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Olimpijski komite Slovenije
in izzivi v letu 2013
dr. Tone Jagodic Foto: Aleš Fevžer

Igre XXX. letne olimpijade so za nami. V OKS smo se že lotili temeljite strokovne
analize, s katero želimo ugotoviti, kje je mogoče narediti še kakšen korak naprej z željo,
da bi zadržali čim večjo raven kakovosti v mednarodnem okviru. V povezavi s tem je
OKS organiziral tudi tradicionalni trenerski forum 20. in 21. 11. v Zrečah, na katerem je
bila nosilna tema strokovna analiza nastopa na POI v Londonu.

R

azprava s številnimi strokovnjaki iz naših zvez omogoča
ministrstev in strokovnih združenj ter da bi v medsebojnem dialogu
sprejeti sklepe, ki nam bodo kažipot za delo v prihoin razpravi lahko prečesali probleme, s katerimi se spopadamo, ter
dnjem olimpijskem ciklusu. Naslednje veliko tekmovaposkušali najti poti iz zagatnih situacij. Seveda ne gre le za posvet iz
nje ni več daleč, zimske olimpijske igre v Sočiju se bodo
segmenta vrhunskega športa, pač pa si želimo zajeti tudi vse druge
začele že čez 15 mesecev, kar je v vrhunskem športu
športne vsebine. Eden izmed izzivov prihodnosti bo vsekakor najti
relativno kratko obdobje, a upamo, da bomo določene
tesnejšo povezavo med programi športa za vse in športa mladih s poizkušnje z letošnjim letnih olimpijskih iger lahko preneslovnim svetom, ki na teh področjih išče svoje niše. Uspešno trženje
sli tudi v projekt priprav za ZOI Soči. V Odboru za vrhunski šport v
športnih produktov in izpeljava drugih programov marketinga sta v
skladu s programom dela potekajo tudi priprave na Evropske olimpijdanašnjih časih prav gotovo velika izziva za vse športne organizaske festivale, na katerih se bodo v letu 2013 pomerili najobetavnejši
cije. Želimo pa si tudi okrepiti vlogo Komisije športnikov na OKS in
športniki Evrope. Zimske igre bodo v romunskem Brasovu, letne v
Kluba olimpijcev ter smiselno združiti nekatere sorodne aktivnosti, s
nizozemskem Utrechtu, rezultati s teh tekmovanj pa so kazalci katem pa povečati učinkovitost nekaterih programov, namenjenih nekovosti dela z mladimi kategorijami športnikov, prav tako pa tudi
posredni pomoči športnikom. Šport na lokalni ravni prav tako zahteva
napovednik rezultatov, ki jih lahko v
ustrezno pozornost, še posebej pri umestitvi
prihodnje pričakujemo. Leto 2013 bo
v strategijo razvoja slovenskega športa, ki naj
pomembno tudi z vidika nastopa na
bi nastajala vzporedno s spremembami pravil
Sredozemskih igrah v turškem Mersinu,
OKS, o katerih bo prav tako govora na posvetu.
Želimo pa si tudi, da bi uspeli s projektom
saj je tudi to priložnost za preverjanje
Nacionalna športna kartica, ki izjemno veliko
razvitosti našega športa, hkrati pa lahobeta vendar ga lahko uspešno razvijemo le
ko na tovrstnem tekmovanju izpolnimo
v tesnem sodelovanju z zvezami in s klubi,
določene ambicije, ki jih na olimpijskih
vse v korist boljših razmer za delo s športniigrah zaradi njihovih previsokih standarki. Urejen zdravstveni status z zagotovljenimi
dov ne moremo.
Upoštevajoč izkušnje s priprav in z
preventivnimi zdravstvenimi pregledi in obliko
nastopov na tokratnih POI v Londonu
nezgodnega zavarovanja, ki bi bila še v večji
bo sodelovanje med OVŠ in nacionalmeri prilagojena športnikom, transparentna
nimi panožnimi zvezami in njihovimi
evidenca športnikov različnih razredov z razstrokovnjaki ključnega pomena za kaličnimi dodanimi bonitetami za športnike iz
kovostno delo, ki je edino zagotovilo,
poslovnega okolja, posodobljen sistem licencida si lahko tudi v prihodnje obetamo
ranja trenerjev in drugih strokovnjakov so povrhunske dosežke na mednarodni ravni.
glavitni cilji, ki smo si jih zastavili s projektom
Prav na tem področju želi biti OKS še
kartice. Nekatere izmed teh ciljev, ki jih je laže
dejavnejši, zlasti bi želeli okrepiti souresničiti, želimo tudi čim prej izpeljati, projekt
 »Tudi v prihodnje si lahko obetamo vrhunske
delovanje med zvezami in strokovnimi
pa nato dopolniti z drugimi vsebinami, tistimi, ki
rezultate.«
institucijami pri nas in v tujini v sklopu
zahtevajo več časa za sistematično pripravo in
projekta Olimpijski športni center. Le
izpeljavo. OKS naj bi prevzel tudi nekatere nove
tako bomo lahko dosegli dodatno vrednost, saj se dobro zavedamo,
naloge pri sistemu vrednotenja športnih panog, kar bo olajšalo delo
da smo predvsem na področju znanja lahko pred našimi tekmeci iz
tako Fundaciji za financiranje športnih organizacij kot tudi resornemu
tujine, ki imajo večinoma sicer boljša izhodišča za razvoj športa. Zelo
ministrstvu, prav tako naj bi se temeljiteje posvetili prioritetam pri
omejena športna baza, ki je vezana na število prebivalcev pri nas,
razvrščanju športnih objektov na nacionalni in lokalni ravni, nadaljeizjemno huda ekonomska kriza, ki se sicer ne odraža tako izrazito v
vali delo pri posodabljanju informacijskega sistema v našem športu in
številnih primerljivih državah in ki v zelo veliki meri vpliva na zmose lotili še drugih novih nalog, izmed katerih je večina tudi v javnem
žnost pridobivanja virov iz gospodarstva, poskusi politizacije športa
interesu. Res pa je, da bo treba za vse te dodatne aktivnosti zagoin razvrednotenja osrednje nevladne športne krovne organizacije,
toviti tudi ustrezna sredstva, in nadejamo se, da se ne bo ponovilo
splošna kriza družbenih vrednot in težave pri motivaciji mladih geletošnje leto, v katerem OKS za svoje delovanje od ministrstva ni preneracij, da bi se ukvarjale s športom, in s tem povezane težave pri
jel nobenih sredstev. V kontekstu podpisanega sporazuma o dobrem
vodenju športnih organizacij, omejene možnosti pri pridobivanju
sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in
sredstev iz EU ter še nekatere druge okoliščine slovenskemu športu
šport ter OKS, ki sta ga podpisala minister dr. Žiga Turk in predsednik
ne gredo v prid. To pa je vsekakor izziv, da slovenski šport, tako kot
OKS dr. Janez Kocijančič, se zdi, da je leto 2013 idealna priložnost, da
že tolikokrat do zdaj, strne svoje vrste in dokaže svojo izjemno kase dobre in pozitivne želje iz navedenega sporazuma tudi dejansko
kovost. In prav zaradi tega si želimo, da bi strokovni posvet v Zrečah
uresničijo. Vse na podlagi dobrega partnerskega sodelovanja, ki krasi
privabil odgovorne iz nacionalnih in občinskih športnih zvez, športnivsa tista evropska okolja, ki se lahko pohvalijo tudi z zavidanja vrednike, strokovnjake iz različnih institucij, predstavnike vlade in različnih
mi rezultati na področju razvoja športa.
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Dvodnevni izobraževalni
seminar OKS-ZŠZ

