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Polletna inventura in
pogled naprej
dr. Tone Jagodic, Foto: MOI Nandžing 2014

Prva polovica leta je mimo, v OKS pa se po opravljeni redni skupščini v juniju že pripravljamo na volilno skupščino, ki bo 16. 12. 2014. Tako je bila že ustanovljena volilna
komisija, ki bo imela pomembno nalogo izpeljati vsa opravila v zvezi z volilnimi postopki,
ki bodo tokrat, glede na spremenjena pravila OKS, nekoliko drugačni oziroma obsežnejši.
Že v jesenskem času bo treba začeti postopke evidentiranja kandidatov za člane
skupščine zlasti iz tistih okolij, za katera je zdaj določen malo bolj specifičen način volitev.

 Olimpijski stadion v Nandžingu.

V

času, ko bodo številni na
dopustu, bodo naši najboljši
mladi športniki tekmovali na
mladinskih olimpijskih igrah
v Kitajskem Nandžingu. Gre
za pomembno preizkušnjo
mlade generacije, od katere
bomo v prihodnje pričakovali nadaljevanje
uspešnih nastopov naših športnikov na največjih mednarodnih športnih tekmovanjih.
Ob tem velja zapisati, da je prav skrb za mlade športnike ena izmed prioritet, ki mora dajati ton delu v slovenskem športu, če želimo
nadaljevati dozdajšnjo uspešno pot naših
vrhunskih športnikov. Vsekakor pa podatek
o tem, da letos zaradi pomanjkanja finančnih sredstev na italijanski strani ne bo na
sporedu mladinskih iger treh dežel, ni spodbuden. Gre za tekmovanje, ki je bilo dolga
leta zelo koristna preizkušnja za generacije
nadobudnih športnikov in je tudi strokovnemu kadru pomagalo pri odločitvah, kako
usmerjati mlade upe na njihovi športni poti.
Pri tem ni odveč omeniti, da smo letos v
Komisiji športnikov pri OKS začeli resno korakati v smeri usposabljanja 'tutorjev', torej
strokovnjakov, ki bodo športnikom pomagali
zlasti na področjih, ki jim zaradi ukvarjanja s
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športom teže sledijo – pa v ta okvir ne spadajo samo šolske obveznosti ...
Zelo me veseli, da je odlično uspel letošnji
Olimpijski dan, ki smo ga 22. 6. skupaj s sponzorjem AS organizirali v Arboretumu v Volčjem Potoku. Srečanja so se udeležili številni
še aktivni in nekdanji vrhunski športniki, člani
Kluba olimpijcev, izvedli smo mini olimpijado
in olimpijski pohod, udeleženci so se lahko pomerili v zanimivih športnih disciplinah, krona
vsega pa je bila zmaga olimpijske reprezentance nad zlato nogometno selekcijo v malem
nogometu. Že res, da Pejkovič, Englaro, Ačimovič, Udovič, Galič, Čeh in drugi proslavljeni
nogometaši niso igrali na vso moč, kljub temu
pa je treba pohvaliti naše olimpijce, med katerimi se je s številnimi goli izkazala tudi zlata
Tina Maze; očitno ji tudi nogometna žoga ne
dela prav nobenih preglavic.
V jesenskem obdobju nas čaka vrsta 'zakonodajnih' aktivnosti, od katerih bo v marsičem odvisna nadaljnja usoda našega športa. Minister dr. Jernej Pikalo je že ustanovil
posebno delovno skupino, ki naj bi pripravila
spremenjen Zakon o športu in OKS, je pa
pred pomembno nalogo tudi vsa civilna športna srenja, ki naj bi v sodelovanju z vladno
ekipo pripravila dokument, skladen s potre-

bami časa in z ambicijami našega športa ter
temelj za nadaljnji razvoj, za katerega se vsi
zavzemamo. Ob tem bosta Nacionalni program športa in njegov izvedbeni dokument
dobrodošla usmerjevalca, prav tako pa bo
treba na primeren način vključiti tudi Strategijo OKS, ki opredeljuje poglavitne cilje, za
katere se mora v prihodnje zavzemati krovna
organizacija.
Življenje je sestavljeno iz številnih vzorcev, veselih in tudi žalostnih dogodkov. Eden
takih je doletel tudi našo organizacijo, saj nas
je v nedeljo, 29. junija, zapustil Bojan Žmavc.
Bil je izjemno predan športu, od leta 1995 do
leta 1998 je bil zaposlen v Strokovni službi
OKS, vodil je tudi naš marketing, sicer pa je
tako v Izvršnem odboru OKS kot tudi v drugih odborih in telesih OKS dokazoval svojo
veliko ljubezen do športa. Ljudem, kakršen je
bil Bojan, se mora slovenski šport zahvaliti za
izjemne rezultate, ki jih je zdaj nesporno prepoznala tudi mednarodna javnost, in samo
besede zahvale so velik premalo v primerjavi
z vsem, kar bi bilo ob tem treba izreči. Prepričan pa sem, da bo Bojan s svojo prisrčnostjo in neizmerno voljo ostal med nami kot
izjemen zgled za številne druge, ki si morajo
vrednote, ki krasijo šport, še pridobiti.

