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dr. Tone Jagodic Foto: Aleš Fevžer           

Praviloma so bile seje Izvršnega odbora OKS, ki so odločale o sestavi olimpijske 
reprezentance, sila dinamične, včasih celo dramatične. Spominjam se primerov, ko so 
se člani IO morali sestati na dveh sejah in vnovič razpravljati o tem, kdo sodi v elitno 
skupino naših športnikov in kateri so tisti, ki si tega ne zaslužijo. Zgodilo se je tudi, 
da sta bila zaradi specifičnih okoliščin dokončno število članov delegacije in dejanski 
poimenski seznam športnikov znana šele tik pred igrami, že precej po tem, ko je Izvršni 
odbor OKS opravil svojo nalogo. 

N
a zadnji julijski seji IO, ki je bila namenjena izbiri olim-
pijske ekipe, pa je bilo presenetljivo mirno, vse je po-
tekalo zelo tekoče, ni bilo posebnih žgočih vprašanj, 
glasovanje članov IO je bilo skoraj soglasno in tudi po-
znejše korespondenčno odločanje o dveh novih kan-
didatih iz atletskih vrst te slike ni občutno spremeni-
lo. In kaj se je pravzaprav zgodilo, da je izbira potekala 

v tako umirjenem tonu, bi se lahko morda kdo vprašal.     
Seveda je mogoče poiskati različne odgovore, morda bodo neka-

teri spet zašli k ugotovitvam o avtoritativnem načinu vodenja OKS 
ali pa našli še kaj bolj radikalnega. Ko sem razmišljal o tej tematiki in 
primerjal čas in okoliščine, ki so nas spremljale v vseh minulih letih, z 
današnjimi razmerami, sem se dokopal do logičnega sklepa, da so se 
sporne zadeve verjetno več ali manj obrusile že v času pred samim 
formalnim odločanjem. Upam si trditi, da je temu botroval predvsem 
drugačen prijem ekipe, ki je v OKS zadolžena za projekt priprav in 
nastopa na POI v Londonu. Očitno je prišel čas, ko so se v številnih 
stikih s strokovnjaki iz panožnih zvez, iz katerih prihajajo kandida-
ti, s trenerji posameznih športnikov in seveda tudi s športniki že v 
času pred samim odločanjem problematična vprašanja do take mere 
obdelala, da potrebe za posebna izstopanja na sami seji preprosto 
ni bilo. Pred leti je bil to veliki cilj OKS, ko smo se zgledovali po neka-
terih drugih razvitejših in bolj uveljavljenih nacionalnih olimpijskih 
komitejih in si po tihem želeli, da bi tudi pri nas spoznali nujnost po-
globljenega in vsakodnevnega stika s športno stroko v nacionalnih 
zvezah, saj lahko edino to vodi do razpleta, ki ne zahteva ustvarjanja 
konfliktnih situacij ob koncu pripravljalnega obdobja. Prepričan sem, 
da smo se temu cilju praktično povsem približali, čeprav seveda ver-
jamem, da se bo še vedno našel kdo, ki se s takim razmišljanjem ne 
bo strinjal in bo zagovarjal tezo, da sodi v olimpijsko izbrano vrsto 
še kakšen športnik oziroma trener. Povsem objektivno pa je mogoče 
zatrditi, da OKS ni več turistična organizacija, ki športnike zgolj po-
pelje na olimpijske igre, ampak je postal pomemben člen, ki skupaj 

z drugimi sestavlja zavidanja vredno celoto, opravičujočo pričakova-
nja o uspešnem nastopu v britanski prestolnici.   

Pred nami je zdaj ura resnice, nastop na največjem mednaro-
dnem tekmovanju, ki si ga lahko zamisli vrhunski športnik! Ko se je 
pred dnevi v prostorih OKS oglasil vedno simpatični kajakaš Peter 
Kauzer, ki bo slovensko trobojnico ponesel na olimpijski stadion in 
od katerega slovenska športna javnost veliko pričakuje, in se šalil na 
račun treme, ki je nerazdružljiv spremljevalec vseh športnikov v času 
velikih športnih nastopov, sem spet pomislil na izredno specifiko (da 
ne govorim o krutosti) sodobnega elitnega športa. Uspeh na velikem 
tekmovanju pomeni slavo in neizmerno veselje, potešitev ambicij, 
želja in pričakovanj športnika samega, njegovega trenerja, spremlje-
valcev, reprezentančnih in klubskih tovarišev, staršev, sorodnikov, 
prijateljev in armade zagnanih navijačev, od katerih bodo številni 
odpotovali celo na samo olimpijsko prizorišče, neuspeh pa je po dru-
gi strani negacija vsega naštetega. Ali je to pošteno, ali si športniki 
res zaslužijo prenašati izjemno težko breme, za katero pa po drugi 
strani ves čas živijo in so pripravljeni žrtvovati praktično vse, česar 
so zmožni? Ali bomo sposobni vsi skupaj ob čestitkam tistim, ki bodo 
svoj nastop uspešno opravili, stopiti tudi k tistim, ki te sreče ne bodo 
užili, in jim iskreno ponuditi roko ob vrnitvi iz Londona?

Ni se treba slepiti z utopičnimi predstavami o tem, da bodo vsi 
deležni hvale, saj to predvsem ne bi bilo pošteno. Šport po svoji te-
meljni vsebini zaradi naboja tekmovalnosti in vseh drugih vrlin na 
najbolj pošten način razvršča dobre od slabših, poveličuje dobitnike 
odličij in oddaljuje od pozornosti javnosti tiste, ki s svojimi dosežki 
niso zadovoljili. Vsekakor pa si želim, da bi bili pri presoji doseženih 
rezultatov korektni, saj to terjata osnovna etika in ne nazadnje tudi 
spoznanje, da bo življenje teklo naprej tudi po 12. avgustu, ko bo 
ugasnil olimpijski ogenj. V Olimpijskem komiteju Slovenije, Združe-
nju športnih zvez bomo vsi čvrsto stiskali pesti za naše športnike 
in želim si, da bi temu sledili tudi drugi pristni privrženci športa v 
Sloveniji. Zatorej, srečno slovenski olimpijski odpravi 2012! 

Srečno v Londonu!

matics
Sticky Note
V Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez.namesto vejice je pomišljaj
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M.Š.

Z #oi2012si posredujete svoje misli, 
svoja občutja in sporočila slovenskim 
športnikom. 
Verjemite, radi jih bodo prebrali! L

etošnje olimpijske 
igre bodo posebne 
zaradi več razlogov. 
Poleg tega, da so 
organizatorji tokrat 
prvič poskrbeli za 
to, da so olimpijci in 

paraolimpijci res povsem ena-
kovredni udeleženci največje-

ga dogodka na svetu, se ob 
omembi Londona 2012 ni 
mogoče izogniti tudi druž-
benim omrežjem. Med njimi 
še posebej izstopa Twitter, 
ki ga uporablja tudi vedno 
več Slovencev.