I

B.D., M.Š. Foto: arhiv OKS

zobraževalni seminar, namenjen temi Krizno obdobje v slovenskemu športu, v Termah Zreče je, kljub neugodnim gospodarskim kazalcem, izzvenel optimistično.
Predstavnike športnih zvez in drugih športnih organizacij je v uvodu nagovoril dr. Tone Jagodic, generalni sekretar OKS-ZŠZ. Povedal
je: »Sodelovanje civilne sfere in države bo ključno za uspešen razvoj
športa. Velike rezerve imamo v povezovanju športa, pozornost pa bomo
morali namenjati tudi ustvarjanju novih produktov v športu. To je edina
pot, če želimo uspešno premagati krizno obdobje slovenskega športa.«
Mag. Drago Balent, direktor Direktorata za šport, je izpostavil, da bo leta
2013 Fundacija za šport imela na voljo 40 % več sredstev kot letos, in
to predvsem zaradi več denarja, namenjenega športnim objektom.
Udeleženci seminarja so se strinjali, da bo pomemben del razvoja
športa v prihodnosti tudi boj proti dopingu in nedovoljenim športnim
stavam. Boris Mikuž, direktor atletske zveze, je v razpravi opozoril na
pomembnost športnih društev za razvoj posameznih panog in športa na splošno. Hkrati pa je poudaril nujnost preglednosti in strateške
usmerjenosti razdelitve sredstev, ki jih FŠO namenja za graditev ali
obnovitev športnih objektov v Sloveniji. Po njegovem bi moralo biti
razdeljevanje sredstev FŠO čim bolj enostavno, a tudi pregledno.
Podpredsednik OKS in predsednik Odbora za vrhunski šport pri OKS
Bogdan Gabrovec je spregovoril o pripravi dopolnitve strategije OKS, ki
bo podlaga pri razmišljanju o novem nacionalnem programu športa.
Direktor športa pri OKS Blaž Perko je navzočim predstavil projekt
Olimpijski strokovni center, s katerim se želi OKS še bolj približati panožnim ekipam in zvezam, sploh v projektih, pri katerih je OKS nosilec
(olimpijske igre, mladinske olimpijske igre, sredozemske igre, olimpijski
festival evropske mladine, svetovne igre). Olimpijski strokovni center
bi strokovno podpiral športnike, trenerje in druge člane ekip, to pa bi
seveda dodatno pomagalo pri razvoju športnikov. Dolgoročno pa bi pripomoglo tudi k boljšim rezultatom in razvoju športnih panog. Pomemben
del bi bila tudi ekipa, ki bi štiri leta skrbela za kandidate za olimpijske
igre. Perko je poudaril, da bi določene partnerje radi pritegnili v skupno
delovanje, ki bi omogočalo sinergijo in kar najboljšo izpeljavo projekta.
»Center delovanja bo športnik; želimo mu namreč ponuditi čim več
storitev in strokovnih nasvetov, ki mu lahko pomagajo v tekmovalnemu razvoju. Ne bi radi rušili sistemov, ki že delujejo, ampak jih vključiti
v projekt,« je bistvo ideje, ki pomeni konkurenco na tem področju med
izvajalci tovrstnih storitev, povzel Blaž Perko.
Nacionalna športna kartica je eden izmed projektov, s katerimi se v
zadnjem obdobju ukvarja OKS-ZŠZ. Enoten sistem bi omogočal združitev
100.000 potencialnih uporabnikov kartice, ki bo športnikom, trenerjem
in delavcem v športu omogočala urejene statusne pravice. Od zavarovanj, zdravstvenih pregledov, komercialnih ponudb in drugih ugodnosti.
Na posvetu je bila predstavljena tudi Slovenska olimpijska akademija, ki združuje približno 650 olimpijcev. Razveseljivo je, da so
v zadnjem času začeli konkretneje sodelovati s Komisijo športnikov
pri OKS. »Ustanovitev socialnega sklada je ena izmed pomembnejših
prioritet,« je poudarila sekretarka Kluba slovenskih olimpijcev Petra
Robnik. Med prihodnjimi usmeritvami je tudi tutorstvo za športnike, in
to kot pomoč na poklicni poti po koncu športne kariere.
Janez Matoh je v nadaljevanju posveta izpostavil, da so
programi športa mladih iz okolja nacionalnih panožnih
zvez zelo pomemben del športa za vse, prav tako
programi za invalide

 dr. Tone

in bolne ter
Jagodic, generalni
sekretar OKS-ZŠZ.
programi
za šport starejših, ki jih je
več kot 500.000.
Dr. Boro Štrumbelj je
nadaljeval: »V plavalni zvezi omogočamo
plavanje malčkom, dojenčkom, imamo vadbo za seniorje,
invalide, otroke s posebnimi potrebami. Usposobljen kader je najpomembnejši za mreženje in razvoj programov športa za vse, prav tako pa
tudi za mreženje vseh civilnih organizacij na področju športa starejših.«
Na splošnem modulu izobraževalnega dela seminarja so slušatelji
izpostavili problematičnost delovanja panožnih zvez, ki se ne želijo
posvečati športu za vse, ampak jih zanima samo tekmovalni šport. Posebna težava pa je tudi nedejavnost društev.
Drugi dan izobraževalnega seminarja je bil ena izmed poglavitnih tem
marketing. Direktor marketinga pri OKS Jožko Križan je predstavil nov
model trženja Olimpijskega komiteja Slovenije. Predlog je, da bi ločeno
tržili Team Slovenia, Šport za vse in Šport mladih. To bi razširilo možnosti za razvoj projektov, ki niso odvisni od delovanja Teama Slovenia. Nov
koncept trženja je pripravljen tudi za projekt Slovenija teče za leto 2013,
pri čemer pa bo v ospredju še vedno razvoj rekreacije po vsej Sloveniji.
Med pomembnejšimi vsebinami je bila tudi predstavitev Vizualne
podobe slovenskega športa. Ivo Tomc je poudaril, kako pomembno je,
da se vse slovenske športne panoge in njihovi tekmovalci predstavljajo v enakih barvah, saj bi to pripomoglo k prepoznavnosti Slovenije v
športnem svetu.
Strokovnjak za marketing Iztok Sila je spregovoril o sponzoriranju
z vidika podjetij. Bistvo sponzorskega sodelovanja med podjetjem in
športnikom ali organizacijo je ustvarjanje dodatne prodaje izdelkov
ali storitev podjetja. Najpomembnejše pri sponzorskem odnosu je zaupanje. »Učinki sponzoriranja v športu so veliko hitrejši kot v znanosti
ali kulturi, to pa bi morale športne organizacije pogosteje izkoriščati,«
je sklenil Sila.
Blaž Bolcer iz odvetniške pisarne Bolcer je predstavil pomembnost
pravnega sodelovanja med sponzorji in sponzoriranci, področja, ki v
Sloveniji ta čas ni dovolj dobro urejeno. Številnim težavam v sodelovanju bi se lahko izognili že s primerno pripravljeno sponzorsko pogodbo.
Bolcar ugotavlja, da sponzorske pogodbe v Sloveniji premalokrat opredeljujejo vse načine sodelovanja med sponzorjem in sponzorirancem.
V sklepnem delu seminarja je bilo govora tudi o pomembnosti športa za razvoj regij in o možnosti pridobitve finančnih virov za šport prek
programov EU. Največ možnosti imajo projekti, ki so umeščeni v trajnostni razvoj določene regije, to pa bi morale upoštevati tudi organizacije,
ki se prijavljajo na evropske razpise.
Ob robu dvodnevnega izobraževalnega seminarja se slovenski
trenerji udeležujejo t. i. Olimpijskega trenerskega foruma. Prvi dan
so se mnenja kresala predvsem glede udeležbe slovenskih športnikov na olimpijskih igrah, bili so predstavljene zahteve za nastop na
zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, zelo podrobno pa tudi
projekt Olimpijskega centra, katerega
edini namen je strokovna in celovita obravnava vrhunskega
športnika.

 Izvršilni direktor
Unior d.d. Program
Turizem - Damjan
Pintar, Župan Zreč
- Boris Podvršnik
in Aleš Šolar OKS-ZŠZ.
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Dr. Mitja Bračič predstojnik Centra za medicino in šport na ZVD, d. d.
M.Š. Foto: Arhiv ZVD-CMŠ

ZVD Zavod za varstvo
pri delu d. d. je leta
2010 začel ustanavljati
športno-medicinski
center namenjen
strokovni podpori
slovenskim vrhunskim
športnikom. Vrata
ustanovljenega Centra
za medicino in šport
(CMŠ) so se odprla
marca 2011. Istega
leta je CMŠ-ZVD postal
Zlati strokovni partner
Olimpijskega Komiteja
Slovenije-Združenja
športnih zvez.