IN MEMORIAM

Moj prijatelj Bojan Žmavc
(1961-2014)
Andraž Vehovar, Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V kajakaški šport je Bojana Žmavca pripeljal Aleš Vest-Ole, kajakaški guru, pozneje
profesor na Fakulteti za šport. Enajst let je bil star, ko je na Ljubljanici prvič sedel v
čoln, in kar takoj se je zaljubil v kajakaštvo, ki mu je ostal zvest do prerane smrti. Po
krajši tekmovalni karieri, ki jo je zaznamovala in tudi zaustavila huda nesreča na tekmi
na Muri, se je posvetil delu v klubu na Livadi in pozneje na Kajakaški zvezi Slovenije.

L

eta 1992 je prevzel vodenje Kajakaške zveze
Slovenije in od takrat
naprej krojil politiko kajakaškega športa pri nas. Kot
predsednik med letoma 1992
in 2002 ter od leta 2010 naprej, vmes kot podpredsednik,
vendar kljub temu dejansko
ključni mož pri vseh odločitvah.
Svoje organizacijske sposobnosti je neštetokrat dokazal
na tekmah najvišjega mednarodnega ranga v slalomu
na divjih vodah, pa naj je šlo
za izjemno številne tekme
svetovnega pokala v Tacnu,
evropsko prvenstvo prav tam
leta 2005, ali pa – to je bila
krona Bojanove kariere organizatorja – ko je bil predsednik
organizacijskega
komiteja
svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu
leta 2010. Njegovi načrti pa
so že segali v leto 2017, ko
bodo v Tacnu po njegovi zaslugi znova gostili najboljše
evropske kajakaše.
Svoje delo je ves čas usmerjal
tudi v popularizacijo kajakaškega športa in športnikov,
neizmerne pa so njegove zasluge pri zaposlovanju športnikov, ne samo kajakašev,
tako v sestavi ministrstva
za obrambo kot notranjega
in finančnega. Pomembno
je pripomogel k ugledu kajakaškega športa v medijih in
predvsem pri sponzorjih, pri
katerih so mu bila odprta vsa
vrata.
Zavedanje o potrebah modernega športa je narekovalo njegovo zavzemanje za
pridobitev modernega športnega objekta, namenjenega
kajakaštvu na divjih vodah v
Sloveniji. Z vso strastjo se je
zavzemal za rešitev in obno-

vo proge v Tacnu ter bíl boje
za priznanje tega objekta
kot nacionalno pomembnega
športnega centra. Prizadeval si je za postavitev nove,
povsem umetne proge, ki bi
nas približala kajakaško najrazvitejšim državam, našim
tekmovalcem pa bi omogočala enakovrednejše razmere za
treniranje in tudi za tekmovanja. Seveda pa se je zavzemal
tudi za graditev sodobnega
kajakaškega centra, ki bi bil
namenjen tudi 'vodnim' rekreativcem,
obiskovalcem
vrhunskih tekem pod Šmarno
goro pa bi ponujal vse potrebno udobje in obilo športnih
užitkov.
Zaradi njegove vizije, kako
razvijati šport, so ga zelo cenili tudi v tujini, kjer si je v
mednarodnih krogih pridobil
velik ugled. Zasedal je več pomembnih položajev v Evropski
kajakaški zvezi in na Mednarodni kajakaški zvezi.
Še bolj kot po tem pa se ga
bom sam spominjal kot človeka z neizmerno energijo, našega najbolj strastnega navijača,
človeka, ki mu ni bilo težko narediti karkoli, skrbnika, ki je za
nas skrbel kot za svoje otroke,
humorista, ki nas je znal vedno razbremeniti in razvedriti.
Težko dojemam, da ga ni več
z nami, saj je navzoč prav povsod, kamor pogledam, pa če
gre za tekmovališča ali obraze kajakaških prijateljev. Ne
glede na to, da ga pogrešamo
že danes, pa vem, da ga bomo
vsi nosili v srcih in se ga spominjali ter ga tako ohranjali
živega še dolga leta.
Zbogom, prijatelj moj dragi.
Vem, da boš tam, kamor si odšel, spet skrbno pripravil vse,
da bomo nekoč vnovič skupaj
sedli v čoln.
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Prezelj na skupščini OKS izvoljen
za varuha športnikovih pravic
M.Š., STA, Foto: Arhiv OKS

Atlet Rožle Prezelj je bil na redni letni skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)
izvoljen za prvega varuha športnikovih pravic v Sloveniji. Na seji izvršnega odbora pred
skupščino je Prezelj že dobil soglasno podporo, Iztok Čop pa je dejal, da ga je predlagala
komisija športnikov pri OKS. Soglasno so ga podprli tudi na skupščini.

P

rezelj je slovenski
rekorder v skoku
v višino in je med
drugim trikrat nastopil na olimpijskih
igrah (12. v Pekingu
2008, 20. v Atenah

2004 in 25. v Londonu 2012),
končal pa je tudi Pravno fakulteto v Ljubljani. Čop je na seji IO
takole na kratko predstavil potek izbiranja varuha športnikovih pravic: »Komisija športnikov
OKS je prejela štiri kandidature,