Twitter je komunikacijska 
platforma, prek katere je mo-
goče enostavno in preprosto 
biti na tekočem z zadnjimi 
novicami, hkrati pa omogoča 
tudi navezavo ali ohranjanje 
stikov. Še več: na Twitterju so 
tudi največji svetovni zvez-
dniki le en klik stran. 

Zaradi vsega tega smo se 
pri OKS odločili, da v sode-
lovanju z velikim sponzor-
jem Teama Slovenia, Tele-
komom Slovenije, oziroma 
slovenskimi olimpijci in pa-
raolimpijci pripravimo akcijo 
“Tvitajmo za naše„.

Od 6. julija (od uradne 
predstavitve Teama Slovenia) 
do 9. septembra (konec para-
olimpijskih iger) bomo zbirali 
tvite v podporo slovenskim 
olimpijcem in paraolimpijcem. 
Z uporabo “značke„ oz. t. 
i. hashtaga #oi2012si lah-
ko posredujete svoje misli, 
svoja občutja in sporočila 
slovenskim športnikom. Ver-
jemite, radi jih bodo prebrali!

Naša akcija, v kateri bomo 
skupaj s Telekomom Slovenije 
podelili tudi nekaj olimpijskih 
nagrad, ima poleg simbolnega 
tudi stvarni pomen. Glede na 
število zbranih tvitov, ki se 
bodo zapisovali na spletni 
strani Sportal, bo Telekom 
Slovenije namreč prispeval 
finančna sredstva za slo-
venske paraolimpijce. Cilj je, 
da v tem času zberemo vsaj 
10.000 tvitov s hashthagom 
#oi2012si! Tviti oziroma 
sporočila se bodo zapisovali 
na športnih straneh Sportala, 
na katerih boste lahko ob po-
moči posebnega števca spre-
mljali uspešnost akcije. 

Poleg #oi2012si OKS v 
svoji komunikaciji uporablja 
tudi hashtage #vsivlondon, 
ki je namenjen predvsem 
tistim, ki se odpravljajo v 
letošnjo svetovno prestol-
nico sveta, #tvitajmozana-
se in #zvsemsrcem. Tudi s 
temi ”značkami„ prispevate k 
uspešnosti akcije Tvitajmo za 
naše! 

Tvitajmo za naše
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K
ombinacija slovenskih športnih barv, zelene, modre in 
bele, daje oblačilom posebno svežino, na eni strani po-
udarjeno z dinamično kombinacijo oblike Triglava kot 
slovenskega simbola, na drugi pa z enostavnim in hitro 
prepoznavnim vzorcem ponavljajočih se napisov Team 
Slovenia.

Mladosten dizajn, enostavnost in ”morsko-de-
skarski„ pridih bodo skupaj s kakovostnimi materiali pripomogli 
k dobremu počutju članov Teama Slovenia London 2012 ter z iz-
stopajočimi barvnimi kombinacijami in vzorci omogočili izvrstno 
predstavljanje Slovenije. 

Peak in Toper opremila 
člane Teama Slovenia 
London 2012
22. junija 2012 je na enem izmed 
Petrolovih bencinskih servisov v 
Ljubljani potekala predstavitev oblačil 
za slovensko olimpijsko ekipo v Londonu 
2012, na kateri so bila predstavljena vsa 
oblačila, ki jih bodo člani Teama Slovenia 
odnesli s seboj na olimpijske igre. 

M.T. Foto: Aleš Fevžer

  Veliki sponzor Teama Slovenia, kitajsko podjetje Peak, je slovenske olimpijce letos opremilo prvič. Izdelalo je opremo za prosti čas, nacionalni komplet in 
svečana oblačila.

  Nacionalna 
oblačila
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  Člani Teama Slovenia bodo tudi letos tekmovali v oblačilih velikega sponzorja Teama Slovenia Topra. V tem podjetju so izdelali oblačila za igralko badmintona, 
za kajakašico na mirnih vodah in veslače, za cestne in gorske kolesarje ter za igralce tenisa in namiznega tenisa.

 Letošnjo kolekcijo je oblikoval Sandi Murovec 
(levo spredaj), čigar poglavitno vodilo je bilo, tudi 

na željo OKS, da so oblačila atraktivna, v skladu z 
modnimi smernicami in predvsem mladostna. 

Pod taktirko direktorja Lohnka inženeringa 
in lastnika blagovne znamke Toper, Draga 

Janičijevića (desno spredaj), pa so svojo 
podobo dobila tekmovalna oblačila. 

  Svečana oblačila, ki jih bodo člani 
Teama Slovenia nosili na odprtju olim-
pijskih iger, na sklepni slovesnosti in na 
vseh drugih slovesnih dogodkih.

  Oblačila za 
prosti čas
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M.T.

V London 120-članski 
olimpijski navijaški tim

T
ako kot so olim-
pijske igre nekaj 
posebnega, tek-
movanje z doda-
no vrednostjo, za 
športnike, so tudi 
za vse navijače. 

Biti del olimpijskih iger v živo 
je nekaj, kar si želi vsak športnik 
in tudi vsak navijač. In letos se 
bodo želje ob pomoči sponzor-
jev Teama Slovenie in Olimpij-
skega komiteja Slovenije ure-
sničile 120 izmed njih. Izbrani 
so bili prek različnih nagradnih 
iger, ki so jih organizirali spon-
zorji in OKS. Pot v London jim 
bodo omogočili SKB, Telekom 
Slovenije, Adriatic Slovenica, 
Luka Koper, Petrol, Porsche 
Slovenija in Mercator, na-
grajence pa je zbral tudi OKS. 
Sponzorji Teama Slovenie se 
zavedajo, da so navijači izre-
dno pomemben delček v mo-
zaiku športnih rezultatov in da 
soustvarjajo veličino športnih 
dogodkov. Prav zato so z vese-
ljem podprli navijaški projekt in 

pomagali, da bodo letošnji člani 
Teama Slovenia imeli tudi svoje 
uradne navijače. 