N

a OI v Londonu
sta bila del medicinske
ekipe
tudi dr. Petra Zupet, specialistka
medicine športa,
ki je bila vodja
ambulante za športnike, in fizioterapevt Matej Ipavec, ki je
športnikom pomagal pri pripravah na tekme in zanje poskrbel
po tekmovanju.
Po končanih olimpijskih
igrah v Londonu in ob pripravah
na zimske v Sočiju smo se pogovarjali s predstojnikom in idejnim vodjo Centra za medicino in
šport, dr. Mitjo Bračičem.
Lahko slovenski športniki
pri vas dobijo odgovore na
vsa strokovna vprašanja z
vašega področja?
V ta namen smo ustanovili
Ambulanto medicine športa,
ki jo vodi dr. Petra Zupet, spec.
med. športa. Prvi pomemben
korak za varno ukvarjanje s
športom je preventivni pregled.
V sklopu športno-medicinskega pregleda športniki opravijo
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obremenitveni test na tekalni
preprogi, veslaškem ergometru
ali na cikloergometru. S tem pregledom preverimo največji srčni
utrip, EKG pri največji obremenitvi, krvni laktat, največjo porabo
kisika in krvni tlak. Na začetku
pripravljalnega obdobja športniki opravijo tudi pregled krvne
slike in pregled gibal. Analize
krvi in urina opravljamo v našem lastnem laboratoriju.
Kako skrbite za prehrano
športnikov, saj ima ta
ključno vlogo pri pripravi
na tekmovanja?
Eden izmed pomembnih
dejavnikov za dosego želenih
športnih rezultatov je ustrezen
načrt prehranjevanja in nadomeščanja tekočin med vadbo in
po njej. V ta namen športniki v
našem centru opravijo analizo
telesne sestave, analizo krvne
slike in analizo dnevnika prehranjevanja (izračun vnosa in
porabe kalorij rekreativnega
športnika). V Oddelku za nutricionistiko pripravlja načrte
prehranjevanja izr. prof. dr. Ci-

 Dr. Mitja Bračič

rila Hlastan Ribič z Medicinske
fakultete v Ljubljani.
Na največjih tekmovanjih
je ob izvrstni telesni
pripravljenosti velikokrat
še pomembnejša psihična
pripravljenost. Pomagate
športnikom tudi na tem
področju?
Priprava in nastop na olimpijskih igrah zahtevata kakovostno psihološko pripravo
športnika. Psihološko pripravo
sestavlja več različnih psiholoških lastnosti, dodatna psihološka priprava poskrbi za
okrepitev oz. pridobitev teh
lastnosti, ki v veliki meri vplivajo na uspeh: samozaupanje,
pozornost in koncentracija, obvladovanje treme, motivacija,
nadziranje čustev in misli, uravnavanje aktivacije ter obvladovanje stresa. Na Oddelku za
psihologijo športa mag. Aleš
Vičič športnike uči različne tehnike psihološke priprave: predstavljanje (mentalni trening,
vizualizacija), tehnike sproščanja in aktiviranja, (pozitivni) sa-

mogovor, postavljanje ciljev in
spremljanje dosežkov, tekmovalni načrti ter pred-nastopne
rutine in simulacije treningov.
Brez poškodb in operacij v
vrhunskem športu ne gre.
Kako je vaše delovanje
urejeno na tako zelo
pomembnem področju
sanacije športnikovih
poškodb?
Res je, žal so reden spremljevalec vrhunskega športa
tudi poškodbe. V ta namen
smo v CMŠ ustanovili Oddelek
za preventivo športnih poškodb, na katerem opravljajo
preglede ortopedi specialisti za
športne poškodbe, mag. Klemen
Stražar, doc. dr. Matej Drobnič
in doc. dr. Oskar Zupanc z Ortopedske klinike v Ljubljani. Ko
se pojavi športna poškodba, je
najpomembneje, da jo čim prej
obravnavamo. Športnik najprej
opravi pregled pri ortopedu in
glede na diagnozo poškodbe se
opravi ultrazvočni pregled ali
slikanje z magnetno resonanco.
To za ZVD, d. d. opravlja SB Izo-

Urška Žolnir,
upodobljena
na poštni znamki
M.Š. Foto: Pošta Slovenije

Pošta Slovenije je v počastitev Urške
Žolnir in njene zlate olimpijske medalje
izdala priložnostno poštno znamko.

P

 Aljaž Sedej in Matej Ipavec.

la, ki je letos posodobila opremo
za slikovno diagnostiko.
Kako skrbite za
rehabilitacijo, ki je
pomemben proces
ob načrtovani vrnitvi
športnika na tekmovanja?
Po postavitvi dokončne diagnoze gre športnik na operacijo,
če ta ni potrebna, pa določimo
protokol rehabilitacije, ki jo
opravimo na Oddelku za fizioterapijo in rehabilitacijo, kjer
delo opravljata fizioterapevta
Matej Ipavec in Nace Gartner.
Pri izvajanju rehabilitacije je pomembno sodelovanje ortopeda
in fizioterapevta, v zadnji fazi
pa se v postopek pozne rehabilitacije vključi še kineziolog/
trener, ki določi ustrezne vaje
za moč za odpravo mišičnega
deficita ter pripravi program
telesne priprave za izbrano
športno disciplino. Pri izvajanju
rehabilitacije ves čas sodelujeta
tudi fizioterapevt in kineziolog,
prvi zdravi poškodbo z ustreznimi terapijami (laser, ultrazvok,
magnet, tens, manualna terapija), drugi pa izvaja in nadzira
program vadbe za zdrave dele
telesa, tako da športnik ohranja
telesno pripravljenost.
Na Oddelku za funkcionalno športno diagnostiko izmerimo podatke o telesni sestavi
in gibalnih sposobnostih športnika (izokinetika, tenziometrija, TMG, največja moč, eksplozivna moč, hitrost, agilnost).
Z izmerjenimi podatki laže in
natančneje izdelamo programe
individualnega in dopolnilnega
treninga glede na športno disciplino. V procesu športne vadbe
se nenehno povezujeta razvoj
gibalnih sposobnosti in tehnična priprave vrhunskega športnika. Na oddelku opravljata

diagnostične meritve in svetovanja dr. Mitja Bračič in Dejana
Stevanović.
V Oddelku za športno vadbo pripravljamo individualne
programe treninga za vrhunske
športnike po predhodno opravljeni športni diagnostiki (analiza moči, gibljivosti, hitrosti,
agilnosti, vzdržljivosti, mišičnih
deficitov).
V našem športno-medicinskem fitnesu in dvorani za kinezioterapijo vrhunski športniki
trenirajo pod nadzorom osebnih
trenerjev in fizioterapevtov.
Trenerji s CMŠ pripravljajo naše
vrhunske športnike za največja
tekmovanja, kakršne so bile OI
v Londonu in bodo zimske OI v
Sočiju.

ošta Slovenije je tako do zdaj z izdajo znamk počastila
vse zlate olimpijske kolajne, osvojene za samostojno
Slovenijo. Tako so bili na znamkah že Iztok Čop in Luka
Špik, Rajmond Debevec ter Primož Kozmus. Skupini zlatih
olimpijcev na znamkah Pošte Slovenije se je zdaj torej pridružila še Urška Žolnir zaradi osvojene prve ženske posamezne zlate medalje za Slovenijo.
Motivi na znamkah predstavljajo državo, ki jih izdaja,
njeno naravno in kulturno dediščino, pomembne dogodke in
uspehe. Čeprav upodabljanje še živečih osebnosti na poštnih
znamkah, z izjemo monarhov ali predsednikov držav, ni v navadi, so številne države naredile izjemo prav pri vrhunskih
športnikih, dobitnikih olimpijskih medalj. Generalni direktor
Pošte Slovenije, mag. Boris Novak, je na slovesni predstavitvi
znamke med drugim povedal: »Z velikim veseljem smo izdali priložnostno poštno znamko z našo zlato olimpijko. Ne le,
da je sebi in Sloveniji priborila zlato olimpijsko odličje, tako
imenovana 'olimpijska' znamka bo še dodatno ponesla Urškino ime ter ime Slovenije do ljubiteljev znamk in olimpijske
tematike po vsem svetu. Naj bo Urškina zgodba o uspehu
nove slovenske junakinje motivacija in spodbuda za številne
druge, predvsem mlade, ki se podajajo na podobno pot.«

Se lotevate tudi genetskih
analiz, ki postajajo vse
bolj aktualne pri pripravi
športnikov?
V zadnjem času smo v CMŠ
dejavni tudi na področju genetskih analiz. Začeli smo namreč
opravljati analize mišičnih tkiv
(DNK Šport) in analize genov,
ki določajo presnovo posameznih živil (DNK Nutri). Na podlagi izsledkov o sestavi mišic
in posebnostih v presnovi vrhunskemu športniku natančno
sestavimo sistem treninga in
prehranjevanja.

