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Konec nekega obdobja
dr. Tone Jagodic, Foto: Aleš Fevžer

Decembra se bo z volilno skupščino končalo zadnje mandatno obdobje v OKS, ki ga kot
predsednik vodi dr. Janez Kocijančič. Seveda bi bilo izrazito preambiciozno poskušati v
nekaj odstavkih oceniti delo, ki ga je OKS prehodil v tem času, in najbrž je bolj pošteno,
če to storijo drugi, zlasti morda po določenem časovnem odmiku, saj bo to ponudilo
možnost vsestranske ocene na številnih področjih, s katerimi se je v minulih dveh
desetletjih ukvarjala naša krovna športna organizacija. Ob koncu obdobja bo seveda
zanimivo ugotavljati, katere naloge ostajajo in kaj vse bodo morali v prihodnje storiti
tisti, ki jim bodo člani skupščine OKS na volitvah 16. decembra izkazali zaupanje.

V

navedenem obdobju od osamosvojitve so bila organizirana številna športna tekmovanja, prav tako so športno
kariero končali skoraj vsi
vrhunski športniki, ki so bili
aktivni ob ustanovitvi OKS, če
izvzamemo neverjetnega Rajmonda Debevca
in morda še peščico drugih, ki jim čas ne more
do živega. Za organizacijo, kakršna je OKS, pa
je podobno kot za druge institucije, delujoče
na drugih področjih družbenega udejstvovanja, značilno, da se ukvarja z aktivnostmi, ki
niso vezane na krajši čas, ampak kot nekakšen perpetuum mobile vztrajajo skozi daljša
časovna obdobja.
Če skušam le v obrisih zajeti, katera področja bodo tudi v prihodnje gibalo delovanja OKS, je treba že v osnovi tudi ugotoviti,
da večina izmed njih predpostavlja sinergično sodelovanje z različnimi subjekti športa,
strok in politike, tako z domačimi kot tistimi
iz tujine.
Tako gre za izpeljavo skupnih nalog z
različnimi vladnimi organi pri uresničevanju strategije razvoja športa v Sloveniji
in novega Nacionalnega programa športa
2014–2023, oblikovanje skupne politike
do občinskih upravnih struktur, nadaljnji
razvoj športne infrastrukture in za objektivno vrednotenje programov OKS glede
na izpolnjevanje nalog, ki so v prid javnosti.
Nikoli pa niso končani zakonodajni projekti,
ki se nanašajo na spremembo obstoječih
matičnih predpisov /Zakon o športu, Zakon
o društvih, finančna, davčna, zdravstvena,
delovna zakonodaja, igre na srečo .../.
Glede na novo sprejeto strategijo OKS
so trdna stalnica dela ukrepi za zagotovitev ustreznih statusnih pravic vrhunskim
športnikom, nadaljnji razvoj sistema strokovnega usposabljanja, izpopolnjevanja in
licenciranja kadrov, stalno posodabljanje
informacijskega sistema v slovenskem
športu ter dograjevanje kriterijev za delitev
sredstev iz javnih virov za šport na državni
in lokalni ravni.
Poleg tega so prioritete tudi priprava programov za pridobivanje sredstev iz
strukturnih skladov EU, skrb za zagotavlja-
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 Dr. Janez Kocijančič je Olimpijski komite Slovenije vodil 23 let.

nje sredstev, za šport namenjenih iz iger
na srečo, zaščita slovenskega pravnega
prostora pred vdori tujih prirediteljev iger
na srečo, ki ne plačujejo dajatev, in pridobitev koncesij za organizacijo novih iger na
srečo, ki lahko športu prinesejo dodatna
sredstva.
Ne smemo pa pozabiti niti na upravljanje
infrastrukture, vzpostavitev mreže sodobnih športnih centrov, razvoj športa za vse,
zagotovitev optimalnih razmer za priprave
športnikov v naših športni centrih, skrb za
upravljanje športnih objektov nacionalnega
pomena, naravnano v posodobitev objektov,
uvajanje modernih metod trženja športnikov, prireditev in športnih objektov, izobraževanje ustreznih kadrov, bogatenje vsebine programov, ki se lahko izvajajo v športnih
objektih, in druge podobne aktivnosti.
Tudi v prihodnje bodo imperativ tesnejše sodelovanje z različnimi institucijami na
področju stroke, uveljavljanje novih projektov in prijemov sodobnega športnega marketinga ter nadaljnja izpeljava skupnega
marketinškega projekta trženja športnikov
in zvez. Ugotovitev, da smo del EU v vsem

dobrem in slabem, nas vodi do spoznanja,
da se moramo s tem dejansko sprijazniti
in se čim prej navzeti dobro uveljavljenih
praks, ki iz Evrope lahko prinesejo številne
koristi, za katere pa se je treba potruditi občutno bolj kot pa v nacionalnem okolju, kjer
konkurenca le ni tako ostra kot v EU.
Razvrstitev prednostnih nalog bo vsekakor izziv, s katerim se bo soočilo vodstvo
OKS v novem mandatnem obdobju (2014–
2018). Vsekakor ostaja temeljna naloga nenehna skrb za izboljšanje razmer za delo v
športu v vseh segmentih, saj je to jamstvo
za nadaljnji uspešen razvoj našega športa.
Spoznanje o tem, kje smo bili uspešni in kje
lahko še kaj izboljšamo, je le prva stopnja,
ki predpostavlja strateško naravnanost k
doseganju ambicioznih ciljev. Sprejet Nacionalni program športa za naslednje desetletje je izvrstna priložnost, ki nam je lahko
za kažipot, po katerem pa se bomo uspešno
ravnali le, če bomo složni in se bomo hkrati
zavedali, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo tiste cilje, ki jih pričakujemo vsi Slovenci, če si res želimo postati športni narod
v pravem pomenu besede.

Matjažu Bergerju
prestižna
nagrada MOK
M. Š., Foto: Aleš Fevžer

Gledališki režiser Matjaž Berger je
letošnji dobitnik nagrade Mednarodnega
olimpijskega komiteja (MOK) za umetniške
dosežke na temo olimpizma.

I

zročili so mu jo v Ljubljani, na slovesnosti ob 23-letnici
delovanja Olimpijskega komiteja Slovenije. Berger v svojih gledaliških projektih ali umetniških akcijah raziskuje
starogrško paradigmo identitete duha in telesa. Skozi to
figuro poteka njegova celotna avtorska biografija, v kateri šport telesa pomeni kulturo telesa in njegov diskurz – v
različnih historičnih, stilskih ali sodobnih kontekstih.
Poleg številnih režijskih
avtorskih del, v katerih
tematizira
estetsko
telo v diskurzu perfo r ma t i v neg a ,
sta ključni slovesnosti ob dveh
obletnicah Leona
Štuklja: Pariz –
Amsterdam – Berlin – Novo mesto ob
Štukljevi 95-letnici
ter Ave, Triumphator!
ob Štukljevi 100-letnici,
na kateri je bil slavnostni
govornik tedanji predsednik
MOK Juan Antonio Samaranch.
Da gre za poseben odnos umetnika do
športa, identitete duha in telesa, govori tudi posvetitev, ki jo
je Berger izvedel znotraj proslave ob dnevu državnosti in 20.
obletnici osamosvojitve Slovenije - PogUm, na kateri so nastopili vrhunski slovenski športniki: Miro Cerar, Branko Oblak,
Bojan Križaj, Viki Grošelj, Jure Zdovc, Irena Avbelj, Britta Bilač,
Jure Košir, Brigita Bukovec, Andraž Vehovar, Aljaž Pegan, Urška Žolnir, Rajmond Debevec, Mateja Pintar, Luka Špik, Iztok
Čop, Petra Majdič, Primož Kozmus, Tina Maze, Sara Isaković in
Srečko Katanec.
Na dnevu OKS so podelili tudi druge nagrade in priznanja. Častni listini OKS sta ob koncu karier prejeli plavalka
Sara Isaković in judoistka Urška Žolnir, ki sta bili tokrat odsotni. Listine so dobili še: Tjaša Andree Prosenc in Marko Ilešič za izjemen prispevek k slovenskemu olimpizmu, Dušan
Prezelj za uspešno dolgoletno delo
v OKS in Marjan Jemec za celosten
vsebinski prispevek k slovenskemu športu.
Plakete OKS so dobili: Tone
Fornezzi Tof za številne akcije in
projekte v slovenskem športu, Slavko Gaber za sistemsko urejanje športa, Bogdan Lipovšek za v partnerstvu
z OKS, Miha Žibrat in Andreja Okorn za
izjemno dokumentarno stvaritev iz zgodovine slovenskega
olimpizma ter Plesna zveza Slovenije za 60-letno delovanje.
Diplomo OKS pa je dobila II. osnovna šola Celje.