Olimpijske navijače bo kot 
nekdanja aktivna športnica vo-
dila olimpijka Petra Majdič, 
sicer ambasadorka za fair play. 
Namen projekta ni zgolj obiska-
ti olimpijske igre in jih doživeti 
v živo, temveč  kot povezana 
navijaška ekipa pokazati, da 
smo Slovenci tudi vrhunski na-
vijači, ki znamo vedno podpirati 
športnike  – ne glede na rezul-
tat. Fair play ni pomembno vo-
dilo zgolj športnikov, ampak je 
izjemno pomemben tudi pri na-
vijačih. Vsak športnik si zasluži 
stisk roke, pozdrav, nasmeh ali 
opogumljanje z navijanjem in s 
ploskanjem. In prav  za to bodo 
slovenski olimpijski navijači po-
skrbeli v Londonu.

Pred odhodom se bodo vsi 
izbrani zbrali na Rogli in se že v 
Sloveniji pripravili na olimpijski 
navijaški nastop v Londonu, ka-
mor bodo s posebnim olimpijskim 
letalom odleteli 4. avgusta. 

Na olimpijske igre London 2012 bo letos odpotovala tudi navijaška ekipa, ki bo štela 
kar 120 članov. Sponzorji Teama Slovenia in Olimpijski komite Slovenije bodo prvič 
popeljali na olimpijske igre organizirano skupino navijačev, ki bo slovenske olimpijce v 
živo podpirala med 4. in 6. avgustom 2012.

Petra Majdič:
“Zame je to eden 

najlepših projektov v 
moji karieri, saj poiz-
kušamo športnikom 
svojo podporo po-

kazati na drugačen, 
aktiven način. Na drugi 

strani pa projekt pomeni 
prvi korak v povezovanju med 

ljudmi, sponzorji, različnimi sferami družbe in športa na 
drugačen, svež način. Moja želja je, da bi naši izbrani na-
vijači ponesli vtise o olimpijskih igrah med množice ljubi-
teljev športa in jim sporočili, da se je vredno v življenju 
truditi, in to ob spoštovanju nasprotnika in vrednot fair 
playa. Prepričana sem, da bodo navijači ob ogledu iger v 
živo dobili popolnoma drugačen vtis o vrhunskih športni-
kih ter njihovi življenjski poti in želji priti na olimpijske 
igre, pa tudi o olimpijskih igrah na sploh.”

Naši olimpijci
Izšla je nova knjiga Naši olimpijci, delo avtorjev Marka 

Račiča ter Toma in Marka Levovnika.
Na uradni predstavitvi se je slovenski olimpionik Miro Cerar 

vsem trem avtorjem zahvalil za njihov trud. Publikacija je na-
menjena olimpijcem iz Slovenije, ki so bili člani olimpijskih za-
stopstev Avstro-Ogrske, Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
Kraljevine Jugoslavije in federativne Republike Jugoslavije ozi-
roma Socialistične Federativne Republike Jugoslavije in Repu-
blike Slovenije.

Od leta 1912 do vključno leta 2008 je na poletnih olimpij-
skih igrah nastopilo 351 slovenskih športnikov in športnic, od 
leta 1924 do leta 2010 pa se je na zimskih olimpijskih igrah 
meril 301 olimpijec. Od skupaj 652 olimpijcev jih je 51 osvojilo 
69 medalj. 

V olimpijskem letu 2012 je publikacija izjemno pomembno 
delo, še en dokaz bogate zgodovine in častitljive tradicije slo-
venskega športa.  

matics
Sticky Note
Publikacija predstavlja olimpijce iz....
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M.T.

Olimpijska  kolekcija tudi 
za navijače

U
radno olimpijsko 
navijaško kolekcijo 
sestavljajo maji-
ca polo, T-shirt, 
otroški T-shirt, 
navijaška kapa in 
zapestnica. Vsi 

izdelki so – razen manjših spre-
memb -  narejeni po uradni olim-
pijski kolekciji London 2012, 
zaradi česar bodo olimpijci in 
navijači še tesneje povezani. Ko-
lekcijo je izdelal veliki sponzor 
Teama Slovenia, podjetje Peak, 
ki je naše olimpijce letos opremi-
lo prvič. Kakovosten material, 
svežina in dinamičnost oblačil 
ter povezava z olimpijskimi 
igrami in s slovenskimi olimpij-
ci so le nekatere lastnosti, zaradi 
katerih je olimpijska kolekcija  
navijače edinstvena. Z delom iz-
kupička od prodaje teh izdelkov 
bo OKS lahko dodatno financiral 
določene aktivnosti za mlade 
športnike.

Vse izdelke lahko navijači ku-
pijo na 141 HIP HOP Petrolovih 
bencinskih servisih po Sloveni-
ji, na katerih imajo priložnost na 
prav poseben način slovenskim 
olimpijcem podariti tudi navija-
ško energijo. Tam so navijaške 
raglje, ki jih lahko zavrtijo, po-
šljejo brezplačen SMS in se na ta 
način  pridružijo olimpijski navi-
jaški skupini. Število vseh stra-
stnih navijačev in energijo, ki 
jo bodo namenjali olimpijcem, bo 
Petrol meril s posebnim štev-
cem na spletnem mestu lon-
don.petrol.si. Vsako sporočilo in 
vsaka zavrtena raglja šteje, navi-
jače pa čakajo tudi lepe nagrade. 
Ob koncu akcije bodo izbrani na-
vijači vso zbrano energijo, ki se 
bo shranjevala na spletni strani, 
predali našim olimpijcem ob nji-
hovem prihodu iz Londona.

Kupite uradno olimpijsko 
navijaško kolekcijo, pokažite, 
za koga utripa vaše srce, in 
bodite olimpijski tudi vi!

V okviru letošnjih olimpijskih iger je Olimpijski komite Slovenije vpeljal uradno olimpijsko 
navijaško kolekcijo, ki jo je moč kupiti na 141 HIP HOP Petrolovih bencinskih servisih 
in v spletni trgovini http://trgovina.olympic.si. Pokažite, za koga navija vaše srce, in 
podprite slovenske olimpijce. 

Spark Promocije, d. o. o. so del mednarodne mreže Spark promotions in so v Sloveniji navzoče že šesto 
leto. So edino mednarodno podjetje na področju promocijskih materialov in poslovnih daril v Sloveniji.