enega kandidata smo izločili,
saj je napisal, da ga funkcija
zanima le, če je poklicna. Izbrali smo atleta Rožleta Prezlja.
Ocenili smo, da bo kot pravnik
laže kot kdo drug opravljal to
novo pomembno funkcijo.« Na
skupščini je predlog Komisije
športnikov predstavila njena
predsednica, nekdanja atletinja
Brigita Langerholc Žager.
»V veliko čast si štejem, da
so me športniki izbrali za varuha svojih pravic. S temi vprašanji se že dolgo ukvarjam. Pri
Mednarodni atletski zvezi sem
postal član atletske komisije, ki zastopa pravice atletov.
Funkcija varuha športnikovih
pravic, ki jo vidim kot avtonomno in neodvisno, je v povojih
tudi v svetu. Tako bomo morali
najprej vzpostaviti pravno formalne okvire in okvire delovanja. Hkrati bo zelo pomembno
poučevanje športnikov. Ta
funkcija zame ni odvetniška,
ampak gre predvsem za pomoč
pri svetovanju o možnostih in
pravicah, ki jih imajo športniki, da se bodo laže posvetili
predvsem treningom in tekmovanjem,« je najpomembnejše
točke nove funkcije na kratko
strnil Prezelj.
»Že do zdaj sem se na športni poti srečeval s številnimi kršitvami pravic, ali pa smo iskali
načine, kako bi prišli do stvari,
ki nam pripadajo. Tako sem bil
velikokrat izpostavljen in sem
doživel tudi marsikaj negativnega, ko sem skušal reševati
različne težave. Glede na to,
kar sem dosegel na športni poti,
in glede na omenjene izkušnje
sem prepričan, da se bom v novi
vlogi lahko spoprijel z vsem, kar
me čaka,« je pojasnil Prezelj.
Funkcija varuh športnikovih
pravic tudi v svetovnem
merilu še ni razširjena.

»V svetu je ni, mislim, da
jo ima že nekaj časa le ameri-
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ški olimpijski komite. Prepričan
pa sem, da bo postala stalnica
v svetovnem športu. Pravila
v športu so zelo zapletena in
športniki niti ne vedo za vse
pravice, ki so jim na voljo in
bi jih lahko uveljavljali. Poleg
članstva v komisiji IAAF sem
tudi član sveta športnikov pri
Atletski zvezi Slovenije, tako da
sem seznanjen s težavami. Kot
sem že poudaril, vidim funkcijo
kot avtonomno in predvsem kot
pomoč športnikom. Ena sama
kršitev športnikovih pravic mu
lahko onemogoči nadaljnjo
športno pot ali pa ga zaznamuje
do konca življenja,« je zatrdil
Prezelj.
In kaj bodo prvi koraki pri
vzpostavitvi funkcije?

»Funkcija se razlikuje od
funkcije Komisije športnikov.
Najprej bomo morali urediti
statutarna pravila, zbrati vse
zakonske in podzakonske akte
ter druge dokumente, da bomo
imeli seznam, kaj športnikom
pripada. To je najpomembnejše, da bodo športniki vedeli,
kam morajo iti, kam pogledati, da se kakšna težava reši.
S športom se začne vsakdo
ukvarjati zelo mlad in neizkušen ter kot tak izpostavljen
številnim pritiskom. Tudi zaradi
tega menim, da bo nova funkcija zelo pomembna.«
Na seji IO je Prezlja v imenu
komisije športnikov OKS predlagal Iztok Čop, najuspešnejši
slovenski športnik po osamosvojitvi Slovenije, sedel pa je
ob Miroslavu Cerarju, dobitniku
največ odličij na velikih tekmovanjih – na EP, SP in OI je osvojil
kar trideset kolajn. »Ponosen
sem, ker me je predlagala Komisija športnikov. To mi res veliko
pomeni, tudi glede na izjemne
rezultate, ki jih dosega slovenski šport v mednarodnem merilu,« je končal Prezelj.

Mladinski olimpijski kamp
M.Š., Foto: Arhiv OKS

Mladi slovenski športniki, ki bodo nastopili
na mladinskih olimpijskih igrah v Nandžingu,
so se na začetku junija zbrali na mladinskem
olimpijskem kampu na Rogli.

A

ktivnosti na kampu, ki jih pripravlja
Olimpijski
komite Slovenije,
so bile namenjene vsem kandidatom za nastop
v Nandžingu. Dopoldne so tako
mladi športniki stopili na tatamije z olimpijsko prvakinjo Urško Žolnir, ki jih je vodila skozi
trening juda in jim predstavila
poglavitne prvine te športne
panoge.
Potem so bila na vrsti testiranja, ki jih je pod vodstvom dr.
Nejca Šarabona opravilo podjetje S2P, d. o. o. V zadnjem sklopu dopoldanskega dela pa je
bila na vrsti delavnica javnega
nastopanja pod vodstvom slovenske radijske novinarke Anje
Hlače Ferjančič.
Popoldne je bil čas namenjen delavnici o športu in sponzorstvih, ki jo je pripravil Iztok
Sila, ter delavnicam s področja
psihologije, ki sta jih vodila
mag. Aleš Vičič in Blaž Zagorec.

 Na mladinskem
olimpijskem kampu
je trening juda za
mlade športnike
vodila olimpijska
prvakinja Urška Žolnir.

 Podjetje S2P, d. o. o. je poskrbelo za testiranje mladih šporntikov.

Mladi ambasadorji v boju proti
dopingu so predstavili nevarnosti tega zla, Bojan Jurovič pa je
spregovoril o olimpizmu.
V zadnjem delu kampa je
mlade športnike obiskala tudi
Lea Medvešek, predstavnica
Mednarodnega olimpijskega komiteja, delujoča prav na področju
mladinskih olimpijskih iger.

Ekipa SIJko zmagala na Mini olimpijadi
M. Š.