23 let
Olimpijskega
komiteja
Slovenije
M. Š., Foto: Arhiv OKS

15. oktober 1991 pomeni začetek
olimpijske zgodbe za Olimpijski komite
Slovenije. Na ta dan je bila v Štihovi
dvorani Cankarjevega doma
v Ljubljani slavnostno
podpisana Slovenska
olimpijska listina.

P

oleg Leona Štuklja in Mira
Cerarja so bili ob podpisu
navzoči delegati 29 strokovnih zvez olimpijskih
panog in 5 strokovnih zvez panog,
ki jih priznava Mednarodni olimpijski
komite (MOK). Za prvega predsednika je
bil izvoljen dr. Janez Kocijančič.
Ustanovna skupščina OKS je bila 17. decembra 1991. MOK je OKS začasno priznal že 17. januarja 1992
in s tem omogočil prvi samostojni nastop slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah leta 1992. OKS je bil pol-

nopravno vključen v olimpijsko družino 5. februarja 1992.
Istega leta pa je OKS postal tudi polnopravni član Združenja
evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev (EOC).
14. junija 1993 je bil OKS sprejet v Mednarodni komite
sredozemskih iger (ICMG), s čimer so slovenski športniki dobili pravico nastopati na njih.
Pred ustanovitvijo krovne športne organizacije kot jo
poznamo danes, sta v Sloveniji delovala Olimpijski komite
Slovenije (ustanovljen 15.10.1991) in Športna zveza Slovenije, katere naloge so bile usmerjene v razvoj športa in
dejavnosti, povezane z njim.
Zaradi boljše organiziranosti, možnosti boljšega trženja,
enotnega predstavljanja ter nastopanja doma in v svetu ter
racionalizacije delovanja sta se v skladu z odločitvijo članic
Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije
obe organizaciji združili v Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). Predsednik nove organizacije je postal prvi predsednik OKS, dr. Janez Kocijančič.
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INTERVJU S PREDSEDNIKOM OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE-ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

dr. Janez Kocijančič
M.Š., Foto: Aleš Fevžer

Dr. Janez Kocijančič se po 23 letih vodenja Olimpijskega komiteja Slovenije poslavlja po
najuspešnejših olimpijskih (Soči) in mladinskih (Nandžing) olimpijskih igrah v zgodovini
Slovenije. Podpredsednik Mednarodnega smučarske zveze (FIS) in Združenja evropskih
olimpijskih komitejev (EOC) ter član izvršnega odbora ANOC (Svetovno združenje
olimpijskih komitejev) bo za vedno ostal prvi predsednik slovenske krovne športne
organizacije, ki bo 16. decembra dobila njegovega naslednika.
Predsednik, kakšen je
vaš pogled na slovensko
olimpijsko gibanje v zadnjih
23 letih?
To obdobje, v katerem sem
delal z veliko energije, je relativno hitro minilo. Ko gledam različne segmente v razvoju slovenskega olimpizma, se mi dozdeva, kot
da bi bilo vse skupaj včeraj. Je pa
to v resnici dolga prehojena pot,
na začetku katere smo se morali
uveljaviti v mednarodnem prostoru. Dejstvo, da ustanavljamo
Olimpijski komite Slovenije (skupino je vodil Miroslav Cerar), smo
sporočili tudi Jugoslovanskemu in
Mednarodnemu olimpijskemu ko-

miteju. Ta koncept se je pokazal
kot uspešen. Hitro smo dosegli
MOK-ovo začasno priznanje, naslednje leto pred OI v Albertvillu
pa smo dobili že stalno priznanje,
tako da smo tam nastopili že kot
povsem enakopraven del olimpijskega gibanja. Potem se je to
olimpijsko gibanje z veliko dela
in truda različnih ljudi razvijalo, v
mednarodnem olimpijskem gibanju smo zdaj zelo ugledna olimpijska organizacija. To je prehojena pot, prežeta z delom na tisoče
ljudi, s talentom in sposobnostmi
mladih, pot, ki odseva tudi kar velik del slovenskega nacionalnega
karakterja, tudi kljubovalnost in

Mislim, da smo Slovenci v
športu tako uspešni zato,
ker nam pač veliko pomeni.

6

www.olympic.si

trmo ter neverjetno delavnost,
kar je pripeljalo do zavidanja vrednih rezultatov.
Kakšni so spomini na
ustanovitev OKS?

Proces športnega osamosvajanja je potekal zelo gladko, predvsem zaradi športnega ugleda, ki
ga je Slovenija imela že v okviru
Jugoslavije, in zato, ker smo delali
zares družno. Takrat nisem zaznaval velikih razlik, vsi športniki
so se strinjali z osamosvajanjem,
v delovnih skupinah v takratni
Športni zvezi Slovenije, ki je stala
za konceptom ustanovitve, smo
vsi delali enotno. Ni bilo političnih
razlik in razkolov, značilnih za reševanje kakšnih drugih vprašanj,
s katerimi se je soočala Slovenija.
Kako pa gledate na razvoj
slovenskega športa v zadnjih
20 letih?

To vprašanje bi zahtevalo
širšo analizo, tudi znanstveno.
Moja razlaga je dokaj enostavna.
Mislim, da smo Slovenci v športu
tako uspešni zato, ker nam pač
veliko pomeni. Poleg tega lahko
mladi v športu dosežejo vrhunske
rezultate v svetovnem merilu in
pridobijo določeno materialno
izobilje, to pa ni mogoče skoraj
nikjer drugje. Slovenska družba
je na žalost zelo zaprta za mlade
generacije in ena redkih priložnosti, ki se mladim ponuja, je šport.
Drugi razlog je v naši narodni
mentaliteti. Kot klin smo zabiti med slovanske in germanske
narode. In kot je rekel že Trubar,
'stali in obstali', morali smo se
uveljaviti predvsem s trdim delom in to se v športu izrazito vidi.
Če se kot cilj ne postavi relativni uspeh, ampak se uspešnost
meri z mednarodnimi merili, je to
spodbuda, ki jo je težko nadomestiti s čim drugim. V tem je nekaj
adrenalinskega. Prav zaradi tega,
ker ljudem šport veliko pomeni,

ker ustreza naši nacionalni mentaliteti in ker je s tem povezana
tudi velika mera požrtvovalnosti
in delavnosti, dosegamo na številnih področjih vrhunske rezultate.
Glede množičnosti pa menim, da postaja šport stil življenja. Ukvarjanje z njim in skrb za
zdravje postajata sestavni del
slovenske narodne mentalitete
in to me zares veseli. Ugotavljam,
da je tega vedno več, tudi takrat,
ko ne gre za kakšno organizirano
akcijo, to pa pomeni, da se dogajajo premiki v glavah ljudi.
Kakšno pa je vaše mnenje
o sodobni digitalizaciji, ki
mlade odvrača od gibanja?

