevzel predsednik ZSŠDI Ivan
Peterlin, ki je v občutenem in tudi kritičnem govoru nazorno orisal stanje športne dejavnosti v Italiji. Poudaril je velik
uspeh telovadke Tee Ugrin, Andraža De Luisa, državnega prvaka v orientacijskem teku, in Jadranove košarkarske ekipe
mladih, starih do 19 let. O športnem življenju na avstrijskem
Koroškem je spregovoril predsednik SŠZ Marijan Velik, ki je
izpostavil uspešno delovanje slovenskih športnikov v Avstriji in predvsem velik uspeh odbojkarskega kluba ŠK Posojilnice Aich-Dob, ki je osvojil državni naslov in letos nastopa
v prestižni ligi prvakov.
Jože Hirnok, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, pa je orisal ne prav rožnato stanje slovenske manjšine na Madžarskem, ki se seveda odraža tudi na športnem
S. P.
področju.

Na slovenskih smučiščih s kartico
Active Slovenia smuka do 30 % ceneje
G.C.

Sodelovanje med Olimpijskih komitejem Slovenije in Zbornico
gorskih centrov je botrovalo združitvi dveh kartic (Olimpijske
kartice in kartice Active Slovenia) v eno skupno, poimenovano
Active Slovenia. Skupno število imetnikov je približno 8.000, to
pa je dober obet za nadaljnji razvoj.

S

mučarska
sezona
2013/2014 se je že
začela, vsi slovenski
žičničarji pa nestrpno pogledujejo tudi
proti nebu, v pričakovanju snega, ki bi
pobelil slovenska smučišča in
tako razveselil smučanja željne
Slovence in upravljalce žičniških
naprav.
Večina slovenskih smučarskih centrov se je na smučarsko
sezono 2013/2014 dobro pripravila. Večjih naložb v žičničarstvu letos sicer ni bilo, kljub
vsemu pa lahko z veseljem ugotovimo, da sta bili postavljeni
dve novi vlečnici, in sicer na
Krvavcu in Voglu. Veliko pa je
bilo prek poletja postorjenega
na starejših žičniških napravah,
ki jih strokovnjaki še posebej
natančno pregledujejo. Na ta
način sta se občutno izboljšali
zanesljivost in varnost obratovanja.
Ponudba ugodnosti, ki jih
kartica Active Slovenia prinaša
imetnikom, je precej razširjena:
poleg cenejšega smučanja je
na voljo tudi cenejše plavanje v
slovenskih naravnih zdraviliščih,
ceneje je mogoče kupovati športno opremo, za manj denarja obiskovati Šolo smučanja itd.
Pomembna novost je tudi
organiziranje t. i. aktivnih dni na
slovenskih smučiščih. S sodelovanjem Olimpijskega komiteja
Slovenije, smučarskih društev,
Zbornice gorskih centrov in
Združenja slovenskih žičničarjev
bo v smučarskih centrih organiziranih pet aktivnih dni, njihov
namen pa je popularizacija smučanja in zdravega načina življenja. Eden izmed aktivnih dni se
bo datumsko ujel s svetovnim
dnem (World snow day), namenjenim promociji smučanja.
Active Slovenia postaja vse
bolj prepoznavna znamka za
aktivno in ugodno preživljanje

prostega časa. V zimski sezoni
2013/2014 bo mogoče s sezonsko smučarsko vozovnico
Active Slovenia smučati tudi
v Španiji in v Srbiji. Zato da bi
izboljšali prepoznavnost slovenskega gorskega turizma in predvsem smučanja, sta se Zbornica
gorskih centrov in Združenje
slovenskih žičničarjev dogovorila, da je mogoče z sezonskimi
vozovnicami Active Slovenia do
tri dni smučati tudi na katalonskem smučišču Masello in na
vseh srbskih smučiščih.
V Sloveniji pa bodo imetniki kartice Active Slovenia
Zima 2013/2014 imeli te
ugodnosti:
➜	
30-% popust pri nakupu
dnevne smučarske vozovnice na enem izmed smučišč,
ki sodelujejo v akciji, in to na
točno določen dan v tednu.
Seznam smučišč, ki v posameznem tednu sodelujejo
v akciji, se lahko iz tedna v
teden spreminja. In tudi dan
v tednu, ko je mogoče kupiti
dnevno smučarsko vozovnico za 30 % ceneje, se lahko
iz tedna v teden spreminja.
Združenje slovenskih žični-

čarjev, GIZ, bo v času trajanja
akcije na svoji spletni strani
www.activeslo.com objavljalo dan in smučišča, ki sodelujejo v akciji Active Slovenia in
na katerih velja 30-% popust
za nakup dnevne smučarske
vozovnice za tekoči teden.
	Sodelujejo ti gorski centri:
Mariborsko Pohorje, Rogla,
Cerkno, Vogel, Kranjska
Gora ....
➜	
30-% popust pri nakupu
dnevne smučarske vozovnice
v fiksnih terminih, od ponedeljka do petka:
FEBRUAR 2014
Rimski vrelec Kotlje
3. 2.–7. 2. 2014
MAREC 2014
Golte
3. 3.–7. 3. 2014
GTC Kope
3.3.–7. 3. 2014
Rogla
10. 3–14. 3. 2014
Krvavec
17. 3.–21. 3. 2014
Žičnice Vogel 17. 3.–21. 3. 2014

•	
10-% popust pri nakupu
dnevne smučarske vozovnice
vse dni v smučarski sezoni
2013/2014, na vseh smučiščih gorskih centrov, ki so
člani ZGC in ZSŽ.
•	10-% popust pri nakupu športne opreme v vseh prodajalnah INTERSPORT v Sloveniji.
•	10-% popust pri plačilu stori-

tev Šole smučanja skozi celotno sezono (sodeluje 15 smučarskih šol iz vse Slovenije).
•	S popustom v višini 50 %
in z doplačilom 4,95 EUR
(DDV vključen) si lahko imetnik kartice Active Slovenia
v času njene veljavnosti priskrbi tudi storitve Domske
asistence (gre za pomoč pri
iskanju ustreznega mojstra
v nepredvidenih okoliščinah
(ob okvarah) po točno določenih postopkih (intervencijah)).
Kartice Active Slovenia je moč
kupiti na spletni strani
www.activeslo.com.

Pod posebnimi pogoji jo lahko naročijo tudi vse zveze in vsa
društva, ki se odločijo kartico
ponuditi svojim članom. Hkrati
pa imajo možnost kartico nadgraditi z dodatnimi ugodnostmi,
veljavnimi le za njihove člane.
Tudi v letošnji zimi bo smučarjem na voljo brezplačna mobilna aplikacija Active Slovenia za
dostop do najaktualnejših smučarskih informacij v Sloveniji. Naložite jo lahko preprosto tako, da
skenirate priloženo QR-kodo ali
obiščete www.activeslo.com.
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