V

skupini SIJ – Slovenska industrija jekla – ki je tudi
veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije, so na Ravnah na Koroškem praznovali mednarodni poklicni praznik metalurgov. Praznovanja se je udeležilo več kot 1.000 sodelavcev poslovne
skupine SIJ in njihovih ožjih družinskih članov.
V sklopu praznovanja, ki pomeni obuditev izjemno
lepe in pomembne tradicije, so podelili priznanja in nagrade najboljšim sodelavcem iz posameznih družb skupine SIJ in sodelavcem z najdaljšim delovnim stažem v
skupini SIJ.
Seveda nikjer ni zabavno in zanimivo brez športa in
tako so se jeklarji pomerili na turnirju v malem nogometu
in se razgibavali ob številnih drugih športnih aktivnostih
– tenis, odbojka na mivki … za jeklarski podmladek pa je
bila vrhunec dneva zagotovo Mini olimpijada, ki so jo organizirali skupaj z OKS.
Najmlajše udeležence so z olimpijcem Timom Kevinom Ravnjakom v športnem in zdravem tekmovalnem
duhu spomnili na ključne življenjske vrednote, kot so
odličnost, sodelovanje, prijateljstvo in spoštovanje.

 Ekipa SIJko, jeklarski podmladek skupine
SIJ z olimpijsko zastavo in olimpijsko baklo.

www.olympic.si
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Mladinska
olimpijska
reprezentanca
Nandžing 2014
V Nandžingu bodo mladi slovenski športniki nastopili v
14 športih:
Foto: MOI Nandžing 2014

ATLETIKA

JUDO

1. Lara Omerzu;
višina
2. Leda Krošelj;
palica
3. Tjaša Stanko;
kopje
4. Tina Božič;
troskok

1. Maruša Štangar,
do 52 kg

5. Henrik Omerzu,
trener
6. Timotej Kostrevc,
trener

BADMINTON
1. Andraž Krapež;
posamezno, mešane dvojice
2. Katarina Beton;
posamezno, mešane dvojice
3. Rok Trampuž,
trener

GOLF
1. Žan Luka Štirn;
posamezno, mešano – ekipno
2. Ana Belac;
posamezno, mešano – ekipno
3. Uroš Gregorič,
trener

JADRANJE
1. Toni Vrščaj;
jadranje na deski
2. Dušan Vrščaj,
trener

2. Inna Toropejeva,
trenerka
3. Anja Štangar,
sparing partner

KAJAK-KANU
1. Leon Breznik;
C-1 sprint, slalom
2. Anže Urankar;
K-1 sprint, slalom
3. Srečko Masle,
trener

KOŠARKA
1. Gregor Klobčar;
3x3 moški
2. Aljaž Šlutej;
3x3 moški
3. Žiga Lah;
3x3 moški
4. Milan Kovačevič;
3x3 moški
5. Ela Mičunovič;
3x3 ženske
6. Maruša Derlink;
3x3 ženske
7. Maruša Seničar;
3x3 ženske
8. Althea Gwashavanhu;
3x3 ženske
9. Matic Vidic, trener

VESLANJE
1. Žiga Zarič;
dvojec brez krmarja
2. Vid Pugelj;
dvojec brez krmarja
3. Jan Ilar, trener
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KOLESARSTVO

ROKOMET

1. Jon Božič;
cestna dirka, kronometer, BMX
2. Peter Zupančič;
cestna dirka, eliminator, kros
3. Katja Jeretina;
cestna dirka, kronometer, BMX
4. Anita Žnidaršič;
cestna dirka, eliminator, kros

1. Urh Kastelic, vratar
2. Žiga Urbič, vratar
3. Tilen Sokolič, levo krilo
4. Matic Kotar, levo krilo
5. Jaka Malus, levi zunanji
6. Luka Kikanović, levi zunanji
7. Aleks Kavčič, levi zunanji
8. Rok Cvetko, srednji zunanji
9. Leon Rašo, srednji zunanji
10. Blaž Janc, desni zunanji
11. Jan Prevolnik, desni zunanji
12. Gal Marguč, desno krilo
13. Jakob Beđeti, krožni napadalec
14. Darko Stojnić, krožni napadalec

5. Josip Radakovič,
trener

LOKOSTRELSTVO
1. Gašper Štrajhar;
posamezno, mešano – ekipno
2. Ivana Laharnar;
posamezno, mešano – ekipno

15. Janez Klemenčič, glavni trener
16. Vanja Kralj, pomočnik trenerja

3. Matej Zupanc,
trener

STRELSTVO
1. Jože Čeper;
	zračna pištola 10m,
zračna pištola – ekipno mešano

PLAVANJE
1.	Žan Pogačar;
	
200m hrbtno, 50m hrbtno,
100m hrbtno, 800m prosto,
4x100m mešano – MŽ, 4x100m
prosto – MŽ
2.	Grega Popovič;
	
800m prosto, 400m prosto,
4x100m mešano – MŽ, 4x100m
prosto – MŽ
3.	Nastja Govejšek;
	50m delfin, 100m delfin, 50m prosto, 100m prosto, 4x100m mešano – MŽ, 4x100m prosto – MŽ
4.	Tjaša Pintar;
	
200m prosto, 50m prosto,
100m prosto, 400m prosto,
50m prsno, 4x100m mešano –
MŽ, 4x100m prosto – MŽ
5. Jure Primožič,
trener

2. Izidor Hreščak,
trener

TAEKWONDO
1. Lucijan Kobal;
nad 73 kg
2. Miodrag Krnetič,
trener

VODSTVO REPREZENTANCE
1. Borut Kolarič,
vodja reprezentance
2. Matic Švab, pomočnik
vodje reprezentance
3. dr. Robi Kelc,
zdravnik reprezentance

4. Tjaša Mlakar,
fizioterapevtka
5. Eva Uršej, fizioterapevtka
6. Matej Kramer, maser
7. Vanja Mesec,
mlada ambasadorka
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INTERVJU

Plavalka Nastja Govejšek
M.Š., Foto: Aleš Fevžer

Plavalka Nastja Govejšek je nastopila na olimpijskih igrah v Londonu, avgusta pa jo čaka
nastop na mladinskih olimpijskih igrah. Z njo smo se pogovarjali pred odhodom na Kitajsko.