V športu so promocijski materiali pomemben del zaslužka za klube, organizacije, inštitucije itd., pospe-
ševanje prodaje z njimi oziroma t. i. merchandising pa je pri nas še dokaj slabo razvito. Vendar se podjetja 
vedno bolj zavedajo njegove pomembnosti in zadnje čase tudi vedno več sredstev namenjajo za različne 
oblike promocijskih materialov. V Sparku so ponosni, da bodo svoje delovanje okrepili tudi s sodelovanjem z 
OKS; njegov bronasti partner bodo vse do olimpijskih iger v Riu de Janeiru leta 2016. Na ta način bi radi de-
javno pomagali razvijati kulturo tovrstnega pospeševanja prodaje ter tako OKS in tudi njegovim poslovnim 
partnerjem omogočili večjo prepoznavnost in uspešnejšo prodajo. 
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 Ekipa slalomistov 
kajak kanu na divjih vodah 

 Petra 
Majdič in 
Miro Cerar 

 Dr. Janez Kocijančič, 
dr. Danilo Türk in 
Bogdan Gabrovec

Predstavitev Teama   Slovenia London 2012
 F O T O R E P O R T A ž A  

  Team Slovenia London 2012.

matics
Sticky Note
povsod pike na koncu stavkov
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 Iztok Čop in 
dr. žiga Turk

 Britanski veleposlanik Andrew Page in Andreja Klepač.
 Olimpijci bodo nosili tudi letos na olimpijskih 

igrah v Londonu očala Bolle in prav posebna, zanje 
pripravljena očala Slo Team.

 Vse foto: Aleš Fevžer

 SKB banka, glavni sponzor 
Team Slovenia London 2012, 
je vsem slovenskim olimpijcem 
podarila SKB Prestige osebni 
račun s popotnico za London 
in Zlato VISA Prestige kartico. 
Iz rok glavnega izvršnega 
direktorja SKB, Geralda Lacaza, 
in njegove namestnice, Vojke 
Ravbar, je Zlato VISA Prestige 
kartico simbolično prevzel 
naš najboljši kajakaš, Peter 
Kauzer, ki bo na otvoritveni 
slovesnosti zavihral slovensko 
zastavo.

Predstavitev Teama   Slovenia London 2012

  Paraolimpijska ekipa London 2012.

matics
Sticky Note
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Peter Kastelic Foto: Peter Kastelic

Slovenija domov prinesla 
kar 62 odličij

M
ladinske igre 
A l pe - J a d ra n , 
katerih zače-
tek sega v leto 
1982, potekajo 
na dve leti, na 
njih pa se med 

seboj merijo mladi športniki, 
stari do 17 let. Poleg Slovenije 
na igrah sodelujejo še ekipe iz 
Hrvaške, Madžarske, Avstrije in 
Slovaške. Slovenija in Hrvaška 
nastopata z državno ekipo, pre-
ostale tri države pa tekmujejo 
s posameznimi mesti oziroma 
regijami. Tako so Avstrijo letos 

zastopali pokrajine Štajerska, 
Gradiščanska, Koroška in Zgor-
nja Avstrija ter mesto Salzburg, 
Italijo Trentinsko-Zgornje Po-
adižje in Benečija, Madžarsko 
Vas, Györ in Zala, Slovaško 
pa mesti Bratislava in Trnava. 
Športniki so se merili v šestih 
športnih panogah. Atletika in 
plavanje za fante in dekleta, 
košarka za fante in odbojka za 
dekleta so vedno na sporedu, 
dve dodatni panogi pa izbere 
gostitelj iger. Avstrijci so se 
letos odločili za judo in športno 
plezanje.

Od 25. do 27. junija so v avstrijskih 
pokrajinah Štajerski in Gradiščanski 
potekale mladinske igre Alpe-Jadran. 
Na njih je sodelovalo tudi 91 slovenskih 
športnikov, domov pa so prinesli kar  
62 medalj.

 I G R E  A L P E - J A D R A N  

 Brumen Tjaša 

 Atleti 
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Slovenija izrazito  
najuspešnejša

Slovenska delegacija je bila 
na tokratnih igrah najuspešnej-
ša. Osvojila je 62 medalj, od 
tega 21 zlatih, 22 srebrnih in 
19 bronastih. Najuspešnejši so 
bili atleti z 21 medaljami, se-
dem jih je bilo najžlahtnejšega 
sijaja. Metalec kopja Matija Mu-
har je zmagal z metom, dolgim 
68,58 metra, prvi dan pa je na 
prizorišču  v Hartbergu zlato 
osvojil tudi skakalec v višino 
Ahac Moretti, ki je preskočil le-
tvico, postavljeno na 199 cm. 
Drugi dan je bil Luka Janežič 
s časom 22,16 s. najhitrejši v 
teku na 200 metrov, Jan Petrač 
je dobil taktičen tek na 1500 
metrov (4:20,97), Mateja Po-
krivač je na isti razdalji vodila 
od štarta do cilja in zmagala s 
časom 4:52,59; zlata sta bila 
še skakalka v daljino Tina Božič 
(561 cm) in skakalec ob palici 
Ambrož Tičar (431 cm). Sedem 
zlatih medalj so osvojili tudi pla-

valci. Prvi dan sta zlato medaljo 
osvojili Špela Bohinc na 400 m 
prosto (4:21,12) in Neža Mar-
čun na 200 m prsno (2:35,25), 
drugi dan pa so njun uspeh do-
polnili še Miha Bernat na 200 m 
prosto (1:57,78), Marčunova je 
dodala še zlato na 100 m prsno 
(1:13,50), Vita Vovk na 100 m 
metulj (1:05,70), Tjaša Pintar 
na 200 m mešano (2:20,14) in 
ženska štafeta na 4 x 100 pro-
sto (3:55,16). Z dvema zlatima 
medaljama se lahko pohvali tudi 
plezalec Gregor Vezonik, ki je 
bil najuspešnejši v težavno-
stnem in balvanskem plezanju. 
V težavnostnem plezanju je bila 
najboljša tudi Jera Lenardič. Slo-
venki plezalci so bili v Avstriji 
nasploh brez konkurence. Tri 
zmage je osvojila tudi judoistič-
na odprava. Zlati so bili Manja 
Kropf (do 57 kg), Martin Hojak 
(do 66 kg) in Tjaša Brumen (do 
52 kg).

Mlade slovenske odbojka-
rice so turnir končale brez iz-
gubljenega niza. V finalu so se 
pomerile s Hrvaticami, vendar 
jim te jim niso bile dorasle na-
sprotnice. Lahko bi povzeli: dva 
dneva, štiri tekme, štiri zmage, 

štirikrat 3:0 in zlata medalja. 
Tudi mladi slovenski košar-

karji so osvojili medaljo, 
čeprav so na igre prišli 
z mlajšimi igralci, saj se 
njihovi starejši kolegi 
pripravljajo na evrop-
sko prvenstvo. Prebili 
so se do tekme za  tre-
tje mesto, v kateri so 
se pomerili z madžar-

skim Vasom. Tekma je 
bila ves čas izenačena, 

končala pa se je z izidom 
76:73 za Slovence, ki so s 

tako osvojili bron. 