Mislim, da je to velik problem
in da ta boj še vedno traja. Nisem
pa prepričan, da je že izgubljen.
Razmišljam v tretjo smer – če
sovražnika ne moreš premagati,
moraš z njim sodelovati oziroma
se mu pridružiti. Novo politiko
športa moramo graditi na podlagi
spoznanja, da nova doba s seboj
nosi številne nove tehnologije in
da jih ne moremo izločiti oziroma
premagati, ampak moramo najti
način za sobivanje z njimi.
Če se vrneva nazaj k
olimpijskemu gibanju.
Olimpijski komite Slovenije
zapuščate na vrhuncu, po
odličnih igrah v Londonu,
Sočiju in Nandžingu?

Ne prija mi pretirano, če je kdo
prijazen z menoj. Že kar dolgo se
poslavljam, saj sem bil enkrat ali
dvakrat že povsem odločen oditi,
tako da takrat niti nisem vedel, da
se bodo ti uspehi nadgrajevali. V
tem, da so bili športniki uspešni
na zadnjih igrah, je morda tudi
nekaj slučajnosti ali sreče, je pa to
gotovo tudi posledica izdelanega
sistema in sistematične obravnave razvoja športa.
Če se ozrem okoli sebe in vi-

dim, da celotno obdobje samostojne Slovenije praktično nihče
ni vzdržal na čelu neke slovenske
nacionalne inštitucije tako dolgo,
in če se ozrem še na svoja leta
(73 let), potem je zdaj primeren
trenutek za odhod.
V težavnih gospodarskih
časih ste OKS vodili brez
finančnih težav.

Sem in tja se je malce zataknilo. Približno dvakrat, trikrat nam
je na nekaterih področjih poraba
ušla izpod nadzora, vendar smo
z ustreznimi sanacijskimi ukrepi
zadeve vedno uredili. Menim, da
je to poglavitna skrivnost relativno urejenega materialnega položaja OKS. Ugotovili smo, da se ne
moremo zanašati samo na javna
sredstva, začeli smo obsežno akcijo pridobivanja sponzorskih in
drugih zasebnih sredstev.
Kakšno pa je vaše mnenje o
težavah, s katerimi se srečuje
veliko slovenskih športnih
zvez?

Tudi v športu vladajo takšne
razmere kot na sploh v slovenski
družbi. In mnenje, da šport lahko
cveti in ima urejene materialne
razmere za razvoj, na drugi strani
pa se sesuva celotna vrsta gospodarskih organizacij in imamo
na dnevnem redu države, javnega sektorja, nenehno razprave,

kje bi kaj
prihranili
in opustili,
bi bilo velika
iluzija. Šport
bo živel življenje
slovenske družbe.
Zdi se mi, da smo na pragu preobrata, letošnja prognoza
Evropske unije je, da bo kosmati
domači proizvod zrasel za 2,4 %,
to pa je spodbudno.
Mislim, da se bo oblast spametovala in ugotovila, da ni dovolj
sanirati le banke, ampak je treba
poskrbeti tudi za gospodarske
organizacije. Potem se bodo razmere začele urejati. Krizo bo pa
treba preživeti. Moja stalna pripomba sodelavcem je, da je naša
edina prednost v gospodarski in
finančni krizi to, da vemo, da je
ona tu, in da se ji moramo pri porabi prilagoditi. Sicer se pojavijo
problemi, ki so generični in 'napadajo' veliko področij civilne družbe, tudi šport. Če si se pripravljen
prilagoditi in določene programe
prerazporediti na ugodnejši čas,
lahko mirno preživiš. Mislim, da
je slovenski šport te razmere kar
dobro prenesel, je pa res, da so
najslabše razmere v bazi, težko
je najti gospodarske subjekte, ki
so pripravljeni prispevati denarna
sredstva za športne programe.
Vaša stališča do velikih
mednarodnih športnih
tekmovanj so dokaj znana,
kakšno pa je vaše stališče
do politike MOK pri izbiri
prirediteljev olimpijskih
iger? Gre tu res samo za igro
najbogatejših?

Morda res najbogatejših, hkrati pa postaja to nekakšno tek-

Vnovič veliko priznanje za
Tjašo Andree Prosenc
Tjaša Andree Prosenc je
bila vnovič imenovana
v predsedstvo
Mednarodnega
razsodišča za šport v
Lozani (ICAS).
ICAS je eden izmed organov tega razsodišča, ki vsako
leto razreši približno 400 pravnih sporov na področju športa.
ICAS sestavlja 20 priznanih in uglednih svetovnih pravnikov, med njimi so
tudi štirje olimpijci. Prosenčeva, ki je tudi članica izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, je bila
v predsedstvo vnovič izvoljena za dobo 4 let.

movanje med največjimi narodi.
Gre za neke vrste geopolitične in
geostrateške odločitve, kje olimpijske igre bodo. Taki primeri so
zimske olimpijske igre v Vancouvru, Sočiju in potem v Pjongčangu ter za leto 2022 v Almatiju ali
Pekingu.
Praktično, razen Sočija, ki je na
robu Evrope, se zimske olimpijske
igre dogajajo zunaj območij, kjer
so zimski športi najbolj razviti. Po
nekaj neuspešnih poskusih v naši
bližini (Igre treh dežel, Muenchen,
Salzburg) očitno Evropa, ki osvaja
največ olimpijskih odličij, ni več
sposobna zmagati v boju za organizacijo iger, ali pa izbrani kraj
onemogočijo kar njegovi prebivalci, ki igram nasprotujejo.
In to zahteva premislek; v
EOC smo se dogovorili za analizo tega problema. Gre za dolgo
vrsto resnih problemov, o katerih je treba razmisliti in se o njih
pogovoriti, podobno pa je tudi s
poletnimi olimpijskimi igrami. Če
je res, da je Rusija v Soči vložila 60 milijard evrov, je povsem
jasno, da večina držav ne more
niti razmišljati o organizaciji
olimpijskih iger. Menim, da je
treba spet zdrkniti v skromnejše

okvire in to tekmovanje držav za
geopolitični prestiž usmeriti na
kakšno drugo področje.
Slovenija je gostila OFEM
(Olimpijski festival evropske
mladine). Menite, da bo v
prihodnosti prišel tudi čas
za organiziranje zimskim
mladinskih olimpijskih iger?

Mislim, da bo in da bi kazalo
resno razmisliti o taki kandidaturi. Tudi zato, ker v nasprotju z
olimpijskimi igrami pretežni del
stroškov za to prireditev prispeva
MOK. Na olimpijskih igrah je sicer
marketinški potencial in potencial
iz televizijskih pravic enormen,
pri mladinskih igrah pa je ravno
obratno, vse je treba plačati. Za
večino plačil pa skrbi kar MOK in
pod temi pogoji bi Slovenija, ob
ustreznem naporu in sistematičnem delu, lahko zelo dobro organizirala to tekmovanje.
Sicer pa Slovenija že zdaj velja za dobro organizatorko velikih
tekmovanj. Zato kljub temu, da
smo po nepotrebnem odstopili od
organizacije univerzijade v Mariboru, menim, da bi bilo prav, da se
Slovenija spet ozre po kakšnem
velikem tekmovanju.