 Nastja Govejšek, druga z leve, s plavalkami na olimpijskih igrah v Londonu.

Kako pomembno tekmovanje so zate
mladinske olimpijske igre, glede na to,
da si že nastopila na olimpijskih igrah v
Londonu 2012?
Prav tako, kot so bile OI v Londonu, so tudi
te v Nandžingu zame velik izziv, saj so moja
zadnja priložnost za merjenje v mladinski
konkurenci. Zelo sem vesela, da sem lahko
del odprave na MOI.
V Londonu 2012 si bila najmlajša
članice olimpijske reprezentance
Slovenije. Kakšni so tvoji spomini na
to tekmovanje?

OI v Londonu so bile zame pomembne predvsem zaradi pridobivanja izkušenj, poleg
tega pa so me tudi izjemno motivirale za
prihodnja štiri leta.

V reprezentanci za Nandžing 2014 si
brez dvoma najbolj izkušena športnica.
Je to zate še dodatna motivacija?

Sebe še ne dojemam kot izkušeno športnico. Glede odprave v Nandžing pa menim, da
so se tudi vsi drugi člani morali dokazati na
mednarodni ravni, preden so si priborili mesto v tej reprezentanci.
Kaj ti pomeni nastop na mladinskih
olimpijskih igrah 2014?

MOI so zame potrditev, da sem na pravi poti
in da dobro treniram.
Kakšni so tvoji cilji na Kitajskem?
Brez dvoma je moj cilj izboljšati osebne
rekorde. Če bom pri tem uspešna, pa lahko
pričakujem tudi visoko uvrstitev.
Tvoja pot je drugačna od
poti številnih športnikov,
ki šele po mladinskih
nastopijo tudi na
»pravih« olimpijskih
igrah. Meniš, da boš
zaradi izkušenj,
pridobljenih na
olimpijskih igrah,
kaj laže tekmovala?
Tekmovati bo kvečjemu
teže kot laže. Predvsem
zato, ker od tega tekmovanja pričakujem več, kot sem
od OI v Londonu, kajti uvrstitve
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nanje sploh nisem pričakovala. Poleg tega
bo urnik bolj natrpan, saj bom tekmovala v
več disciplinah, v tistih pač, za katere verjamem, da se bom lahko uvrstila v polfinale,
finale.
Ali od mladinskih olimpijskih iger
pričakuješ samo tekmovalni naboj,
ali se boš udeležila tudi katere izmed
številnih kulturno-izobraževalnih
dejavnosti?

Bistveno zame je seveda tekmovanje. Ker
pa bomo v Nandžingu tudi po tekmovanju
še kar precej časa, bom ta čas brez dvoma
izkoristila za čim več dejavnosti in druženje
s preostalimi športniki.
In katere športne panoge si boš, poleg
plavanja seveda, v Nandžingu še
ogledala?

Točnega razporeda tekmovanj v drugih
športih še ne poznam, si pa želim spodbujati svoje reprezentančne kolege pri tem, kar
najbolje znajo.
Že kaj pogleduješ proti Riu 2016?
Do takrat je sicer še daleč, so pa moje misli
seveda usmerjene tudi v to smer.
Kaj sicer rada počneš v prostem času?
V prostem času, čeprav ga je malo, se rada
družim s prijatelji, rišem in se ukvarjam z
drugimi športi.

Šolske olimpijske igre
A.Š., Foto: Arhiv II. osnovne šole Celje

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Slovenska olimpijska akademija
letos izvajata nov program, poimenovan Šolske olimpijske igre.

T

e so namenjene otrokom in mladim iz višjih razredov osnovnih
šol in so zares posebne zato,
ker poleg športnega dela vključujejo tudi spremni program s
področij kulture in umetnosti.
Tekmovanja pa potekajo v disciplinah, ki izhajajo iz izročila antičnih olimpijskih iger oziroma posnemajo takratne discipline. Učenci in učenke tako tekmujejo v teku
na en stadij, mečejo vorteks, skačejo peteroskok v daljino z uporabo ročk in mečejo težka bremena. Na tekmovanju mora sodelovati

celoten razred. Zapisujejo se rezultati vseh
učencev, nato se izračuna povprečni rezultat
posameznega razreda, tega pa lahko primerjamo z rezultati drugih razredov ali drugih šol.
Tak sistem spodbuja sodelovanje in vključenost vseh sošolcev in sošolk in daje možnost
sodelovanja večjemu številu otrok in mladih.
Prve letošnje poletne šolske olimpijske
igre smo pripravili v sodelovanju z II. osnovno
šolo Celje, ki je bila tudi sodelujoča šola OKS
pri projektu ZOI Soči 2014. Maja so tako potekale prve šolske olimpijske igre, ki so jih organizirali učitelji in učiteljice II. osnovne šole

Celje. Program je potekal v obliki športnega
dneva. V uvodnem delu so učenci odigrali
antično igro, nato smo spremljali olimpijski
otvoritveni protokol, učenci in učenke od petega do devetega razreda pa so se pomerili
tudi v športnih disciplinah.
Na začetku novega šolskega leta bosta
OKS-ZŠZ in Slovenska olimpijska akademija
k pripravi šolskih olimpijskih iger povabila
še številne šole po Sloveniji. Za oktober pa
je načrtovano skupno sklepno tekmovanje,
na katerem bodo lahko sodelovali najboljši
razredi.