Več informacij o centru
lahko najdete tudi na
www.cms-zvd.si.

Tudi zlata olimpijka Urška Žolnir je vesela, da se bo v
zgodovino vpisala s svojo priložnostno poštno znamko. Ob
tej priložnosti je povedala: »Zahvaljujem se Pošti Slovenije
za izkazano čast in pozornost. Po vsem doživetem v zadnjih
mesecih še tega nisem pričakovala in sem zato še toliko bolj
ponosna na, če lahko tako rečem, svojo znamko. Želim si, da
bi našla posebno mesto v albumih in srcih ne le ljubiteljev
znamk, temveč tudi vseh, ki živijo s športom, ga spremljajo
in navijajo za svoje favorite. Vsem, ki se zavedajo, da v življenju štejejo majhne stvari, ki naredijo življenje lepše. In
če bo s to znamko potovalo kakšno pisemce z lepo vsebino,
ki bo nekoga osrečilo, bom še toliko bolj zadovoljna!«
Priložnostna poštna znamka Urške Žolnir je sicer izšla
28. septembra letos skupaj z drugimi znamkami septembrskega izida. Znamko je po fotografiji Aleša Fevžerja oblikovala Irena Gubanc. Nazivna vrednost znamke je 0,92 EUR,
natisnjena pa je v mali poli desetih znamk, kot so bile vse
znamke z zlatimi olimpijci. Znamko je tiskala tiskarna AS
VABA MAA iz Estonije. Ob znamki je Pošta Slovenije izdala
tudi ovitek prvega dne, na pošti 3101 Celje pa bo v uporabi
tudi poseben priložnostni poštni žig.
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Mladinski olimpijski kamp
OFEM Utrecht 2013
Olimpijski komite Slovenije je konec oktobra organiziral t. i. mladinski olimpijski kamp
na Debelem rtiču, na njem pa so sodelovali športniki, ki bodo nastopili na olimpijskem
festivalu evropske mladine prihodnje leto v Utrechtu na Nizozemskem.

O

dbor za vrhunski šport pri OKS
v sodelovanju s
posameznimi partnerji oziroma izvajalci pomaga pri
razvoju športne
vadbe mladih športnikov, kandidatov za nastope na olimpijskih
festivalih evropske mladine
(OFEM) in mladinskih olimpijskih
igrah (MOI). Tokrat smo pripravili mladinski olimpijski kamp
na Debelem rtiču, na katerem

8
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smo individualne treninge podprli s strokovnimi vsebinami, z
meritvami, delavnicami in s predavanji, vse to ob sodelovanju
strokovnega partnerja, Centra
za Medicino in Šport pri Zavodu
za varstvo pri delu, ter Inštituta
za šport pri Fakulteti za šport
ter posameznih strokovnjakov
različnih področij. Na ta način
želimo v prihodnosti nameniti
še več pozornosti Olimpijskemu
športnemu centru, v katerem bo
pomoč v največji mogoči meri

povezana z novimi tehnološkimi,
raziskovalnimi in organizacijskimi metodami v procesu vadbe,
temelječimi ne le na izkušnjah in
intuiciji, ampak tudi na merilnih
tehnologijah, s katerimi dobimo
objektivne kazalce o funkcionalnem stanju mladih športnikov.
Na temelju pridobljenih podatkov bi bilo mogoče izbrati najoptimalnejše metode treninga
in sredstva zanj ter načrtovati
in spreminjati telesno pripravljenost posameznega športnika.

Uspehi slovenskih športnikov
v mlajših kategorijah so že zdaj
brez dvoma izjemni, zasluga
za to pa gre vzpostavljenemu
sistemu delovanja v različnih
športnih panogah, predanemu
in kakovostnemu delu trenerjev
ter talentu in marljivemu delu
mladih športnikov. Vendar je mogoče po naši oceni raven dela in
posledično uspehe še izboljšati,
predvsem pa s takšnim odnosom
do dela in s takšnimi vsebinami
izobraziti mlade športnike.

18. Evropski
kongres za
fair play
v Veroni
Tekst in foto: Sonja Poljšak

Tekst in Foto: Borut Kolarič

Miroslav Cerar izvoljen za namestnika
predsednika Evropskega združenja za fair play.

Naše želje so:
•	mladim športnikom in njihovim trenerjem ponuditi nova
znanja,
•	trenerje in strokovne vodje
zvez spodbuditi za uporabo
novih znanj in metod,
•	ponuditi ustrezno zdravniško in fizioterapevtsko podporo v procesu treninga,
•	sistematično načrtovati, izvajati, nadzirati in ocenjevati sistem treninga,
•	prek meritev inicialnega, etapnega in končnega stanja
pridobiti pogled v športnikov
napredek in osnovne predispozicije posameznih generacij,
•	med športniki različnih športnih panog, potencialnimi
prihodnjimi olimpijci, ustvarjati ekipni duh, ki jih bo pri
nadaljnjem delu dodatno
motiviral in povezoval.

Na ta način želimo prek etapnih ciljev športnike pripraviti
za uspešen nastop na OFEM
Utrecht 2013 in vpeljati sistem
delovanja, ki bi dodatno pomagal pri dolgoročnem cilju, to je
uspešnem nastopu mladih športnikov na MOI Nandžing 2014.
Na 5-dnevnem kampu od
26. do 30 oktobra 2012 so se
zvrstile te vsebine: športna
prehrana, boj proti dopingu,
športna psihologija, osnove fizioterapije, športnik-trener in
trenažni proces, šport in mediji
ter razvoj vzdržljivosti. Med
drugim smo organizirali delavnice o fair playu, preventivi poškodb in športni psihologiji ter
predstavili trening razvoja moči,
ravnotežja in stabilizacije trupa.
To so bile skupne vsebine, individualni treningi pa so bili podkrepljeni z različnimi meritvami,
analizami in svetovanji.
Kampa se je udeležilo 75
športnikov in 18 trenerjev iz 6
športnih panog: atletika, cestno
kolesarstvo, judo, plavanje, tenis in rokomet kot ekipna panoga. Predstavniki športne
gimnastike se tokrat zaradi tekmovalnega ciklusa
tega kampa niso udeležili,
pridružili pa se nam bodo
prihodnje leto spomladi.
Prav tako pa, vsaj upamo
tako, po kvalifikacijah za
nastop v Utrechtu tudi odbojkarji.

V

Veroni je od 24. do 27. oktobra 2012 potekala 18.
Evropski kongres za fair play in skupščina. Tema
kongresa je bila: Profesionalni šport in fair play. Na
kongresu je sodelovalo 23 evropskih držav s 102
udeležencema.
Slovenijo sta zastopala Miroslav Cerar kot član Izvršnega
odbora EFPM in Sonja Poljšak, članica slovenske olimpijske
akademije. Naša država je s svojim poročilom pokazala, da
sodi med najuspešnejše države po aktivnostih in projektih
na področju fair playa. Posebno zanimanje udeležencev kongresa pa je bilo namenjeno predstavitvi nove pesmi o fair
playu, ki jo je pred olimpijskimi igrami v Londonu ustvaril
Aleksander Mežek.

 Na fotografiji iz leve proti desni: Miroslav Cerar, Ioannis
Psilopoulos, Biserka Vrbek, Katarina Raczova, Christian Hinterberger,
Kvetoslava Peckova, Erdogan Aripinar, Ruggero Alcanterini in
Charalambos Lottas

Skupščina je za štiriletno obdobje izvolila novo vodstvo, ki
mu predseduje Christian Hinterberger iz Avstrije, Miroslav
Cerar je postal njegov namestnik, prav tako pa tudi Erdogan
Anipinar iz Turčije. Člani pa so: Ioannis Psilopoulos iz Grčije,
Katarina Raczova iz Slovaške, Ruggero Alcanterini iz Italije,
Kvetoslava Peckova iz Češke, Charalambos Lottasi s Cipra in
Biserka Vrbek iz Hrvaške.

www.olympic.si
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fotoreportaža

Dan OKS
V počastitev 21. obletnice ustanovitve samostojnega slovenskega olimpijskega
gibanja (nastalo je 15. oktobra 1991) je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih
zvez v Ljubljani pripravil slovesnost.
 Priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja
za šport in trajnostni razvoj je dobil odbojkarski klub
ACH Volley; sprejela ga je mag. Ivanka Mihelčič.

 Predsednik OKS-ZŠZ dr. Janez Kocijančič je
izpostavil pomembnost športa za slovensko družbo.