Vsi v naravo – mreža NVO
za rekreacijo v naravi
Aleš Šolar

P

laninska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite so partnerji pri
novem projektu, ki poteka ob finančni podpori Evropskega sklada za socialni razvoj in Ministrstva za javno upravo.
Projekt se je začel 1. 9. 2014 in bo potekal do 31. 8.
2015, poglavitne naloge pa so povezane s cilji operacije in
razpisne dokumentacije »Razvoj nevladnih organizacij in
civilnega dialoga«. V celotnem obdobju trajanja projekta
bo potekalo šest poglavitnih sklopov dejavnosti, in sicer Zagovorništvo in civilni dialog; Zagotavljanje servisne podpore
NVO; Krepitev vloge vsebinske mreže NVO; Krepitev lastnih
kapacitet mreže NVO; Povezovanje z mediji, gospodarstvom,
javno upravo in širšo javnostjo; Vodenje in koordinacija projekta ter Obveščanje in informiranje javnosti.
Vse dejavnosti so povezane s krepitvijo sektorja NVO
ter s povezovanjem društev in zvez, ki izvajajo aktivnosti v
naravi. Prek civilnega dialoga naj bi poskušali vplivati na zakonske in podzakonske akte, društva in zveze pa bodo dobili
pomoč pri izvajanju aktivnosti, vključevanju posebnih ciljnih
skupin v programe vadbe in na prireditve ter pri posredovanju koristnih informacij.
Informacije o projektu, načrtovane aktivnosti ter druge
vsebine bodo predstavljene na spletni strani Planinske zveze Slovenije www.pzs.si.
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Usposabljanje za trenerje
M. Š., Foto: Arhiv OKS

V okviru Olimpijskega strokovnega centra je bil na Fakulteti za šport v Ljubljani
organiziran eden od dvodnevnih modulov strokovnega usposabljanja vrhunskih
trenerjev, zaposlenih pri projektu Razvoj kadrov v športu, ki ga delno financira Evropska
Unija, in to iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

M

ed prednostnimi nalogami
Olimpijskega
strokovnega
centra (OSC) so tudi razvoj,
usposabljanje in izpopolnjevanje znanja kadrov, delujočih v športu. Projekt Razvoj
kadrov v športu v svojem
nadaljevanju predvideva prenos pridobljenih
znanj, oplemenitenih z izkušnjami in s kritičnimi mnenji trenerjev, na njihove mlajše kolege, ki delujejo v nižjih selekcijah in se ukvarjajo z obetavnimi športniki.
»To usposabljanje je izjemno pomembno,
opravljen je prvi poskus. Trenerji bi se morali
poleg licenčnih seminarjev ves čas tudi usposabljati. Morali pa bi se tudi več povezovati
in izmenjavati znanja znotraj podobnih panog; vzdržljivostnih, kolektivnih … Samo na
ta način lahko dosežemo boljše rezultate pri
trenažnih procesih,« je dr. Janez Vodičar, koordinator usposabljanja, povzel namen dvodnevnega modula.
Slušatelji, med katerimi so bili tudi odlični
slovenski trenerji Goran Janus, Branko Zupan,
Luka Žele, Primož Četrtič, Andrej Brodnik,
Slavko Ivezič in številni drugi, so poslušali
teoretična predavanja, udeležili pa so se tudi
delavnic, ki so jih vodili priznani strokovnjaki:
dr. Kajtna, dr. Bračič, dr. Šarabon, dr. Rauter,
dr. Milič, dr. Supej, dr. Hadžič in dr. Čuk. »To
je vsekakor dobra ideja, vsak trener lahko
pove svoje mnenje in tudi mi lahko izluščimo določene zanimivosti iz prakse. Po drugi
strani pa je pozitivno tudi to, da lahko našim
vrhunskim trenerjem predstavimo, kaj delamo in kako lahko naše znanje uporabijo pri
svojem praktičnem delu,« je po obisku fiziološkega laboratorija povedal dr. Samo Rauter,
ki sodeluje tudi z odlično gorsko kolesarko
Tanjo Žakelj.
Izobraževanje je trajalo dva dneva in je
vključevalo teme s področij psihologije, vzdržljivosti, stabilnosti, agilnosti, hitrosti, biomehanike, koordinacije in regeneracije. »Dobro
je, da se trenerji srečamo. Tudi strokovni del
prinese zelo pomembna znanja, na podlagi
katerih lahko nadgradiš oziroma zastaviš program,« je poudaril Dejan Testen, trener svetovnih prvakov Saša Taljata in Luke Božiča.
Module so gostile tudi Terme Zreče, udeleženci pa so obravnavali vsebine s področij
medicine, psihologije in športne prehrane.
»Zagotovo je zelo pozitivno, da interdisciplinarno obravnavamo določene stvari s področja znanosti. Zelo pomembna pa je predvsem izmenjava mnenj med trenerji, vsi se
pač ukvarjajo z vrhunskimi športniki in
kakšna dobra izkušnja iz drugega
športa lahko pomaga k boljšemu
rezultatu tudi v tvojem primar-
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nem športu,« je povedal Miha Potočnik, selektor plavalne reprezentance.
»Poglavitni namen celotnega usposabljanja, ki se bo za trenerje končalo novembra, ni
to z uspešno opravljeno projektno nalogo in
rešenimi izpitnimi vprašanji, je prenos dodatnega znanja, povezanega tudi z njihovimi dol-

goletnimi izkušnjami iz prakse, na trenerje, ki
delujejo v programih, namenjenih mladim obetavnim športnikom. Zanima nas tudi njihov kritični pogled na izvajanje programov, saj bi ga
radi še izboljšali, ter obravnavo tipičnih problemov, s katerimi se srečujejo v svojih panogah,
iz različnih zornih kotov. Spodbuditi ali okrepiti želimo stalno sistematično spremljanje
in vodenje razvojnih programov posameznih
panog ter zapisovanje ključnih parametrov, ki
bodo lahko v pomoč prihodnjim trenerjem. Kot
je bilo že večkrat poudarjeno, se bomo morali, če bomo želeli ohraniti stik z najuspešnejšimi športnimi državami, zanašati predvsem
na znanje in vztrajno delo, ki lahko pogosto
nadomestita skromno številčnost selekcij in
pomanjkanje denarja. Takšne in podobne dejavnosti so zaradi tega zelo pomemben del
delovanja Olimpijskega strokovnega centra,«
je povedal direktor le-tega Blaž Perko.

Srečanje športnikov in olimpijcev v Zrečah
Petra Robnik in Aleš Šolar, Foto: Aleš Šolar

K

lub slovenskih olimpijcev je skupaj z OKS pripravil dvodnevno
srečanje slovenskih športnikov
in olimpijcev. Bilo je 23. in 24.
oktobra v Zrečah. Po koncu zasedanja Komisije športnikov je
bilo na vrsti rekreativno tekmovanje - ekipna olimpijada, na kateri so
udeleženci tekmovali v petih različnih disciplinah (vlečenje vrvi, strel na gol, metanje
vortexa v cilj, ciljanje tarče s prilagojeno
golfsko opremo in koordinirana hoja ekipe
z dolgimi smučmi). Razglasitev rezultatov in
nagrad je potekala ob večerji in družabnem
večeru.
Srečanje pa ni imelo zgolj družabne
vsebine, temveč je bil po druženju najpo-

membnejši del namenjen uskladitvi predlogov olimpijcev na področju statusnih
pravic športnikov. Klub slovenskih olimpijcev na nacionalni ravni združuje slovenske olimpijce in športnike. Programske
aktivnosti Kluba slovenskih olimpijcev so
usmerjene predvsem na področje programov za mlade športnike (projekt uvajanja
tutorstva, ureditev področja dvojne kariere vrhunskih športnikov), na program
solidarnostnega sklada Kluba slovenskih
olimpijcev in na program bonitet za slovenske športnike in poslovno mreženje.
Za realizacijo vsebinskih nalog se klub
povezuje z Oddelkom za vrhunski šport in
marketinškim oddelkom OKS ter Komisijo
športnikov OKS.