Moblina 
aplikacija 
London 2012

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

B
iografije športnikov, urniki posameznih nastopov in 
”sveži„ rezultati vam bodo še dodatno popestrili spre-
mljanje največjega športnega dogodka v letu 2012. 
Poleg športnikov predstavljamo tudi druge člane Te-

ama Slovenie.
Aplikacija vam omogoča, da vsak dan preverite, kdaj so 

na sporedu slovenski nastopi ter kakšne rezultate so dose-
gli slovenski športniki. Tako ne boste zamudili morebitnih 
pomembnih finalnih nastopov, hkrati pa boste izjemno hitro 
obveščeni o vseh dosežkih slovenskih športnikov in drugih 
zanimivostih.

V aplikaciji boste našli tudi vsebine iz olimpijskega izo-
braževanja in uporabne podatke o Londonu, tudi predstavi-
tev vseh prizorišč iger, povezanih z zemljevidi. 

M.Š.

 Uspešna slovenska plavalna štafeta.

 Pokrivač Mateja
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B.D.

SKB banka, Porsche 
Slovenija in Dnevnik z OKS 
do Ria de Janeira 2016

S
KB je univerzalna, 
sodobna banka, ki 
je osredotočena na 
osebno obravnavo, 
svojim strankam 
pa ponuja inova-
tivne rešitve na 

področjih osebnih in poslovnih 
financ. že več kot 10 let je del 
uspešne mednarodne skupine 
Société Générale, ene največjih 
finančnih skupin v evrskem 
območju. Tako lahko pri po-

slovanju v 61 poslovalnicah v 
Sloveniji zaposleni uporabljajo 
tudi vse prednosti razvejane 
poslovne mednarodne bančne 
mreže in svojim strankam za-
gotavljajo hitre in varne ban-
čne storitve pod konkurenč-
nimi pogoji. Banka SKB kot 
glavi sponzor Teama Slovenia 
naše olimpijce podpira že od 
leta 1993, kar je eno najdaljših 
sponzorstev, povezano z OKS. 
V SKB se zavedajo pomena 

odličnosti, to pa jim priznava 
tudi strokovna javnost, ki je 
SKB izbrala za banko leta 2011 
v Sloveniji. 

Mediji so pomemben dejav-
nik našega vsakdana ter tudi 
pomembni partnerji olimpijske-
ga gibanja in nosilci ideje olim-
pizma. S svojim delovanjem 
širijo olimpijsko gibanje med 
vse ljubitelje športa. Dnevnik, 
družba medijskih vsebin, d. d, 
se lahko pohvali z več kot pet-

desetletno tradicijo in s poslov-
nimi rezultati, ki so posledica 
hitrega prilaganja poslovanja 
spremembam na slovenskem in 
evropskem trgu. Z Olimpijskim 
komitejem Slovenije sodeluje 
že več kot desetletje, plodno 
sodelovanje pa bomo nadalje-
vali vse do olimpijskih iger v 
Riu de Janeiru, leta 2016.

Tudi v podjetju Porsche 
Slovenija se zavedajo, da je za 
uspešno sponzorstvo potreb-
no dolgoročno sodelovanje, 
zato ne preseneča, da današnji 
podpis velja že za tretji olim-
pijski cikel. Porsche Slovenija 
se je slovenskim olimpijcem 
kot sponzor namreč pridružil v 
času olimpijskih iger leta 2004 
v Atenah. Poleg sodelovanja z 
OKS z veseljem priskočijo na 
pomoč tudi olimpijcem; tako 
vozilo blagovne znamke Vol-
kswagen vozi tudi bronasta 
iz Aten, Urška žolnir. To potr-
juje našo večkrat slišano mi-
sel: »Najboljši z najboljšimi.« 
Porsche Slovenija je generalni 
uvoznik in zastopnik za vozi-
la znamk Volkswagen, Škoda, 
Audi, SEAT, Volkswagen go-
spodarska vozila in Porsche v 
Sloveniji. So hčerinsko podjetje 
avstrijskega koncerna Porsche 
Holding, ki ima sedež v Salz-
burgu, že dolga leta pa uspe-
šno sooblikujejo dogajanje na 
slovenskem avtomobilskem 
tržišču. 

V uvodu v 15. sejo IO OKS so trije sponzorji Teama Slovenia obnovili pogodbe za 
olimpijski cikel London 2012 - Rio de Janeiro 2016.

Aleš Šolar
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P
oleg finalnih tek-
movanj v neka-
terih športih, so 
bile organizirane 
tudi delavnice in 
razne aktivnosti. 
Med temi je bila 

tudi obeležje Paraolimpijske-
ga športnega dneva in pa dru-
ženje z vrhunskimi športniki, 
olimpijci in paraolimpijci. V po-
sebnem kotičku je OKS omogo-
čil fotografiranje s Primožem 
Peterko, Gašperjem Vinčecem, 
paraolimpijcema Alešem Seč-
nikom in Frančkom Gorazdom 
Tirškom. 

Na Osnovni šoli Dob pa je v 
sklopu Paraolimpijskega špor-
tnega dneva otroke obiskal 
Alen Kobilica, ki je pred časom 
oslepel in sedaj tekmuje v para-
olimpijskih športnih disciplinah. 

Naš skupni namen je bil 
predvsem opozoriti na športne 
vrednote, promocijo športa in-
validov, spoznavanje dejavno-
sti in druženje otrok v šolah s 
svojimi sošolci in prijatelji inva-
lidi. Ugotavljamo, da je v šolah 
integriranih kar veliko število 
otrok invalidov. Mnogo premalo 
pa je za njih športnih aktivnosti. 
Šport pa je zagotovo sredstvo, 
pri katerem se lahko krepi sode-
lovanje in prijateljstvo. 

Paraolimpijski športni dan 
tako pomeni odlično priložnost, 
da otroci v šolah med poukom 
športne vzgoje ali pa po pouku 
interesno, spoznavajo invalid-
ske in paraolimpijske  športne 
discipline, se soočijo s težavami 
in preprekami, ki jih imajo njiho-
vi vrstniki in sošolci ter seveda 
popestrijo in polepšajo dan svo-
jim prijateljem. 

V letu 2012 smo vsem šo-

lam ob pomoči vseh slovenskih 
občin ter Zavoda za šport RS 
Planica, poslali dopis z opisom 
predlogov izvedbe paraolimpij-
skega športnega dneva. Pripra-
vili smo tudi posebni plakat, ki 
so ga lahko natisnili ali objavili 
na spletnih straneh. Poleg tega 
smo zainteresiranim šolam po-
magali z nasveti in usmeritvami. 
Na Osnovni šoli Dob pri Ljublja-
ni pa smo skupaj z vodjo pro-
jekta dr. Borom Štrumbljem in 
športnikom invalidom Alenom 
Kobilico izvedli Paraolimpijski 
športni dan. 