NA PRODAJNIH POLICAH TUDI OLIMPIJSKO
OBARVANE ŠOLSKE POTREBŠČINE
Na Olimpijskem komiteju Slovenije smo v poletnih mesecih prodajno ponudbo olimpijskih
izdelkov dopolnili tudi s šolskimi potrebščinami. Navijači jih lahko kupijo na 200 Petrolovih
bencinskih servisih po vsej Sloveniji avgusta in septembra.

N

a OKS želimo ohranjati odnos med športniki in navijači ves čas
in ne samo med najpomembnejšimi športnimi tekmovanji. Zato
smo se odločili, da bomo za šolsko leto 2014/2015 pripravili
olimpijsko obarvane šolske potrebščine, saj so prav šolarji tisti, ki se
izredno radi poistovetijo z olimpijci. Zanje so pomembni vzorniki na
njihovi življenjski poti, še posebej v obdobju odraščanja.
Šolarji lahko izbirajo med šolskimi zvezki različnih dimenzij, mapama, beležko, barvicami, flumastri, kemičnim svinčnikom in nalepkami. Vsekakor smo poskrbeli, da imajo zvezki še poseben olimpijski
pridih – na večini so namreč slovenski olimpijski asi, člani olimpijske reprezentance Slovenije Soči 2014, med katerimi najdemo Tino
Maze, Petra Prevca, Žana Koširja, Tejo Gregorin, Vesno Fabjan, Anžeta Kopitarja in še nekatere druge predstavnike olimpijske ekipe.
Športniki so za mlade velik navdih in želimo si, da bi se vrednote,
ki jih predstavljajo olimpijci in z njimi uspešno izpolnjujejo svoje
cilje, prenesle tudi na šolarje.
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Olimpijski dan 2014
M.Š., Foto: Aleš Fevžer

Volčji Potok je gostil letošnji olimpijski dan, ki sta ga skupaj pripravila Olimpijski komite
Slovenije in veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije, Adriatic Slovenica.

23.

junija olimpijsko gibanje po
vsem svetu, v spomin na leto
1894, ko je bil ustanovljen
Mednarodni olimpijski komite, praznuje
olimpijski dan. Z ustanovitvijo MOK-a so
bili postavljeni temelji olimpijskega gibanja in olimpijskih iger moderne dobe.
Dan smo preživeli v družbi najboljših
slovenskih športnikov, obiskali so nas tudi
dobitniki olimpijskih kolajn iz Sočija Tina
Maze, Vesna Fabjan, Teja Gregorin in Žan
Košir, ki so se skupaj z Vasilijem Žbogar-

jem, Rokom Margučem in Žanom Kranjcem
pomerili z nogometnimi asi zlate generacije. Z golom prednosti so premagali Milenka Ačimovića, Marinka Galiča, Mladena Rudonjo, Saša Udoviča in druge člane zlate
slovenske nogometne generacije.
Obiskovalci olimpijskega dne so se v
olimpijskih kotičkih lahko spoznavali z različnimi športnimi panogami. Svojo opremo
in svoje znanje so tako prikazali veslači,
lokostrelci, tenisači, golfisti, strelci, udeleženci olimpijskega dneva pa so se lahko


Bronasta
olimpijka
Teja Gregorin
nas je obiskala s
svojim kužkom.

 Na nogometni tekmi so se pomerili olimpijci in nogometni asi.
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preizkusili tudi na simulatorju smučarskih
skokov in v namiznem tenisu.
Seveda ni šlo niti brez mini olimpijade s pravo olimpijsko himno in prihodom
olimpijske zastave. Vse skupaj je sklenil
olimpijski pohod, pred katerim je Petra
Majdič prebrala tudi olimpijsko prisego in
poslanico predsednika MOK-a Thomasa
Bacha.
Da pa ni bilo vse le športno obarvano,
je za prijeten iztek dneva s koncertom na
trati poskrbel Big Band RTV SLO z gosti.

 Na prizorišču mini olimpijade je v rokah otrok zavihrala tudi olimpijska zastava.

 Med športnimi panogami, predstavljenimi na olimpijskem dnevu, je bilo tudi veslanje.
 Mladi obiskovalci
so se lahko pomerili
tudi v tenisu.

 Mini
olimpijada
se je začela
s prihodom
olimpijske bakle.

 Spoznavanje
namiznega tenisa, še enega
izmed olimpijskih športov.

 Lokostrelci so bili
na olimpijskem dnevu
izjemno natančni.

 Predstavitev
streljanja.

 Tina Maze v
enem izmed hitrih
protinapadov.

 Golf je vse bolj priljubljen
tudi med mladimi.