Ministrica za izobraževanje,
znanost in šport se je
srečala z vodstvom OKS

Posebni del programa Kluba olimpijcev
je socialni sklad za olimpijce in na srečanju
v Zrečah so bili določeni tudi osnovni kriteriji za razdeljevanje sredstev. V povezavi s
socialnim skladom pa je bilo izpostavljeno,
da mora Klub olimpijcev prejeti informacije
o potrebah po solidarnostni pomoči slovenskih športnikov in nato pomagati tistim, ki
pomoč najbolj potrebujejo.
Čeprav je bilo udeležencev srečanja nekoliko manj, kot smo sprva načrtovali, so se
ga udeležili nekateri izjemni olimpijci, ki so
zaznamovali zgodovino slovenskega športa.
Realizirane so bile tudi vse predvidene aktivnosti, olimpijci pa so se dogovorili o dejavnostih, ki bodo v prihodnosti potekale v
okviru Kluba slovenskih olimpijcev.

Raša Sraka Vuković postala
predsednica komisije
športnikov OKS
Raša Sraka Vuković je bila izvoljena za
predsednico Komisije športnikov Olimpijskega
komiteja Slovenije (OKS).

V
D

oktorica Stanka Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, se je pred dnevom OKS
srečala tudi s predsednikom OKS, dr. Janezom Kocijančičem, in vodstvom OKS-ZŠZ. Dr. Kocijančič je na srečanju
poudaril, da je bilo leto 2014 za slovenske športnice in športnike zelo uspešno.
Tudi sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport ter OKS je bilo do zdaj dobro, še posebej
v zadnjem obdobju. Ministrica je poudarila, da so športniki
izjemni predstavniki Slovenije v svetu. Dejala je, da si bo
kljub prav nič zavidanja vrednemu finančnemu položaju v
Sloveniji skupaj s športniki in strokovnimi delavci v športu
prizadevala za iskanje kakovostnih sistemskih rešitev na
tem področju.

Komisijo športnikov (KŠ) so bili izvoljeni še igralka
badmintona Maja Tvrdy, lokostrelec Marjan Podržaj,
biatlonka Tadeja Brankovič Likozar in deskarka Glorija
Kotnik. Na novo izvoljeni člani KŠ načrtujejo nadaljevanje
intenzivnega delovanja na področju statusnih pravic športnikov iz minulih dveh mandatnih obdobij.
Prejšnjo Komisijo športnikov so izvolili 15. oktobra 2010
v Portorožu, v njej pa so bili nekdanja atletinja Brigita Langerholc Žager, ki je bila predsednica zadnja štiri leta, nekdanji veslač Iztok Čop, predsednik komisije v mandatu
pred Langerholčevo, Tadeja Brankovič Likozar,
jadralec Vasilij Žbogar in Marjan Podržaj.
Raša Sraka Vuković je nastopila na treh
olimpijskih igrah, v Atenah, Pekingu in Londonu, kjer je osvojila 7. mesto. Leta 2005 in
2010 je končala kot 2. na svetovnem prvenstvu, pred štirimi leti pa je bila tudi tretja na
evropskem prvenstvu. Je evropska prvakinja v
judu iz leta 2003, bronasta pa je bila leto pred
tem in leto pozneje. Je tudi sredozemska prvakinja v judu (2001, Tunis), na sredozemskih igrah pa
je dobila še dve srebrni kolajni.
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Priprave na evropske
igre v polnem teku
Pika Koštomaj, Foto: Pika Koštomaj

N

a igrah Baku
2015 bodo tekmovanja potekala v 20 športih, skozi 17
tekmovalnih dni
pa bo svoje države zastopalo več kot 6000
športnikov iz celotne Evrope.
Tekmovalni uspeh v sledečih športih (strelstvo, namizni
tenis, taekwondo in triatlon)
omogoča tudi kvalificiranje za
poletne olimpijske igre v Riu
leta 2016.
Organizaciji sem se pridružil, ko je operativni odbor

Baku bo od 12. do 28. junija prihodnje leto gostil zanimiv in
inovativen dogodek – prve evropske igre. Glavnemu mestu
Azerbajdžana so čast prvega gostitelja teh iger dodelili na
41. splošnem zasedanju EOC v Rimu decembra 2012.
evropskih iger Baku 2015
(BEGOC) odprl nov program za
pridobivanje mladega mladega osebja iz domovine in tujine – program Graduate Excellence. V prvi krog programa se
je uvrstilo 45 zelo sposobnih
mladih ljudi. 38 jih prihaja iz
Azerbajdžana, preostalih sedem pa iz drugih evropskih
držav, Hrvaške, Grčije, Litve,
Portugalske, Slovaške, Slovenije in Turčije. Program
podpirajo tudi mednarodna
akademija športnih znanosti
in tehnologije (AISTS) s sedežem v Švici, mednarodna

olimpijska akademija (IOA) s
sedežem v Atenah in ameriško svetovalno podjetje Broadstone.
Program je odlična priložnost za nadaljevanje moje
mednarodne kariere. Pri delu
z izkušenim osebjem se bom
zagotovo lahko veliko naučil,
sodelovanje pa bo tudi pomemben korak na moji poti
do uspešnosti na področju
vodenja športnih dogodkov.
Mladi smo dobili resnično odgovorne zadolžitve in počutimo se kot pomembni člani
ekipe.

Trenutno delam kot članica
osrednje ekipe v okviru direktorata za vodenje prizorišč, ki
usklajuje delo služb za vodenje prizorišč, logistike in storitev na dogodkih.
Mislim, da je sodelovanje
v operativnem odboru evropskih iger Baku 2015 fantastična priložnost v svetu športa, in veselim se, da bom del
tega zelo posebnega in enkratnega dogodka.

IN MEMORIAM

Igor Radin

D

vajsetega septembra je svojo življenjsko pot sklenil
slovenski športnik in olimpijec Igor Radin (1938). Bil
je edini Slovenec, ki je na olimpijskih igrah nastopil
v dveh športnih panogah, in sicer v veslanju leta 1960 na
poletnih OI v Rimu in v hokeju na ledu leta 1964 na ZOI v
Innsbrucku.
Na OI v Rimu je veslal v četvercu (z/4+) v posadki z Janezom
Pintarjem, Vekoslavom Skalakom in Jožetom Lovcem. Na ZOI v
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Innsbrucku pa je igral v ekipi z A. Felcem, B. in I. Janom, V. Ravnikom, s F. Smolejem, z V. Tišlerjem, M. Kristanom, M. Krmeljem,
V. Valentarjem, A. Galetom, I. Ratejem in drugimi.
Kot član VK Savica (VK Ljubljanica) in HK Olimpija je na svoji
bogati športni poti dosegel številne odmevne mednarodne rezultate na največjih tekmovanjih. V spominu ga bomo ohranili
kot uspešnega športnika ter dobrega prijatelja in na sploh pozitivnega človeka. Tomo Levovnik

Kartica Active Slovenia
G. C.

Partnerski projekt športa, turizma in kulture, vam v zimskem času omogoča posebne
ugodnosti tudi pri nakupu sezonskih smučarskih kart.

S

lovenska smučišča prek svojega združenja in zbornice ljubiteljem smučanja ponujajo enotne sezonske smučarske
vozovnice Active Slovenia (ESSV AS). To so vozovnice, s
katerimi je mogoče uživati celotno smučarsko sezono na
skoraj vseh naših smučiščih. Izbirati je mogoče med temi
vozovnicami:
	
družinske ESSV AS: namenjene so družinam, katerih člani – ali
pa vsaj večina izmed njih - so navdušeni nad zimskimi radostmi
na snegu. Na voljo je 17 različnih kombinacij, med katerimi bodo
družine zanesljivo lahko izbrale sebi primerno,
 individualne ESSV AS: namenjene so posameznikom, ki si želijo
veliko zimskih dni uživati na snežnih strminah. Cene so prilagojene starosti kupcev. Na razpolago so vozovnice za otroke, mladostnike, starejše od 65 let in odrasle,
	
6-dnevne ESSV AS: namenjene so smučanju v šestih zaporednih dneh na enem ali več smučiščih po lastni izberi. Tudi te
vozovnice so namenjene enakim starostnim kategorijam kot individualne ESSV AS.