Odzivi na akcijo so bili odlič-
ni. Prepričani smo, da bomo tudi 
v bodoče lahko izvedli podobne 
aktivnosti ter skupaj prispevali 
k promociji športa invalidov in 
skupaj poskrbeli za večjo vklju-
čenost otrok in mladih invalidov 
v športne programe in aktivno-
sti v šolah ter tudi društvih. 

Aleš Šolar

Festival športa otrok in 
mladih v Kopru
OKS-ZŠZ je konzorcijski partner pri projektu Športna mreža enakih. Skupaj z Zvezo za 
šport invalidov Slovenije – POK smo v letošnjem letu razglasili 6. junij za Paraolimpijski 
šolski športni dan. Na ta dan je namreč Zavod za šport RS Planica organiziral Festival 
športa otrok in mladih, ki je potekal v Kopru. 

 P A R A O L I M P I J S K I  Š P O R T N I  D A N  

 Alen Kobilica in dr. Boro Štrumbelj na OŠ Dob pri Ljubljani 

 Festival športa otrok in mladih v Kopru

matics
Sticky Note
Foto: arhiv OKS
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D.K. foto: Aleš Fevžer

Olimpijski tek 2012

O
limpijski komite 
Slovenije (OKS) 
je skupaj s Špor-
tno zvezo Koper 
v počastitev 
Mednarodnega 
olimpijskega dne 

v Kopru pripravil Olimpijski tek, 
s katerim je počastil obletni-
co ustanovitve Mednarodnega 
olimpijskega komiteja (MOK).

Nacionalni olimpijski ko-
miteji (NOK) v spomin na 23. 
junij 1894, ko je baron Pier-
re de Coubertin na sorbonski 
univerzi v Parizu ustanovil 
Mednarodni olimpijski komite 
(MOK), vsako leto organizira-
jo praznovanje Olimpijskega 
dne. Dogodek je postal stal-
nica olimpijskega gibanja na 
42. zasedanju MOK-a, januar-
ja 1948. Prvi Olimpijski dan 
so praznovali 23. junija tega 
leta v Grčiji, Avstriji, Kanadi, 
Švici, Veliki Britaniji, Urugva-
ju, Venezueli, Belgiji in na 
Portugalskem. Leta 2010 se 
je število olimpijskih komite-
jev, ki organizirajo Olimpijski 
dan, povzpelo že na 171. Cilja 
Olimpijskega dne sta promoci-
ja olimpijskih vrednot – odlič-
nosti, spoštovanja in prijatelj-
stva – ter širitev množičnega 
športa. OKS se je praznovanju 
olimpijskega gibanja pridružil 
leta 1992 z organizacijo prve-
ga Olimpijskega teka.

»To je več kot le en dan, v 
katerem se spomnimo na roj-
stvo modernega olimpijskega 
gibanja. To je dan, ko se zave-
mo, da bi morali v športu uživati 
vsi - ne glede na starost, spol 
ali svoje sposobnosti. Bolj kot 
kadarkoli prej je ta dan v tem 
olimpijskem letu priložnost ne 
samo za gibanje, temveč tudi 
za učenje ter odkrivanje špor-
ta in njegovih vrednot: da se 
moramo vedno truditi po svojih 
najboljših močeh namreč. Da 
ni pomembno, ali bomo zma-
gali ali izgubili, ampak, kako 
igro igramo. Kajti šport prinaša 
vsem generacijam bolj zdravo in 
uravnoteženo življenje in boljše 
počutje.« 

Jacques Rogge, predsednik Medn-
arodnega Olimpijskega komiteja

Slovenskega Olimpijskega 
dne se je v Kopru udeležilo veli-
ko število tekačev, obiskovalcev 
in seveda olimpijcev. Vse skupaj 
se je začelo z Asko mini olim-
pijado, ki jo je vodil Aleš Šolar 
in na kateri sta sodelovala tudi 
dva nekdanja odlična športnika 
in olimpijca, Petra Majdič in Pri-
mož Peterka.  »Gibanje in šport 
morata postati pomemben del 
vašega življenja in verjamem, 
da boste zadovoljni in uspe-

šni,« je v nagovoru otrok pou-
darila bronasta olimpijka Petra 
Majdič.

Otroci so skupaj z njima 
spoznavali olimpijske simbole. 
Skupaj s Petro Majdič so na 
atletski stadion prinesli olim-
pijsko zastavo, poslušali so 
olimpijsko himno, Primož Pe-
terka pa je prinesel olimpijsko 
baklo. Sledile so štafetne igre, 
pri katerih so se jim pridružili 
tudi drugi olimpijci, celo 92-le-
tni Marko Račič, ki je nastopil 
že na olimpijskih igrah v Lon-
donu leta 1948. 

Marko Račič in še nekateri 
člani Kluba slovenskih olimpij-
cev so prišli na Olimpijski tek in 
se udeležili teka oziroma hoje 
na 1 km in 8,5 km. Med njimi je 
bil tudi dobitnik dveh olimpij-
skih medalj v gimnastiki, Miro 
Cerar, ki je prav tako vzpodbujal 
otroke in druge mlade športni-
ke, ki so se predstavili v sklopu 
predstavitve lokalnih športnih 
društev in klubov.

Po končani Asko mini olimpi-
jadi so se otroci napotili v otro-
ški vrtec, tekači pa so se pod 
vodstvom olimpijke Brigite Lan-
gerholc žager, četrte z olimpij-
skih iger v Sydneyju v teku na 
800 metrov, začeli ogrevati. Ne-
kaj 100 metrov teka, ogrevalne 
vaje in tekači so bili pripravljeni 
na 8,5 km dolgo pot.

Pred začetkom teka jih 

je pozdravil tudi predsednik 
Olimpijskega komiteja Slove-
nije, dr. Janez Kocijančič, ki 
jim je zaželel uspešen tek ter 
poudaril pomembnost gibanja. 
V družbi predstavnikov obči-
ne Koper, ki je podprla tek, in 
predsednika uprave Adriatica 
Slovenice, zlatega sponzorja 
teka, Gabrijela Škofa, je teka-
če povabil na štart, kjer so jih 
spodbujali tudi drugi olimpijci, 
med njimi tudi Maja Tvrdy, ki 
bo v Londonu nastopila v bad-
mintonu, in izvrstni jadralec 
Gašper Vinčec.