 Za zaokrožitev olimpijskega dne so se udeleženci podali na olimpijski pohod.
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V Mariboru odprli Inštitut
za športno medicino
M.Š., STA, Foto: Arhiv OKS

V prostorih Medicinske fakultete v Mariboru so odprli Inštitut za športno medicino.

P

o besedah pobudnika za ustanovitev Inštituta in njegovega
predstojnika dr. Matjaža Vogrina
gre za pomembno pridobitev na
področju športne medicine. V
Sloveniji se s športom aktivno
ukvarja več kot 70.000 ljudi.
Vrhunskih kategoriziranih športnikov je več
kot 5.500, na leto pa je kljub temu le 1.700
preventivnih pregledov športnikov. Spomnil
je tudi, da v državi ni referenčnih medicinskih ustanov in strokovnjakov, športniki
pa so pri dostopu do zdravstvenih storitev
v javni mreži obravnavani enako kot drugi
državljani.
Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru so pedagoško delo na področjih medicine in športa pred sedmimi leti uvedli v
obliki katedre za športno medicino. Svoja
prizadevanja, naravnana v to smer, so nadgradili z odprtjem Inštituta za športno medicino, za katerega je po besedah dr. Vogrina že veliko zanimanja. Kot prvi je pogodbo
o sodelovanju podpisal Nogometni klub
Maribor, na področju preučevanja mišičnih
poškodb pa želi z inštitutom sodelovati
tudi FC Barcelona.
Ob pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delovanju se bo Inštitut ukvarjal
tudi s kliničnim delom. Oblikovali so skupine, ki bodo obravnavale posamezna področja, kot so športne poškodbe, športna kardiologija, kineziologija, prehrana v športu,
psihologija športa in fizioterapija v športu.
V vsaki izmed skupin bodo po besedah Vogrina delovali ugledni strokovnjaki, ki bodo
izpolnjevali licenčne pogoje, oblikovane v
Medicinski komisiji Olimpijskega komiteja
Slovenije (OKS).

V prihodnje se želi inštitut akreditirati
kot center medicinske odličnosti Mednarodne nogometne zveze (Fifa), na kateri postopek že poteka.
Med prednostmi Inštituta za športno

medicino je Vogrin navedel tudi vrhunsko
opremo, s kakršno se po njegovem védenju
ne more ponašati nobena druga ustanova v
Sloveniji. Nekatere naprave so rezultat slovenskega znanja in slovenskih podjetij.

Izšla je knjiga o Slovencih v hrvaškem športu

O

b dnevu državnosti Republike Slovenije in Republike Hrvaške sta Svet
slovenske narodne manjšine mesta Zagreba in Slovenski dom v Zagrebu 11. junija 2014 pripravila predstavitev knjige o
Slovencih v hrvaškem športu, dela avtorja
Eudarda Hemarja.
Dvorana Slovenskega doma je bila
polna do zadnjega kotička. Napolnili so
jo predvsem ljubitelji športa, predstavitve pa so se udeležili tudi veleposlanik
Republike Slovenije na Hrvaškem Vojko
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Sonja Poljšak

Volk, predsednik Sveta slovenske narodne
manjšine Mesta Zagreba Darko Šonc, iz
Slovenije pa tudi člana izvršnega odbora
Miroslav Cerar in Sonja Poljšak.
Cilj knjige je predstavitev zaslužnih
športnikov, trenerjev in športnih delavcev, v
hrvaškem športu delujočih v skoraj 150-letnem obdobju. V njej je 140 biografij, razvrščenih po kronološkem vrstnem redu glede
na leto rojstva. Življenjepisi so opremljeni
s kar 340 fotografijami ter napisani tako v
slovenskem kot hrvaškem jeziku.

TERMINOLOŠKI KOTIČEK

AKVATLON – kaj je to?
prof. dr. Silvo Kristan

Obljubljena razprava o tem, ali je sodobnejšo smučarsko disciplino z imenom smučarski kros utemeljeno
šteti za disciplino prostega sloga (freestyle skiing) ali strokovno (kineziološko in logično) šteje med
alpske discipline, naj počaka do jeseni, ko bo smučanje spet aktualno. V tem času je bolj aktualen nov
laični terminološki zmazek – akvatlon, ki sta mu krstna botra Triatlonski klub Ljubljana in Mestna občina
Ljubljana (najbrž odsek za šport). Oba sta namreč že četrto leto zapored organizirala državno prvenstvo
v akvatlonu za osnovne šole.

Z

a
etimološko
(veda o zgodovini
besed) in leksikološko (veda o
besednem zakladu kakega jezika)
osvetlitev izraza
akvatlon je treba seči v antiko. Stari Grki so nam zapustili
izraz pentatlon (gr. penta, pet
+ athlon, boj, tekma), ki je pomenil tekmovanje v petih različnih disciplinah (v teku, skoku, metu diska, metu kopja in
rokoborbi). Slovenski izraz za
pentatlon je peteroboj. Starogrški pentatlon danes največkrat imenujemo antični peteroboj. Dobili pa smo tudi moderni
peteroboj, ki prav tako vsebuje
pet različnih športnih panog
(jahanje, sabljanje, streljanje s
pištolo, plavanje, tek). Poznamo pa tudi atletski peteroboj,
ki vsebuje pet različnih atletskih disciplin. Poznamo torej tri
peteroboje, ki pa morajo zaradi
terminološke neoporečnosti,
vsebinske razpoznavnosti in
sporazumevalnosti dobiti levi
prilastek ali vrstni pridevnik
(antični, moderni, atletski).
Vlogo levega prilastka oziroma vrstnega pridevnika bomo
uporabili pri nadaljevanju.