Kupci družinskih in individualnih sezonskih smučarskih vozovnic bodo
v sezoni 2014/2015 lahko brezplačno smučali tudi na vseh smučiščih
v Srbiji ter na smučiščih La Clusas v Franciji in Masella v Španiji.
Vozovnice ESSV AS je mogoče kupiti ali naročiti pri blagajnah
večjih smučarskih centrov ali na spletni strani www.activeslo.
com. Na istih mestih so dosegljive podrobne informacije o pogojih
nakupa, veljavnosti vozovnic, cenah itd.
Vabljeni na slovenska smučišča, kjer se bo za vaše prijetno počutje trudilo prijazno osebje, in to od blagajne do prenočitvenih
zmogljivosti.

Več informacij o projektu, možnostih za pridobitev kartice in ugodnostih, ki jih prinaša
imetnikom, si lahko ogledate na spletni strani www.activeslo.com
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Slovenija kolesari 2014
G. C., Foto: Arhiv OKS

OKS je v sodelovanju s Kolesarsko in
Turistično zvezo Slovenije že štirinajstič
organiziral akcijo Slovenija kolesari. Akcija
je zajela 64 kolesarskih prireditev po vsej
Sloveniji. Priznanje akcije za udeležbo na
najmanj petih prireditvah je letos pripadlo
117 posameznikom in 3 družinam. Skupaj
je na 60 prireditvah (4 so zaradi slabih
vremenskih razmer odpadle) kolesarilo
25152 kolesarjev.

V

Šmarju pri Jelšah se je končala akcija Slovenija kolesari 2014.
Na 60 prireditvah, vključenih v letošnjo akcijo, je kolesarilo
več kot 25.000 kolesarjev.
Več kot 100 jih je kolesarilo na vsaj petih prireditvah pod okriljem akcije, s čimer so si prislužili posebno priznanje. Udeleženci
akcije, ki so imetniki kartice Active Slovenia, so imeli na prireditvah
pri plačilu startnine 15 % popusta. Akcijo Slovenija kolesari je Olimpijski komite Slovenije začel leta 2000 in k sodelovanju povabil Kolesarsko in Turistično zvezo Slovenije.

 Sklepna prireditev v Šmarju pri Jelšah, 5. 10. 2014.
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SLOVENIJA

KOLESARI

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ SE ZAHVALJUJE VSEM UDELEŽENCEM AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI 2014
TER ČESTITA PREJEMNIKOM PRIZNANJ
ALIČ Peter (Ptuj), AVBAR Franci (Straža), AVBAR Simon (Straža), BAUMAN
Robert (Kranj), BAUMAN Andreja (Kranj), BAUMAN Sebastian (Kranj), BEDÖK Janez (Puconci), BENKOVIČ F. Matjaž (Martjanci), BEZJAK Ivan (Ptuj),
BEZJAK Olga (Ptuj), BIZJAK Bojan (Ruše), BLATNIK Roman (Krško), BOGATAJ Doro (Kranj), BOGŠA Rado (Ljutomer), BOLKOVIČ Edo (Ljubljana),
BOLKOVIČ MURKO Jure (Ljubljana), BRELELJ Vita (Rače), BURGAR FILIPČIČ
Sonja (Ljubljana), CANKAR Roman (Ljubljana), CESTNIK Matevž (Hajdina),
CEP Igor (Kidričevo), ČUČEK Ivan (Ptuj), ERBUS Štefan (Ptuj), FABJAN Stojan (Volčja Draga), FALNOGA Ivan (Zreče), FINK Matej (Blanca), GERMEK
Matej (Maribor), GOVEDIČ Milan (Ljutomer), GOVEDIČ Nevenka (Ljutomer),
GREGORIČ Jože (Ivančna Gorica), GRIČAR Bruno (Mokronog), HOČEVAR
Marjan (Tržič), HRIBAR Urban (Vrhnika), ILIĆ Dragan (Velenje), JESENIČNIK Gašper (Vitanje), JESENIČNIK Vili (Vitanje), JESENIČNIK Mija (Vitanje),
JESENIČNIK Klara (Vitanje), JESENIČNIK Veronika (Vitanje), JUG Mojca
(Murska Sobota), KARAJIĆ Jasmina (Grosuplje), KARAJIĆ Hasan (Grosuplje),
KASTELIC Drago (Mokronog), KASTRIN Klavdija (Maribor), KEKEC Anica
(Ptuj), KEKEC Ivan (Ptuj), KERIN Silvester (Raka), KOCBEK Bojan (Maribor),
KOCBEK Srečko (Maribor), KOCJAN Aleksandra (Mokronog), KONJIČEK Branimir (Ruše), KOS Zoja (Murska Sobota), KOS Igor (Murska Sobota), KOS Gaj
(Murska Sobota), KOZEL Martin (Ljubljana - Črnuče), KOŽELJ Franc (Cerklje na Gorenjskem), KRIVEC Tanja (Ruše), KRIVEC Zdravko (Ruše), KRNC
Andraž (Ljubljana), KUMER Jože (Maribor), KUNTU Filip (Maribor), LAMPE
Saša (Godovič), LAMUT Mirko (Zreče), LEBER Aleš (Gorica pri Slivnici),
LOKAR Monica (Domžale), LOKAR Dušan (Domžale), MAJCEN Anton (Domžale), MALENŠEK Matjaž (Mokronog), MALI Samo (Ljubljana), MANDELC
Darko (Žalec), MEGLIČ Robert (Brezje), MENCINGER Miran (Begunje na
Gorenjskem), MIKUŽ Robi (Hotedršica), MOTORJE Marjan (Senovo), NEMEC
Klemen (Ljubljana), NEMEC Matija (Ljubljana), PAJK Boris (Šentvid pri Stični), PANGERC Damjana (Radovljica), PEČNIK Danilo (Brežice), PETELINŠEK
Jožica (Maribor), PIRŠ Franc (Maribor), PIVEC Jože (Voličina), PODBORŠEK
Janez Ivan (Mengeš), POLENŠAK Srečko (Zg. Kungota), POLJANEC Štefan
(Medvode), POLJANEC Marjeta (Medvode), POŠ Alojz (Rogaška Slatina),
POVŠE Slavko (Novo mesto), POVŠE Milena (Novo mesto), PROSEN Franci
(Kranj), RATEJ Aleš (Slovenske Konjice), RATEJ Jože (Slovenske Konjice),
RATEJ Primož (Celje), ROZMAN Franci (Ptuj), ROZMAN Lojzka (Ptuj), SABOLEK Vinko (Selnica ob Dravi), SAKAČ Damjan (Vače), SAKAČ ROŽMANEC Maja (Vače), SAMIDE Sonja (Mokronog), SAMIDE Franc (Mokronog),
SEVER Metka (Ljubljana – Črnuče), SEVER Janez (Stare Črnuče), SLADIČ
Bojan (Trebnje), SMOLKO Franc (Sveti Jurij ob Ščavnici), STRGAR Roman
(Slovenske Konjice), STRNAD Jožef (Ruše), ŠARLIJA Tomaž (Komenda),
ŠAŠEK Alojz (Jesenice), ŠTAMCAR Silvo (Mokronog), VINTAR Janez (Nova
vas), ŽAGAVEC Irena (Dobrna), ŽAGAVEC Vinko (Dobrna), ŽGAJNAR Franc
(Mokronog), ŽIŽEK Stanislav (Tišina), ŽIŽEK Rene (Tišina), ŽIŠT Anton
(Slovenska Bistrica), ŽOHAR Marjan (Gorišnica)
		
DRUŽINE: BAUMAN (Kranj), JESENIČNIK (Vitanje), KOS JUG (Murska Sobota)

Podpis partnerskih pogodb
D. K., Foto: Aleš Fevžer

Olimpijski komite Slovenije je 15. oktobra praznoval 23. rojstni dan. Ob tej priložnosti
je podpisal tudi partnerske pogodbe s podjetji, ki v slovenskem olimpijskem gibanju
prepoznavajo potencial za uspešno poslovanje.