 Dr. Vinko Pavlovčič in ...

10
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 ... dr. Rudi Čajavec sta s svojim znanjem in delom
pomagala številnim generacijam slovenski športnikov.

 Iztok
Čop je za
izjemno kariero
in prispevek k slovenskemu športu prejel
častno listino OKS.
 V imenu Judo zveze Slovenije je častno
listino prejel generalni sekretar Franc Očko.

 Olimpionik
Miro Cerar je s
častno listino
razveselil novinarja
STA Jožeta Zidarja.

 Predsednica Komisije športnikov pri OKS Brigita Langerholc Žager
je častno listino, namenjeno banki SKB, izročila Cvetki Selšek,
predsednici upravnega odbora.

 Na glavnem
odru se je predstavil
Glasbeni atelje
Tartini.

 Dobitnik častne listine Rajko Šugman, profesor
na Fakulteti za šport in športni delavec ter od leta
1955 član vodstev slovenskih društev in zvez, je
predstavil svoj pogled na slovenski šport.

Foto: www.alesfevzer.com
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Marketinški strokovnjaki
nacionalnih olimpijskih komitejev
o priložnostih, ki so jih prinesle
olimpijske igre v Londonu
T.Š. foto: Aleš Fevžer

 Udeleženci iz 14 nacionalnih olimpijskih komitejev.

OKS je v sodelovanju
z IOC TMS –
marketinškim oddelkom
Mednarodnega
olimpijskega komiteja
(MOK) – in Olimpijsko
solidarnostjo organiziral
2. regionalni marketinški
seminar, na katerem je
poleg strokovnjakov
iz MOK sodelovalo
tudi 14 predstavnikov
nacionalnih olimpijskih
komitejev iz vzhodne in
jugovzhodne Evrope.
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S

eminar v Grand Hotelu Union v
Ljubljani, se je vnovič potrdil kot
izvrstna priložnost za izmenjavo
informacij, znanja, izkušenj in dobrih praks, s posebnim poudarkom
na izkušnjah, nedavno pridobljenih na olimpijskih igrah v Londonu.
Poglobljena razprava o strategijah, ki jih
MOK in nacionalni olimpijski komiteji izva-

jajo na področju zaščite in graditve olimpijskih blagovnih znamk, je vnovič pokazala, v
kolikšni meri je zagotavljanje ekskluzivnosti
uporabe olimpijskih simbolov pomembno za
sponzorje olimpijskega gibanja. OKS je na
tem področju v času olimpijskih iger London
2012 naredil pomemben korak naprej, seveda pa bo svoje dejavnosti, povezane s tem,
še nadgrajeval.

Jožko Križan,
direktor marketinga OKS:
“Za nas so tovrstni seminarji
izjemno pomembni, predvsem
zaradi izmenjave izkušenj in
primerov dobrih praks, saj je
gospodarstvo vedno pomembnejši
vir financiranja slovenskega športa.
In le ob uspešnem in učinkovitem
aktiviranju sponzorstva bomo lahko zagotovili ustrezna
sredstva za nadaljnji razvoj slovenskega športa, ki je ta
čas na ravni nekaterih evropskih razvitih držav,”

Sodelovanje s partnerji
zelo pomembno za
OKS-ZŠZ
M.Š.

Za delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije
-Združenja športnih zvez je izjemno pomembno
sodelovanje s partnerji, ki pomagajo pri izvedbi različnih
aktivnosti in nemotenem delovanju.

T

udi v novem olimpijskem obdobju
bomo sodelovali s podjetjem Genion Clipping, ki za OKS spremlja
dogajanje v medijih in pomaga pri
pridobivanju pomembnih informacij. Srebrni partner OKS bo še naprej tudi
Steklarna Rogaška, d. d., eden vodilnih
proizvajalcev kristalnih izdelkov na svetu, ki
nadaljuje tradicijo starih spretnosti ročnega
oblikovanja stekla.
Bronasti partnerji OKS bodo tudi v prihodnje Etiketa, tiskarna d. d. z dolgoletnimi
izkušnjami v tiskarstvu, podjetje, ki deluje že
v več kot 20 državah sveta. Za tiskarske storitve skrbi tudi bronasti partner OKS, Grafika
Gracer, ki tiska revijo Olimpijski krogi in skrbi
za pripravo različnih tiskanih dokumentov.

Podjetje BTC, d. d. že dalj časa podpira
slovenske športnice in športnike, sodelovanje z OKS pa je podaljšalo do olimpijskih
iger v Rio de Janeiru. Do takrat bo finančno podpiralo tudi Slovensko olimpijsko
akademijo.
Brez računalniških storitev v modernem svetu delovanje ni več mogoče. Podjetje Grad, d. d., računalniški programi
in inženiring, podpira poslovanje OKS s
sodobnimi, kakovostnimi in preverjenimi
programskimi rešitvami. Bronasti partner
OKS pa ostaja tudi podjetje Eventmanager, d. o. o., ki je v pomoč pri organizaciji
najrazličnejših dogodkov: srečanj poslovnih partnerjev, seminarjev, športnih dogodkov itn.

Slovenski
dan športa,
dan odprtih
vrat
G.C.

15. oktobra je potekal
Slovenski dan športa,
dan odprtih vrat. Na ta
datum je bilo leta 1991
namreč ustanovljeno
samostojno slovensko
olimpijsko gibanje.

15. oktober

SLOVENSKI
DAN ŠPORTA
DAN ODPRTIH VRAT

In kaj je ta dan ponujal?
Brezplačno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih ter brezplačen ogled vadbe športnih ekip in
športnih objektov.
V 12 mestih po Sloveniji so društva, zveze, klubi, zavodi in vsi drugi
ponudniki športne rekreacije pripravili dogodke in predstavili vadbene
programe, upravljavci objektov pa
so te na ta dan za obiskovalce odprli
brezplačno.
Dan odprtih vrat je bil namenjen
vsem prebivalcem Slovenije, prav
tako pa tudi povezovanju vseh izvajalcev športnorekreacijskih programov, upravljavcev in lastnikov
športnih objektov ter medijev. Z
vsakoletno akcijo želita Olimpijski
komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Društvo športnih novinarjev Slovenije, pripravljavca dneva odprtih vrat, povečati športno
aktivnost Slovencev in opozoriti
na dejstvo, da je poleg vrhunskega
športa pomemben tudi šport za vse
na rekreacijski ravni.
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4. mednarodni kongres
športne medicine Maribor 2012
M.Š.

 Prof. Ron Moughan (levo), vodilni svetovni strokovnjak na področju športne
prehrane v pogovoru s prof. Kirkendalom, instruktorjem FIFE.

 Tečaj kadriopulmonalne
reanimacije

 FIFA 11+

 Pozorno so prisluhnili tudi nogometaši NK Maribor skupaj s strokovnim
vodstvom

 dr. Zmago Kranjc; Iztok Čop (olimpijski in svetovni prvak), dr. Nada
Rotovnik Kozjek (slovenska strokovnjakinja za prehrano športnikov), dr. Matjaž
Vogrin (zdravnik NK Maribor, Slovenske nogometne reprezentance in olimpijske
reprezenztance), Ivo Milovanović, Primož Kozmus (olimpijski in svetovni prvak)
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V Mariboru je potekal 4. mednarodni
kongres športne medicine. Aktualne
teme in eminentni predavatelji so
privabili rekordnih 300 udeležencev,
med katerimi ni manjkalo priznanih
zdravnikov, fizioterapevtov, maserjev,
trenerjev, športnih pedagogov, športnih
funkcionarjev in seveda športnikov samih.