Očitno smo po zgledu pentatlon dobili (smučarski) biatlon,
pri katerem gre za tekmovanje v
dveh različnih športnih zvrsteh
(predpona bi, dva + athlon, tekma): v teku na smučeh in streljanju s puško. Pozneje smo dobili
še druge »atlone«. Čedalje bolj
se širi triatlon, ki vsebuje tri različne športne panoge (navadno
so to plavanje, tek, kolesarjenje).
Nekateri gojitelji in organizatorji triatlona skrbijo za »vzgojo«
svojih »potrošnikov« s tekmovanjem v manj zahtevnem biatlonu,
ki vsebuje samo dve »triatlonski« disciplini. Ob tej priložnosti
je treba povedati, da omenjeni
biatlon dela terminološko zmedo,
ker povzema ime po že znanem
(smučarskem) biatlonu. Načelno
je biatlon sleherno tekmovanje,
ki vsebuje dve športni panogi.
Zato bi izrazi biatlon morali imeti
vrstno oznako (levi prilastek oziroma vrstni pridevnik), da bi se
med seboj pomensko, vsebinsko
in terminološko razlikovali. Zato
tudi uporabljam izraz smučarski
biatlon. Sploh bi bilo smiselno,
da bi biatlone, ki si jih izmišljujejo goreči privrženci športa, bolj
natančno poimenovali. Primera:
kolesarsko-plavalni biatlon, rolkarsko-strelski biatlon. Prvi del

termina sporoča vsebino oziroma
vrsto biatlona, izraz biatlon pa
pove, da se šteje skupni izid iz
obeh panog. Toliko le mimogrede.
In zdaj k naslovnemu vprašanju. Kaže, da so v športnem
jeziku zelo »nobel« tujejezične
sestavljenke. Očitno se tudi grški athlon ne more upreti laičnim »jezikovnim čarovnikom«,
ki so izumili domnevno »nobel«
izraz akvatlon. Kaj nam sporoča
ta izraz? Glede na pomen obeh
tujih izrazov, ki tvorita skovanko
akvatlon (acqua, voda + athlon,
tekma), izraz pomeni »vodno
tekmovanje« ali «tekmo v/na
vodi« oziroma »tekmo v dveh
disciplinah vodnega(!) športa«.
Toda akvatlon, o katerem teče
beseda, ne vsebuje dveh vodnih
(acqua) panog ali disciplin, ampak
vsebuje tek in plavanje. Zato je
skovanka akvatlon laični terminološki zmazek. Na srečo še niso
ustanovili Akvatlon zveze Slovenije in zaprosili za sprejem v OKS.
Tisto, kar so nekateri ponesrečeno imenovali akvatlon, torej
sploh ni akvatlon. Izraz akvatlon
bi bil utemeljen, če bi tekmovali
v dveh vodnih (acqua) panogah
ali disciplinah. Dvodelnemu tekmovanju v plavanju in veslanju
bi utemeljeno rekli akvatlon. Pa

tudi če bi temu dodali še, denimo, skoke v vodo ali potapljanje,
bi izraz akvatlon bil utemeljen,
čeprav bi bilo bolj spodobno, da
uporabimo slovenski izraz »vodni mnogoboj«. Tisto, kar so laiki
poimenovali z izrazom akvatlon,
je v resnici biatlon, ker ustreza
opredelitvi »športno tekmovanje
v dveh različnih športnih panogah«. Seveda pa tudi enobesedni
izraz biatlon ne ustreza, ker je
za terminološko neoporečnost in
vsebinsko prepoznavnost treba
označiti vrsto biatlona. To seveda naredimo, če podstavi biatlon
dodamo levi prilastek oziroma vrstni pridevnik. Zato ne bi imel nič
proti, če bi osnovnošolsko tekmovanje, ki je spodbudilo ta zapis,
imenovali osnovnošolski biatlon. Večbesedni izraz osnovnošolski tekaško-plavalni biatlon
bi seveda največ povedal, ker bi
bil najbolj v skladu s temeljnim
terminološkim načelom nomen
est omen (v imenu je pomen).
Ugovor, da je za publicistično
rabo izraz predolg, je neutemeljen. Zadostuje, da se dolg izraz v
prispevku pojavi enkrat (navadno
v naslovu ali v uvodnih mislih),
nato pa, ko že vemo, za kaj gre,
ga uporabljamo v »gospodarnejši« eno- ali dvobesedni obliki.

38. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel v Ajdovščini

N

a srečanju vsako leto nastopajo mladi športniki iz Združenja slovenskih športnih društev
v Italiji, Slovenske športne zveze iz Koroške,
Zveze Slovencev na Madžarskem in občine gostitelja. 159 športnikov se je pomerilo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je prvič na tem srečanju organiziral tudi okroglo
mizo na temo »Šport povezuje« in odbojkarsko tekmo med zamejsko združeno ekipo,v kateri je bil tudi
Loris Mania, zamejski Slovenec, ki nastopa za odbojkarsko ekipo Pallavolo Modena in ekipo Go-voley.

Sonja Poljšak

 Na slovesnem odprtju srečanja: župan občine Ajdovščina Marjan Poljšak, Dejan Podgoršek iz Urada Vlade RS, Ivan Peterlin, ZSŠDI, Sonja Poljšak in Miroslav Cerar ter ekipe srečanja.
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