O

limpijski
komite
Slovenije je ob
svojem 23. rojstnem dnevu podpisal partnerske
pogodbe s petimi
podjetji, ki bodo
svoje poslovne cilje uresničevala
tudi prek športa.
Kompas, d. d. je že zvesti partner OKS, do leta 2018 pa bo kot
zlati partner OKS skrbel za turistične storitve. Prihodnji izzivi so
že vezani na prve evropske igre
v Bakuju leta 2015 in olimpijske
igre v Riu de Janeiru leta 2016.
S&T Slovenija, d. d. je nov
zlati partner OKS. Skrbel bo za
kar najbolj kakovostne informacijske rešitve OKS in tudi njegovih članic. Bogato znanje in izkušnje, ki podjetje že več kot 20 let
uvrščajo prav v vrh slovenskih
IT-podjetij, bodo na voljo celotnemu slovenskemu športu.
Na OKS se zavedamo pomena delovanja športnikov tudi
zunaj igrišč in vadbišč. Skupaj s
podjetjem Igraj pametno, d. o.
o. in ob podpori Mednarodnega
olimpijskega komiteja razvijamo
program finančnega opismenjevanja športnikov, s katerim želimo pripomoči k uspešnosti nji-

hovega življenja tudi po končani
karieri. Omenjeno podjetje bo kot
srebrni partner OKS izvajalo številne aktivnosti, s katerimi bomo
finančno pismenost športnikov,
trenerjev in drugih športnih delavcev dvignili na višjo raven.
Bronastim partnerjem OKS
pa sta se pridružili tudi podjetji
Pixel, d. o. o in Hoteli Bernardin,
d. d..
V podjetju Piksel, d. o. o.,
vodilnem na področju digitalnega tiska in njegove dodelave
v Sloveniji, podpirajo številne
dobrodelne in družbeno odgovorne projekte ter spadajo med
tista podjetja, ki ljubijo slovenski
šport. Bronasti partner OKS je
postalo tudi podjetje Petre, d. o.
o., ki je največje slovensko podjetje za izposojo in prodajo prireditvenih komponent in skladiščnih
šotorov ter hal.
Podjetje deluje že več kot 25
let, poleg Slovenije pa so aktivni tudi v Italiji, na Hrvaškem in
v Avstriji. V sodelovanju z OKS
vidijo poslovno priložnost na
športnih in vip dogodkih, kjer s
svojo opremo popestrijo izgled
prireditvenega prostora.
Usmerjenost k športu pa
ostaja med prioritetami prodaj-

 »V S&T s športom živimo in želeli smo ga tudi podpreti. Zaradi tega smo
Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) omogočili, da se osredotoči na svoje
delovanje, mi pa smo prevzeli celostno skrb za IT,« je povedal predsednik
uprave, Sašo Berger.

nih in trženjskih aktivnosti tudi
v družbi Hoteli Bernardin, d. d.,
v kateri spodbujajo športni turizem. Kot bronasti partner OKS
si bodo prizadevali čim bolje izkoristiti svoje številne prednosti
za razvoj športnega turizma, te
pa so predvsem lokacija, ugodno
podnebje, raznolika namestitev,
prilagodljive storitve in športna
infrastruktura v regiji.
Eurocom je ugledno slovensko podjetje in eno izmed vodilnih na področju šolskih potrebščin, pisarniškega materiala ter
poslovnih in promocijskih daril.
S svojim kakovostnim delom se

odločno in vztrajno širijo tudi
prek naših meja in z veseljem
si prizadevajo ugoditi najzahtevnejšim pričakovanjem, pri
čemer je na prvem mestu visoka
kvaliteta široke palete izdelkov.
Strateška usmeritev, zadovoljstvo zaposlenih ter družbena
odgovornost, so ključni dejavniki uspeha v prihodnost naravnanega podjetja. Eurocom, ki je
tudi zastopnik športne blagovne
znamke Peak, je postal bronasti
partner Olimpijskega komiteja
Slovenije in bo do Rio de Janeira
skupaj z OKS-om skrbel za tudi
prodajo olimpijskih izdelkov.

Dve zmagi za OKS na Sportu 2014
M.Š. Foto: DMS

N

a največji športnomarketinški konferenci v Jadranski
regiji je Olimpijski komite Slovenije zmagal v dveh kategorijah, v obeh s projektoma, povezanima z olimpijskimi igrami v Sočiju.
Športni marketing Jadranske regije je s podelitvijo nagrad
SPORTO Awards2014 stopil še za stopničko više. Prejemniki nagrad, ki jih je Društvo za marketing Slovenije podelilo tretje leto
zapored, so zasnovali izjemne projekte na področju sponzorstev
in marketinga v športu ter z njimi celotni Jadranski regiji postavili visoka merila načrtovanja in izvajanja športnomarketinških
aktivnosti. Mednarodna žirija in strokovna marketinška javnost
sta med 33 prijavljenimi projekti s prestižno nagrado SPORTO
Awards nagradili najboljše v vsaki izmed štirih kategorij, priznanja pa so prejeli tudi
drugo in tretjeuvrščeni projekti.

Olimpijski komite Slovenije je s projektom #SLOCHI postal zmagovalec v kategoriji NAJBOLJŠE DIGITALNO KOMUNICIRANJE. Komentar žirije: »Žirijo so prepričali njihovo
spremljanje olimpijskih iger v realnem času tako iz zakulisja
kot na samem mestu dogajanja, vključevanje športnikov in
proaktivna integracija sponzorjev v marketinške aktivnosti, s
čimer so dosegli uspeh v svetovnem merilu.«
OKS je zmagal tudi v kategoriji NAJBOLJŠE KOMUNICIRANJE ŠPORTNIH SUBJEKTOV s projektom SLOVENSKI SOČI 2014. Komentar žirije: »OKS je navdušil s celovito kampanjo, z integracijo sponzorjev v vse marketinške
aktivnosti, enotno platformo za sponzorje in inovativnim
merchandisingom.« V tej kategoriji je OKS osvojil tudi drugo
mesto, in to s projektom ENOTNA PODOBA SLOVENSKEGA
ŠPORTA.
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Slovenci deskajo ali veslajo,
slovenceljni pa »supajo«
prof. dr. Silvo Kristan

Nekoč sem si izpisal naslednjo šaljivo opombo anonimneža: »Slovencelj bi ploskal
Angležu, ki bi ga zalotil na svoji ženi, ker je pač Anglež in govori angleško.« Včasih
se zdi, da je v misli duhoviteža nekaj resnice. Izraz slovencelj je vpeljala v javno rabo
Svetlana Makarovič, očitno pa v medijih ni dosegel ustrezne 'frekvence', da bi ga
slovaropisci 'požegnali'. Zato ga tudi v posodobljenem SSKJ ni. Kljub temu ga rad
uporabljam in sem slabe volje, če mi lektor namesto malega 's' zapiše veliki 'S'. Menim
namreč, da si slovencelj ne zasluži velike začetnice.