M

ed osrednjimi temami letošnjega kongresa je bila
tudi prehrana vrhunskega športnika z zelo zanimivim sklopom predavanj, ki jih je povezovala vrhunska strokovnjakinja s tega področja, dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med. Posebej je bilo opozorjeno
na nevarnosti dopinga, pa tudi na veliko nevarnost
kontaminacije prehranskih dodatkov z nedovoljenimi substancami, še posebej pri proizvajalcih brez ustreznih referenc.
Druga osrednja tema je obravnavala mišične poškodbe, ki so najpogostejše športne poškodbe. Najnevarnejša je vnovična poškodba
iste mišice, nastala zaradi nastajanja brazgotinskega tkiva, kar je
velikokrat posledica nepravilnega zdravljenja. Predstavljeni so bili
najmodernejši fizioterapevtski prijemi pa tudi novosti na področju
zdravljenja mišičnih poškodb, ki temeljijo na humani genetiki in uporabi avtolognih rastnih faktorjev.
V okviru kongresa so bile organizirane tudi tri učne delavnice, na
katerih so udeleženci lahko pridobili praktična znanja s področij:
•	športne prehrane (vodila jo je dr. Nada Rotovnik Kozjek, sodeloval
pa je njen dolgoletni »pacient«, dobitnik 16 medalj z olimpijskih
iger in svetovnih prvenstev, Iztok Čop)
•	reanimacije na športnem tekmovališču z uporabo defibrilatorja,
kar je izredno aktualna tema ob številnih kardialnih zapletih, še
posebej na področju vrhunskega nogometa
•	preprečevanja poškodb v nogometu FIFA 11+, s katerim je mogoče število poškodb v nogometu zmanjšati za 30–40 %.
Izredno pozornost je pritegnila okrogla miza s temo »organizacija
zdravstvenega varstva športnikov v Sloveniji«, ki jo je vodil znani
športni novinar Ivo Milovanovič, sodelovali pa so olimpijska zmagovalca Iztok Čop in Primož Kozmus, direktor športa na OKS-ZŠZ Blaž
Perko, direktorica izvajanja zdravstvenih zavarovanj zavarovalnice
Adriatic Slovenica Olga Franca, specialist medicine športa dr. Rudi
Čajavec in predsednik organizacijskega odbora kongresa dr. Matjaž
Vogrin. Pogovor je pokazal, da so v zdajšnjem sistemu navzoče pomanjkljivosti in da so športniki prisiljeni iskati zasilne možnosti. Nakazane so bile rešitve, čas pa bo pokazal, ali bomo pri oblikovanju
novega, boljšega modela res uspešni.

Mini olimpijada 2012
Aleš Šolar Foto: arhiv OKS

Oktobra smo sklenili letošnje prireditve, poimenovane Mini olimpijada.
Olimpijski komite Slovenije je namreč tudi letos, in to ob pomoči Fundacije za šport ter
partnerjev SKB banke, Magistrata International in Petrola, izvedel ta projekt.

P

rireditve so potekale razpršeno po vsej
Sloveniji, pripravljali
pa smo jih v sodelovanju s krajevnimi
soorganizatorji,
z
občinskimi športnimi
zvezami, s športnimi društvi in z
javnimi zavodi.
Letos so bile prireditve v
Rušah, Naklem, Novem mestu,
Brežicah, na Ptuju, v Solkanu,
Ajdovščini, Šentjurju pri Celju,
Kranju, na Jesenicah in Golniku,
v Postojni, Pivki, Logatcu, Tržiču,
Kranjski Gori, Moravskih Toplicah, Šoštanju, Gorišnici, Ljubljani,
Kopru in Celju. Omeniti pa moramo tudi posebne Mini olimpijade,
ki so potekale v Mariboru ob dne-

vu fair playa, v Kopru ob dnevu
MOK in Olimpijskem teku ter v
Novem mestu ob sodelovanju s
s sponzorjem Teama Slovenia
Krko, d. d.
Na Mini olimpijadah je najpomembnejše sproščeno druženje
ob različnih športnih dejavnostih. Ob tem želimo otrokom
ponuditi raznolike športne programe in pozitivno izkušnjo.
Marsikateri otrok se namreč na
Mini olimpijadi prvič sreča s športnimi društvi, športnimi objekti,
športniki. V zgodnjem obdobju
otroštva pa je zelo pomembno,
da se otroci preizkusijo v različnih športih, da si pridobijo dobre
izkušnje in z nami preživijo prijetne urice. Zato za nas velja geslo

'pomembno je sodelovati in ne
vedno zmagati'. Na Mini olimpijadah so zmagovalci vsi. In prav
vsi udeleženi otroci so nagrajeni
s priznanji in simboličnimi nagradami, ki jih zagotavljata SKB
otroški varčevalni račun Papi in
Magistrat International z blagovno znamko PEZ.
Udeležba na Mini olimpijadah
je za vse otroke v celoti brezplačna. Velikokrat se Mini olimpijade
udeležijo kar vsi vrtci ali vse šole
iz kraja, v katerem poteka prireditev. Nekatere Mini olimpijade
pa so organizirane tudi za otroke invalide in osebe s posebnimi
potrebami.
Brez izjemnega dela krajevnih soorganizatorjev, prostovolj-

cev in partnerjev projekta Mini
olimpijada, SKB banke, Magistrata International, Petrola in
Fundacije za šport, tako velikega
projekta s skupno udeležbo več
kot 8.000 otrok na leto ne bi mogli izvesti. Na podlagi uspešnosti
letošnjega projekta bomo poskušali Mini olimpijado pripravljati
tudi v prihodnje. Ker se v nekaterih krajih v program izjemno
uspešno vključujejo tudi tamkajšnja društva, jih bomo prihodnje
leto poizkušali vključiti še več
in njihove člane spodbuditi, da
bodo na prireditvah Mini olimpijade otrokom in mladini predstavili svoje delovanje in na ta način
marsikoga tudi privabili v svoje
redne vadbene programe.

Popravek
»V 5. števili Olimpijskih krogov (september 2012) je bil na 18. strani objavljen članek »Mednarodna konferenca vrhunskega športa Sportaccord v Kanadi«, v katerem je bila športna panoga cheerleading označena kot različica
že obstoječega športa, ki poskuša obiti ustaljeno prakso politike Mednarodna
olimpijskega komiteja. Nadalje je v članku tudi zapisano, da je bilo zaradi
tega tudi cheerleadingu zavrnjeno članstvo v Sportaccord. S tema dvema trditvama se ne moremo strinjati in menimo, da je bralcem Olimpijskih krogov
potrebno predstaviti resnična dejstva glede športne panoge cheerleading.
Zaradi omejitve prostora se ne bomo spuščati v podrobnosti, ki so pomembne
za vsebinsko argumentiranje popravka, ampak se popravek omejuje zgolj na
prikaz drugačnih dejstev.
Cheerleading ne izvira iz nobene druge športne panoge, temveč se je ta dejavnost, ki se je kasneje preoblikovala v samostojno športno panogo, razvila
popolnoma avtonomno. Lahko preverljiva dejstva tako nasprotujejo trditvi, da
gre v primeru cheerleadinga za različico že obstoječega športa.
Nadalje je tudi trditev, da cheerleading želi obiti ustaljeno prakso politike

Mednarodnega olimpijskega komiteja, nenatančna, saj resnična dejstva kažejo povsem drugačno sliko. Krovna mednarodna organizacija za cheerleading,
International Cheer Union (ICU), je v nenehnem dogovarjanju s ključnimi mednarodnimi organizacijami kot sta npr. MOK in Sportaccord ter skuša po ustaljeni poti in veljavnih pravilih doseči mednarodno priznanje športne panoge.
Nenazadnje je potrebno izpostaviti, da skupščina Sportaccord-a v Kanadi o
članstvu ICU sploh ni odločala (torej članstvo ni bilo zavrnjeno), saj je vloga
za članstvo bila umaknjena na podlagi dogovora med ICU, Sportaccordom in
FIG (Mednarodna gimnastična zveza). Za zaključek naj še dodamo, da je bil
29. 8. 2012 med FIG, ICU in Sportaccordom podpisan poseben sporazum, na
podlagi katerega bo FIG na naslednji skupščini Sportaccorda podprla članstvo
ICU. Takšna podpora pa je ključnega pomena za vključitev športne panoge
cheerleading med mednarodno priznane športe.«
Aljaž Britvič
predsednik Športne cheerleading zveze Slovenije
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O l i m p i j s k o iz o br až e va n je v Evr o pi

Konferenca evropskih
nacionalnih akademij
Aleš Šolar Foto: OKS

Nemška olimpijska akademija je v Wiesbadnu v Nemčiji od
19. do 21. oktobra organizirala srečanje – konferenco za
predstavnike vseh evropskih nacionalnih akademij. Kot
predstavnik Slovenske olimpijske akademije se je konference
udeležil Aleš Šolar, vodja programov SOA.