»Olimpijski tek se je porodil 
ob zavedanju, da je tek izjemno 
pomemben za naše dobro poču-
tje. Saj poznate pregovor ”zdrav 
duh v zdravem telesu„ … in tek 
k temu zelo pripomore. Lani sem 
se ga udeležil s svojo družino  in 
s starejšo hčerko, ki je stara le 4 
leta, sva skupaj odtekla cel krog 
okoli Bonifike. Poglavitni na-
men dogodka je druženje in ne 
glede na to, ali si profesionalen 
športnik ali le ljubitelj teka, je to 
dogodek, na katerem se imajo 
lepo prav vsi. Dogodek sam v 
sebi nosi tako kot številne druge 
športne prireditve energijo špor-
tnega duha in žlahtno vrednoto 
olimpizma, da ni treba zmagati, 
ampak le sodelovati. Namen 
takšnih dogodkov sta tudi pove-
zava ideje olimpizma s širšo po-
pulacijo in zavedanje, da ta ideja 
ni vezana le na vrhunski šport.«

Gašper Vinčec,  
profesionalni jadralec razreda Finn

V sodelovanju z zlatim 
sponzorjem teka, Adriaticom 
Slovenico, ter  drugimi sponzor-
ji, Mobitelom, banko SKB, Pe-
trolom, Dnevnikom, vodo Odo, 
Mercatorjem, Etiketo in Športno 
Loterijo, je bilo kmalu vse pri-
pravljeno za tek na 8,5 km in 
tek oziroma hojo na 1 km. 

Glasna spodbuda godbe na 
pihala in mažoretk iz Laškega 
je dajala ritem tekačem, ki so 
prvi krog pretekli na stadionu 

Več kot 500 udeležencev Olimpijskega teka v Kopru.
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in se nato podali na ulice Ko-
pra. Vroče junijsko vreme jim 
ni prizanašalo, tako da je bila 
osvežitev z olimpijsko vodo 
Odo, za katero je na najlepšem 
delu proge, speljanem ob obali 
na koprski promenadi, poskr-
bela Pivovarna Laško, še kako 
dobrodošla.

Med tem, ko so se tekači 
borili s soncem in 8,5-km pro-
go, so se v družbi olimpijcev na 
1-km pot podali tudi najmlajši 
in drugi ljubitelji teka in rekre-

acije. Krajša proga je vodila po 
lepo urejenemu športnemu par-
ku Bonifika, cilj teka pa je bil 
na atletskem stadionu, kjer so 
tekači po olimpijskemu mara-
tonskem protokolu pretekli še 
400-metrski krog. 

Ob vzpodbudi olimpijcev je 
najhitrejši tekač za progo potre-
boval le 27 minut, vendar glede 
na to, da olimpijski dan vzpod-
buja netekmovalnost in športno 
druženje, rezultati tokrat niso 
bili v ospredju.   Primož in Petra sta skrbela, da otrokom ni bilo dolgčas.

Posvet,  namenjen športu starejših
30. maja je Olimpijski komite Slovenije, Odbor športa za vse, v  v sodelovanju 
z Zvezo društev upokojencev Slovenije organiziral posvet predsednikov 
pokrajinskih zvez društev upokojencev (PZDU) in predsednikov  pokrajinskih 
komisij za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  (PKŠRG). 

P
osvet je bil v Zrečah, v Nacionalnem centru za šport, re-
kreacijo in gibalno kulturo starejših, udeležencev pa je bilo 
več kot 40. Navzoči so bili člani vodstva ZDUS ter vod-
stev 12 pokrajin ter predsedniki 12 pokrajinskih komisij 

za šport, rekreacijo in gibalno kulturo. Posvet je trajal od 10.00  
do 15.00.

Zvrstilo se je 6 tematskih predavanj, sledili so razprava, 
predstavitev pobud posveta in ogled dela zmogljivosti Uniturja.

Udeleženci so v elektronski obliki dobili vsa predstavljena 
gradiva in dodatke za informacije in ponatise za članstvo v DU. 
Dodana so bila tudi tiskana gradiva. Ob koncu pa je bila med 
udeleženci opravljena anketa. Pred začetkom posveta so sode-
lujoči dobili pisno oceno opravljenih 13 pokrajinskih posvetov. 
Na podlagi te ocene so bila izbrana tudi predavanja za ta posvet.

Poglavitne vsebine so se dotikale teh področij: organizi-
ranosti, kadrov, programov po delovnih skupinah, partner-
stva s športnimi društvi, promocijskih programov v okoljih 
društev upokojencev, prostovoljstva – organiziranih oblik, 
pridobivanja članov (poudarek na mlajših), financ ter zalo-
žništva in informiranja.

Pri vsebinskih sklopih promocijskih programov gradiv DU 
je treba posebno pozornost nameniti vsem segmentom po-
pulacije starejših. 

V razpravi so bile podane številne pobude: širitev panog, 
mednarodne povezave in oblikovanje Foruma za definiranje 
tematskih sklopov kot podlage projekta ”KAKOVOSTEN ŽI-
VLJENJSKI SLOG STAREJŠIH PREBIVALCEV SLOVENIJE„.

Predlagan je bil tudi pogovor s predstavniki RTV Slovenije 
o  vsakodnevnih televizijskih tematskih oddajah, namenjenih 
temam, povezanim s starejšimi.

Za večje DU (mestna okolja) pa je priporočljivo poizkusno 
oblikovanje posebnih skupin za rekreacijo starejših – INVALIDOV. 

Omenjena je bila nujnost organiziranih oblik vadbe za starej-
še v naravi v vseh letnih časih, podana pa tudi pobuda za orga-
nizirano jutranjo skupinsko vadbo.

Razprava je prinesla tudi smiselne pobude za razdelitev 
nekaterih nalog med predsednike pokrajin in predsednike 
komisij za šport, rekreacijo in gibalno kulturo, saj bi bilo nji-
hovo delovanje zaradi sodelovanja plodnejše.

Navzoči so se zavzeli za prednostno obravnavo kadrovanja 
vodij DS – gibalna kultura  na pokrajinskem nivoju. Izbiri vodij bo 
sledil seminar.

Veliko pozornosti je bilo namenjene oblikam, vrstam in nači-
nom obveščanja po hierarhiji do vsakega člana društev upoko-
jencev. Zavzemali se bomo za čim bolj razpredeno mrežo elek-
tronskih naslovov.

Predsedniki PKŠRGK  bodo po svojih močeh skušali ob pomo-
či dokumentacije s tega posveta prenesti čim več v okolja svojih 
DU. (Ta posvet je bi nekakšen trening v ta namen.)

Posamezni predavatelji  so v zahtevnih in velikih okoljih volj-
ni priskočiti tudi na pomoč.

Razprava se je dotaknila tudi problemov socialno šibkih, ki 
prav tako potrebujejo rekreacijo in so željni gibalne kulture. Po-
udarjeno je bilo, da je trebe možnosti v naravnem okolju izko-
ristiti v vseh štirih letnih časih. ”Padla„ pa je tudi pobuda, da 
se v kontekstu tega posveta celovito tematsko obravnava 
tudi področja športa, rekreacije in gibalne kulture na ravni 
pokrajinskih zvez.