»Z

daj pa na Kolpo s
supom,« je zažvrgolela voditeljica
oddaje Na lepše
na osrednji slovenski(!) tv-postaji. Žal 'supajo' tudi druga slovenska(!) javna glasila (Delo, Nedelo,
Dnevnik, Polet, Mladina). 'Polstrokovnjaki', ki poučujejo bralce o
novem gibalnem razvedrilu z imenom SUP oziroma sup (enkrat z
velikimi črkami, drugič z malimi),
hkrati ustvarjajo slovenceljski
športni besednjak. Iz uvoženega
SUP-a so nastali naslednji besedni spački: supanje, supati, suparji, sup (osnovni pripomoček za
'supanje'), trdi sup, napihljivi sup,
supati, allround sup, touring sup,
jezdeci na supih in SUP Fanatic
Fly. Vsi navedeni izrazi so zbrani
iz navedenih slovenskih(!) glasil.
In tako se spaček 'sup' nalezljivo
širi. Imuni niso niti Olimpijski krogi, ki z velikimi črkami širijo izraz
SUP-deska.
'Polstrokovnjakom' je seveda
mogoče pogledati skozi prste,
saj vendar obvladajo le 'pol stroke'. Obvladajo namreč le gibalno
veščino (motoriko), ne pa tudi
področnega strokovnega izrazoslovja v maternem jeziku, ki
je neločljivi del vsake stroke in
vede. Eden takih je celo zapisal,
da slovenskega izraza »za ta
šport še nimamo«. Res je 'polstrokovnjak'! Ni pa mogoče pogledati skozi prste urednikom
in lektorjem slovenskih(!) glasil,
ki dopuščajo širjenje latovščine.
Žal se niti športna alma mater ne
odziva, čeprav je po logiki stvari
pristojna za neoporečno domače
strokovno izrazje. Molčijo pa tudi
pristojni skrbniki slovenščine.
Nekdo, ki se na to bolje spozna,
me je poučil, da se poklicni skrbniki jezika aktualno ne odzivajo
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na razrast 'metastaz', ampak bodo
čez nekaj let šteli pogostost pojavljanja uvoženega tujka in ga na
podlagi dobljenega števila ponovitev zapisali v SSKJ. In tudi zato
je odgovornost športne stroke in
športoslovja, da s svojim delovanjem pomaga, da bo 'frekvenca'
neoporečnih domačih strokovnih
izrazov v javnih glasilih večja od
'frekvence' uvoženih tujkov in
spačkov.
In kaj je narobe s SUP-om?
SUP je kratica angleške besedne
zveze Stand Up Paddleboarding.
Slovenceljni so jo preprosto
uvozili, jo 'papagajsko' širijo, si
izmišljajo nenavadne izpeljanke
in s svojo latovščino delajo silo
slovenskemu jeziku in področni
(športni) terminologiji. Na srečo
ozaveščeni ljubitelji maternega
jezika in spodobni pisci pišejo in
govorijo o veslanju stoje na (vodni) deski. In prav imajo! Ko sem
domorodcu, ki se bolj spozna na
ovčerejo kot na šport in slovenski pravopis, pokazal fotografijo
iz znane revije in ga vprašal, kaj
vidi na njej, je po domače odgovo-

ril: »Ja, nekdo vesla na plohu«. In
prav je imel, čeprav nima visokih
šol! Podobno so še trije 'testiranci'
v hipu brez premisleka 'izstrelili'
izraz veslanje, le pri 'plohu' je bilo
nekaj ugibanja. Preprost slovenski človek vidi, da gre za veslanje
(SSKJ: veslati, z veslom poganjati
plovilo), nekateri slovenski časniki pa se afnajo s 'supanjem'. Včasih res klena domača beseda več
pove kot tujejezično spakovanje
visokošolskih diplomantov.
Eno od načel oblikovanja
strokovnih izrazov (terminov) je
nomen est omen, kar pomeni, da
termin že sam zase sporoča, za
kaj gre pri dejavnosti, ki jo označuje. In besedna zveza veslanje
stoje na (vodni) deski natančno
ustreza temu načelu. S športnega zornega kota gre za kombinacijo dveh športnih zvrsti: veslanja in deskanja na vodi. O tem
ni nobenega dvoma. Če imamo
veslanje v kajaku, veslanje v
kanuju in veslanje v četvercu,
je seveda mogoče priznati tudi
termin veslanje stoje na vodni
deski. In če imamo deskanje na

valovih, vodno deskanje z vleko
in jadralno deskanje, prav tako
ni razloga, da bi zavrnili termin
veslanje stoje na vodni deski.
Če pa že imamo domač izraz, je
treba upoštevati tudi pravopis, ki
uči, da tuje izraze prevzamemo v
slovenščino samo takrat, kadar
nimamo ustreznega domačega
izraza. In ker ga za angleško kratico SUP imamo, ni razloga, da jo
prevzemamo. Če mediji to vendarle počnejo, nasprotujejo pravopisu (čeprav imajo lektorje). Z
zrnom soli in mojstrskim ubesedovanjem pa se je tudi mogoče
neškodljivo izogniti večbesednemu izrazu.
S terminološkega zornega
kota torej ni težav, nastane pa
'slovenceljska' vrtičkarska zadrega, ki je včasih nepremostljiva.
Ostane namreč odprto vprašanje,
ali bodo veslači sprejeli pod svoj
dežnik novo veslaško disciplino
(veslanje na deski) ali bodo to
naredili deskarji na vodi. Največja neumnost bi bila, če bi dobili
»SUP zvezo Slovenije«, čeprav si
slovenceljni to želijo.

Minister Gorazd Žmavc sprejel
Komisijo za zamejski šport

M

inister za Slovence v zamejstvu in po svetu,
gospod Gorazd Žmavc, je skupaj s sodelavci
sprejel Komisijo za zamejski šport Olimpijskega
Komiteja Slovenije, ki jo vodi Sonja Poljšak, njeni člani pa so predsedniki športnih zvez iz vseh
slovenskih zamejskih skupnosti.
Člani Komisije so ministra seznanili tako s pozitivnimi in pomembnimi rezultati svojega delovanja kot
tudi s težavami in z odprtimi vprašanji slovenskega
zamejskega športa. Na srečanju je bilo sprejetih nekaj
konkretnih ter koristnih dogovorov o skupnem sodelovanju Komisije in Urada za Slovence.
Sonja Poljšak

 Z leve proti desni: Dejan Podgoršek,
Marijan Velik, Gorazd Žmavc, Sonja Poljšak,
Rudi Merljak in Jože Hirnok

Športne počitnice v
Vodnem mestu Atlantis
Aleš Šolar, vodja programov SOA

Olimpijski komite Slovenije in Slovenska olimpijska akademija sta ob sodelovanju
bronastega partnerja BTC City med letošnjimi jesenskimi šolskimi počitnicami
organizirala in izvedla športne počitnice v Vodnem mestu Atlantis.

N

epozabne počitnice, polne zabave, prijateljskih druženj in
vodnih dogodivščin, so bile v Vodnem mestu Atlantis v
Ljubljani tokrat olimpijsko obarvane. Otroke so obiskali
vrhunski športniki Mitja Petkovšek, Mojca Rode, Rajmond
Debevec in Raša Sraka Vukovič ter jim predstavili svoje
športne panoge. V sklopu 10-urnega vsakodnevnega druženja so
potekale različne aktivnosti: učenje plavanja, jutranja telovadba,
mini olimpijada, družabne igre in še marsikaj.
Program, ki ga je OKS pripravil ob podpori Fundacije za šport, je
bil dobro izveden, otroci pa so bili zelo zadovoljni. Tako zelo, da že
potekajo dogovori o takšnem programu tudi med božično-novoletnimi počitnicami.

Pridite v SKB banko, pri kateri boste radi ostali
Prepričali vas bodo:
 Hitra zamenjava banke s svetovanjem osebnega bančnika;
 Edinstveni SKB paketi s produkti, ki jih izberete sami;
 Posebne ugodnosti in akcijski krediti.

Do 31. 12. 2014 ob zamenjavi banke izkoristite tudi
posebne ugodnosti in dodatno prihranite:
	50 % popust na pristopnino za SPLET KOMPLET (spletna
banka SKB NET in SKB TEL telefonsko bančništvo);
 Brezplačna odobritev izrednega limita na osebnem računu;
	Akcijski krediti – 50 % popust na stroške odobritve in nižja
obrestna mera za stanovanjski, gotovinski ali avtomobilski
kredit.
Več o ponudbi in pogojih na www.skb.si
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