N

a j po me m b ne j š i
del konference je
bil namenjen izmenjavi izkušenj
pri delu, izvajanju
aktivnosti in sistemskem pokrivanju področja olimpijskega izobraževanja. Udeleženci so tako
podali številne podatke in informacije o zdajšnjih in načrtovanih
dejavnostih. S tem so bili omogočeni vpogled v aktivnosti drugih
držav, pridobivanje idej in hkrati
tudi poročanje o dejavnostih v
Sloveniji. Gledano na splošno se

dejavnosti nacionalnih akademij
delijo na akademsko področje izvajanja izobraževanj ter na akcijske dejavnosti za različne ciljne
skupine. Posebej ta drugi del je
izrazito pomemben, saj je mogoče prek promocije olimpijskih in
športnih vrednot med mladimi
in širšo populacijo narediti veliko
dobrega. Posebej je izpostavljena skupina otrok in mladih, pri
katerih je cilj večine držav spodbujanje mladeži h gibanju ter k
spoštovanju vrednot odličnosti,
prijateljstva, sodelovanja in fair
playa.

Pri nas v Sloveniji akademija
že izvaja številne dejavnosti za
otroke in mladino (ali pa vsaj sodeluje pri njih). Bi bilo pa smiselno to področje še dodatno razviti
in tudi v prihodnje prirejati Mini
olimpijade, športne in olimpijske
tabore ter aktivnosti za vrtce. Dodali pa bi lahko še nove programe,
ki so se v nekaterih evropskih državah že uveljavili, in sicer so to
šolske olimpijske igre, izobraževalne ure v vrtcih in okrepljeno
sodelovanje z mediji. Ob tem pa
bi v sodelovanju z našimi aktualnimi športniki in tistimi, ki so

že končali svojo športno pot,
želeli nadgraditi vse dozdajšnje
programe in dejavnosti izvesti v
večjem številu krajev. Kar nekaj
vrhunskih športnikov se namreč
že uspešno vključuje v naše
programe in s sistemskim delom
bi lahko na tem področju pripravili še več dejavnosti za otroke,
mladino in tudi odrasle, ki bi jih
ob našem usklajevanju izvajali
športniki. Športniki so namreč
vedno lepo sprejeti in z ustreznim sodelovanjem z njimi lahko
v veliki meri pripomoremo k večji
vključenosti otrok v šport.

Program usposabljanja Slovenske olimpijske akademije
za strokovno in organizacijsko delo

S

lovenska olimpijska akademija je v zadnjem tednu letošnjega avgusta prvič izvedla program usposabljanja, poimenovan Mentor olimpijskega izobraževanja. Program je
bil potrjen na Strokovnem svetu RS za šport. Udeleženci, ki so uspešno opravili vse obveznosti, pa so pridobili naziv
I. stopnje za delo na področju promocije olimpizma, vrednot in
spremnih športnih dejavnosti na tem področju.
Slovenska olimpijska akademija povečuje obseg svojih dejavnosti. Za kakovostno izvedbo aktivnosti pa seveda potrebuje
tudi več primerno usposobljenega kadra. Prek programa smo
usposobili sodelavce, ki bodo lahko z OKS in s SOA ter tudi z
drugimi zvezami sodelovali tudi vnaprej. Udeleženci so na predavanjih dobili številne koristne informacije, ki so jim jih izbrani predavatelji posredovali prek 45-urnega programa. Tokratni
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predavatelji so bili: g. Miroslav Cerar, dr. Jakob Bednarik, dr. Stanislav Pinter, dr. Tomaž Pavlin, dr. Milan Hosta, mag. Branko Mihorko in g. Igor E. Bergant.
Program je vodil
Aleš Šolar.

Banka SKB, glavni sponzor
Teama Slovenia, tudi letos
dodatno podpira mlade športnike
T.Š. Foto: arhiv OKS

Olimpijski komite in banka SKB uspešno sodelujeta že 19 let. Dejavnosti
pa niso povezane le z najvišjimi kategorijami slovenskih olimpijcev, saj se vsi dobro
zavedamo tudi pomena mladih. Pomemben projekt na področju vrhunskega športa so
vsekakor športne štipendije. Banka SKB letos že tretje leto zapored pripravlja posebne
ugodnosti za mlade športnike, ki prvič vstopajo v krog štipendistov.

M

ladim
štipendistom, starim do
18 let, bodo v
banki SKB ponudili
brezplačni
Osebni račun za
mlade, poleg katerega dobijo
še brezplačno pristopnino za
SKB NET ter brezplačno Samo
moja kartico, ki si jo lahko oblikujejo po svoji želji.
Polnoletni štipendisti pa se
lahko odločijo tudi za nov osebni račun ISIC, ki ga spremlja
debetna kartica SKB ISIC VISA.

To pomeni, da ena kartica prinaša več kot 40.000 ugodnosti
po vsem svetu, hkrati pa jo je
moč uporabljati za opravljanje
spletnih nakupov, dvigovanje
na bankomatih ter plačevanje
doma in po svetu.

Partnerska kartica, ki so jo v
SKB pripravili v sodelovanju s
STA Ljubljana, združuje lastnosti debetne kartice VISA, osebnega računa in izkaznice ISIC.

Brezplačen osebni račun
ISIC prinaša še dodatne ugodnosti:
•	
brezplačne dvige na vseh
bankomatih v Sloveniji in po
Evropi, kjer je plačilno sredstvo evro,

•	
brezplačno pristopnino in
mesečno uporabo Sodobnih
bančnih poti,
•	
polovično mesečno članarino za kartico VISA z odloženim plačilom.
To pa še ni vse! Banka SKB
imetnikom kartice ob zadostni
porabi na računu krije tudi letni
strošek kartice ISIC, ki je del debetne kartice SKB ISIC VISA.
Več informacij na
www.skb.si/mladi

Adecco H. R. in OKS skupaj do
Ria de Janeira 2016
Adecco in OKS sta na seji IO OKS podpisala pogodbo o
sodelovanju za nadaljnja štiri leta.

V

odilno svetovno podjetje za opravljanje storitev na
področju zaposlovanja in upravljanja človeških virov v
Sloveniji vsak dan povezuje 3.000 ljudi iz več kot 300
podjetij. Skrbi tudi za svetovanje in pomoč vrhunskim
športnikom po koncu tekmovalne športne kariere.
Ena izmed prioritet Komisije športnikov pri OKS in njenega
podpredsednika Iztoka Čopa, ki je poleg dr. Janez Kocijančiča in
direktorja podjetja Adecco H. R, Mira Smrekarja, podpisal
pogodbo o sodelovanju, je prav pomoč športnikom
pri hitrem in učinkovitem prehodu iz športne
v poklicno kariero.
»AthleteCareerProgramme«, ki ga
spodbuja MOK v vseh nacionalnih
olimpijskih komitejih, je začel
delovati leta 2005, takrat pa
sta začela sodelovati tudi OKS
in Adecco. Največji problem
je predvsem to, da kariere
športnikov v povprečju ne

M. Š. Foto: arhiv OKS

trajajo dolgo, to pa pomeni, da se morajo slej ko prej podati na
trg dela. Na možnost pridobitve nove zaposlitve v veliki večini
vpliva dejstvo, da športniki nimajo ustrezne izobrazbe, s katero
bi laže pridobili zaposlitev.
Cilj Adecca in OKS je pomagati športnikom, da se izognejo
najslabšemu mogočemu scenariju, končanju kariere brez zaposlitvenega načrta za prihodnost. Zato si skupaj prizadevata izdelati
program in jim pomagati pri pridobivanju dodatnih znanj
in sposobnosti, s katerimi si bodo lahko zagotovili uspešno poklicno prihodnost po končani karieri. Vsem mladim športnikom pa
želita predvsem predstaviti, kako
pomembno je ob športni karieri
skrbeti tudi za izobrazbo.

www.olympic.si
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Z olimpijsko zapestnico zbrali
13.000 evrov za mlade športnike
M. Š. Foto: Petrol d.d.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Petrol sta s prodajo olimpijskih
zapestnic zbrala 13.000 evrov in jih namenila mladim štipendistom. V času olimpijskih
in paraolimpijskih iger v Londonu so na Petrolovih bencinskih servisih v Sloveniji
prodajali olimpijske zapestnice in uradno olimpijsko navijaško kolekcijo.