Udeleženci posveta so tudi menili, da bi bilo priporočljivo evi-
dentirati primere dobrih praks za vsa interesna področja in jih 
sproti posredovati v mrežo DU.

Menili so, in podprli tudi z dokazi, da v posameznih DU skrbijo 
za številne oblike organizirane in neorganizirane rekreacije. žal 
pa je skupni sistem evidentiranja vseh tovrstnih dejavnosti kar 
precej šibak. Komisija, ustanovljena na ravni ZDUS, bo morala 
ponuditi preprost, a učinkovit sistem spremljanja teh podatkov.

Društva upokojencev naj bi prek nosilcev kandidatur na ob-
činski ravni – to so športna društva – pridobila možnost za rekre-
ativno vadbo v športnih društvih s sofinanciranjem občin. Poda-
na je bila tudi pobuda, da bi se društva upokojencev pri AJPESU 
registrirala kot prostovoljska društva ter da bi vodili evidenco 
prostovoljnega dela in ga tudi ovrednotili. Na podlagi tega pa bi 
DU lahko kandidirala na določenih razpisih.

Dotaknili so se tudi potrebnega dodatnega usposabljanja 
prostovoljcev, ki obiskujejo obolele člane na domu.

Sklepna misel je bila, da so tovrstni posveti dobrodošli 
in koristni.

Anketo je izpolnilo 23 udeležencev in v povprečju zelo vi-
soko ocenilo organizacijo, vsebino in izvedbo posveta. Visoko 
povprečje je doseglo tudi zanimanje za povezave z zdravstvom, 
prav tako tudi pobuda Foruma. Anketa je namenila pomemben 
poudarek tudi povezavam s športnimi društvi in pokazala, kako 
zelo se udeležencem posveta zdi pomembna  širitev programov 
rekreacije. 

G.C.
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Branko Žnidarič, Aleš Šolar 

Posveti z občinskimi 
športnimi zvezami v maju 
in juniju 2012  

Z
ato da bi dobili 
povratne informa-
cije od občinskih 
športnih zvez, je 
bil 29. maja v Mo-
ravskih Toplicah 
posvet za zveze iz 

Koroške, Celjske, Mariborske in 
Prekmursko-prleške regije, sle-
dil pa mu je še posvet v Ljublja-
ni, 7. junija, in sicer na skupni 
okrogli mizi OKS. Ta posvet je 
bil organiziran za zveze iz regij 
Ljubljana, Lj.-okolica, Severno-
primorska, Obalno-kraška, No-
tranjska, Gorenjska, Dolenjska 
in Zasavje. Poleg posvetov pa 
se je z aktualnimi zadevami 
ukvarjala tudi 8. seja Odbora 
športa na lokalni ravni; bila je 
30. maja v Celju. 

Skupni sklepi posvetov in 
seje so bili:

•  OKS-ZŠZ je in naj ostane 
krovna nevladna športna or-
ganizacija, ki združuje naci-
onalne panožne in občinske 
športne zveze. Razumeti je 
namreč treba, da bi po razbi-
tju enovite, še vedno močne 
krovne organizacije neko 
novo Združenje športnih 
zvez v slovenskem športu 
imelo le postransko vlogo, 
saj bo Olimpijski komite na 
vsak način ostal že zaradi 
olimpijskih iger.

•  Športniki in športni delavci 
moramo pri organiziranju 
svojih dejavnosti in delo-
vanju na sploh ostati neod-
visni. Vključevanje politike 

oziroma države pa vendarle 
potrebujemo, vendar ne kot 
avtonomno silo, pač pa kot 
partnerja pri prihodnjem ra-
zvoju športa. S tega vidika je 
nujno, da oblikujemo skupno 
vizijo položaja in razvoja slo-
venskega športa v prihodnje. 
Brez ustvarjalnega sodelova-
nja enih in drugih ne bo šlo, 
na ta način se prava vizija ne 
more poroditi, saj bi bila eno-
stranska. 

•  Vsekakor si je treba znotraj 
krovne organizacije še doda-
tno prizadevati in natančne-
je doreči pravice in dolžno-
sti članic ter njihov položaj 
(predvsem v povezavi z na-
stajanjem posodobljenih 
Pravil), pri čemer pričakuje 

večjo podporo tudi šport na 
lokalni ravni, brez katerega 
ni niti obstoja niti razvoja 
slovenskega športa, saj so 
poleg sedežev društev tudi 
vsi športni objekti v lokal-
nih skupnostih, ki jih gradijo, 
vzdržujejo in upravljajo!

•  Struktura fundacije za šport 
in v prihodnosti najverjetne-
je tudi Strokovnega sveta za 
šport se ne more spreminjati 
brez sodelovanja s civilno 
športno sfero. Nedopustno je, 
da predstavniki OŠZ niso bili 
povabljeni na niti enega izmed 
razgovorov, ki jih je organiziral 
MIZKŠ, na njih pa so odločali 
tudi o sodelovanju predstavni-
kov lokalnih ŠZ v prihodnjem 
Svetu fundacije. 

Glede na aktualna dogajanja v slovenskem športu je bilo 
sklicanih več delovnih razgovorov in posvetov s predstavniki 
slovenskih občinskih športnih zvez in društev. Na posvetih smo 
se pogovorili o aktualnih zadevah organiziranosti športa ter 
medsebojnem sodelovanju in povezovanju. 

Srečanje ministrice Ljudmile Novak z delegacijo 
Komisije za zamejski šport pri OKS

P
redsednica NSi in ministrica za Slovence v zamejstvu in 
tujini, Ljudmila Novak, se je srečala z delegacijo Komisije 
za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije, ki 
so jo sestavljali predsednica komisije Sonja Poljšak, Jože 

Hirnök (Zveza Slovencev na Madžarskem), Ivan Lukan (Sloven-
ska športna zveza Koroške), Jurij Kufersin (Združenje slovenskih 
športnih društev v Italiji) in Ivan Peterlin. 

Poglavitni namen sestanka sta bili predstavitev delovanja 
omenjene komisije in posameznih športnih zvez Slovencev v 
sosednjih državah ter osvetlitev pomena, ki ga ima šport kot 
neformalna oblika druženja za ohranjanje in spodbujanje upo-
rabe slovenskega jezika med mladimi. Ministrica je prizadevanja 
komisije in posameznih športnih društev pozdravila ter jim tudi 
za prihodnost zagotovila pomoč Urada Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu pri njihovem delovanju. 

Sonja Poljšak
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