P

rodaja navijaške zapestnice je navrgla
kar 13.000 evrov, ki
so namenjeni mladim
olimpijskim štipendistom. Zbrana sredstva
sta predsednik OKS, dr. Janez
Kocijančič, in predsednik uprave
Petrola, mag. Tomaž Berločnik,
predala predsednici komisije
športnikov pri OKS, Brigiti Langerholc Žager.
Predsednik OKS, dr. Janez
Kocijančič, je poudaril: »Zadovoljen sem, da smo skupaj
uspešno izpeljali ta projekt in
zbrali 13.000 evrov, s katerimi
bomo prispevali pomemben delež pri razvoju mladih športnikov, ki nas bodo čez nekaj let
zastopali na najpomembnejših
tekmovanjih.«
Predsednica komisije športnikov pri OKS, Brigita Langerholc Žager, pa je opomnila:
»Vse več je socialno ogroženih

mladih športnikov in prav s tako
finančno spodbudo jim lahko
pomagamo, da bodo še naprej
vztrajali na svoji športni poti.«
OKS in Petrol, veliki sponzor
Teama Slovenia, sta združila
moči in poskrbela, da so lahko
navijači navijaško energijo sproščali tudi nekoliko drugače – na
bencinskih servisih so namreč

namestili posebne raglje, s katerimi so privrženci športa lahko izrazili podporo slovenskim
športnikom. Ragljo so zavrteli,
poslali brezplačen SMS in se
na ta način pridružili olimpijski
navijaški skupini. Število vseh
strastnih navijačev in energijo,
ki so jo namenjali olimpijcem,
je Petrol meril s posebnim

števcem na spletnem mestu
www.london.petrol.si.
Vsako
sporočilo in vsaka zavrtena raglja sta štela. Zbrano energijo
skoraj 50.000 navijačev iz domovine je predsednik uprave
družbe Petrol »izročil« olimpijcu Primožu Kozmusu. Ta jo je
prevzel v imenu vseh športnikov, ki so tekmovali na zadnjih
olimpijskih igrah.
Predsednik uprave družbe
Petrol, mag. Tomaž Berločnik,
je predajo pospremil z besedami:
»V Petrolu smo veseli, da smo
del olimpijske družine, še bolj
pa nas z optimizmom navdajajo zbrana sredstva, saj z njimi
tekmovalcem v mladinskih kategorijah dejansko pomagamo
do tiste dodatne energije, ki je
pomembna za uspešen prehod
v članske vrste. Prepričani smo,
da bomo s skupnimi močmi ta
projekt do naslednjih olimpijskih
iger še nadgradili.«

Miroslav Cerar posadil drevo slavnih
v mestu Pieštany na Slovaškem
Tekst in foto: Sonja Poljšak

 Na fotografiji Miroslav Cerar skupaj z uglednimi gosti ob posaditvi drevesa pred Gimnazijo Pierra de Coubertina.

N

a mednarodno konferenco ob počastitvi 150. obletnice rojstva Pierra de Coubertina in 75- letnice Gimnazije Pierra
de Coubertina v mestu Pieštany na Slovaškem je bil kot
častni gost povabljen tudi Miroslav Cerar. Na konferenci je
imel govor o vrednotah v športu in olimpizmu in zanj požel bučen
aplavz. Konferenco, ki so se je udeležili številni vrhunski strokov-
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njaki tako iz tujine kot iz Slovaške, je poslušalo tudi 300 dijakov
gimnazije iz mesta Pieštany. Vrhunec slovesnosti pa je bila posaditev drevesa (lipovca) ob gimnaziji, ki ga je na željo ravnatelja gimnazije Ivana Luknara prinesel Cerar, drevo pa bo nosilo njegovo ime.
Miro je spoznal tudi pravnuka Pierra di Coubertina, Yvana de
Navacella de Coubertina, ki se je tudi udeležil slovesnosti.

Več kot 35.000 ljudi sodelovalo v
akcijah Slovenija teče in kolesari

S

sklepno
prireditvijo
Obalni kolesarski maraton – bila je 3. oktobra 2012 v Izoli – se je
končala akcija Slovenija
kolesari 2012.
Akcija, ki jo je že 12. leto zapored organiziral Olimpijski komite Slovenije ob sodelovanju
Kolesarske zveze Slovenije in
Turistične zveze Slovenije, je v
letu 2012 povezala 69 različnih
kolesarskih prireditev po vsej
Sloveniji, na katerih je letos kolesarilo 22.737 kolesarjev.

G. C.

Poglavitni namen akcije v
zadnjih letih je popularizacija
rekreativnega kolesarjenja med
Slovenci in ob tem ustvarjanje
možnosti za graditev varnega
kolesarskega omrežja, oblikovanje novih turističnih produktov in umestitev Slovenije med
kolesarsko razvite države. Vsi
zastavljeni cilji so bili doseženi.
Kolesarke prireditve, kakršni
sta Maraton Franja in Poli maraton z več kot 6000 udeleženci, sodijo med najmnožičnejše
športne prireditve pri nas. Raz-

maha rekreativnega kolesarjenja v zadnjih letih pa ne kaže
le vedno večje število udeležencev kolesarskih prireditev,
ampak tudi razcvet kolesarstva
na naših cestah ter seveda tudi
postopno urejanje kolesarskih
poti ter dvig kolesarske kulture
in povečanje strpnosti do kolesarjev v cestnem prometu.
OKS-ZŠZ pa je letos že petnajsto leto zapored pripravil
tudi akcijo Slovenija teče, tokrat
z udeležbo več kot 15.000 tekačev. Tudi letos sta se v akcijo

organizirano vključila Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska policija, njuni pripadniki
so na prireditvah namreč sodelovali kot samostojna kategorija
v okviru Slovenskega pokala.
Obe akciji sta bili izvedeni
ob podpori Fundacije za šport,
Petrola, Etikete, Intersporta
in Magistrata International.
Olimpijski komite Slovenije se
zahvaljuje vsem udeležencem
akcij Slovenija kolesari in Slovenija teče 2012 in čestita prejemnikom priznanj.

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SE ZAHVALJUJE VSEM UDELEŽENCEM AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI 2012
IN ČESTITA PREJEMNIKOM PRIZNANJ, KI SO ZAPISANI PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU.
ALIČ TINA (Ptuj), ALIČ PETER (Ptuj), AVBAR SIMON (Straža), AVBAR FRANCI (Straža), AVBELJ MOJCA (Lukovica), AVBELJ
PETER (Lukovica), BABNIK MIRAN (Mengeš), BAUMAN ROBERT (Kranj), BAUMAN SEBASTIAN (Kranj), BAUMAN ANDREJA
(Kranj), BELAVIČ TONE (Radomlje), BELAVIČ DORA (Radomlje), BELE JOŽI (Laze v Tuhinju), BELE EDO (Laze v Tuhinju), BELE
MILENA (Komenda), BELE DARKO (Komenda), BELŠAK FRANC (Gorišnica), BEZJAK IVAN (Ptuj), BEZJAK OLGA (Ptuj), BIZJAK
MARTIN (Škofja Loka), BIZJAK URŠKA (Škofja Loka), BIZJAK BOJAN (Ruše), BLATNIK ROMAN (Krško), BOGATAJ DORO (Kranj),
BOGŠA RADO (Ljutomer), BOHINC SAŠA (Brežice), BOLKOVIČ EDO (Ljubljana), BOLKOVIČ – MURKO JURE (Ljubljana), CANKAR
ROMAN (Ljubljana), CEP IGOR (Kidričevo), CESTNIK MATEVŽ (Hajdina), ČUČEK IVAN (Ptuj), DRNOVŠEK KATJA (Čemšenik),
FABJAN STOJAN (Volčja Draga), FAKIN CVETA (Sevnica), FINK MATEJ (Blanca), FRELIH BORIS (Celje), GAISER AVGUST (Ptuj),
GAISER IVANA (Ptuj), GORJUP VID (Bresternica), GRČAR VINKO (Vodice), GRČAR MARINKA (Vodice), GREGORIČ JOŽE (Ivančna Gorica), GRIČAR BRUNO (Mokronog), GRUDEN BELAVIČ ALENKA (Radomlje), HAMERŠAK FRANC (Gorišnica), HOČEVAR
JOŽE (Tržišče), HRIBAR URBAN (Vrhnika), HUDOKLIN DAVID (Brusnice), ILIĆ DRAGAN (Velenje), IVANEK VINKO (Gornja
Radgona), IVANEK HELENA (Gornja Radgona), IVANUŠA BOJAN (Gorišnica), JAGER SREČKO (Šentjur), JESENIČNIK VILI (Vitanje), JESENIČNIK KLARA (Vitanje), JESENIČNIK GAŠPER (Vitanje), JESENIČNIK MIJA (Vitanje), JUG MOJCA (Murska Sobota),
KASTELIC DRAGO (Mokronog), KASTRIN KLAVDIJA (Maribor), KEKEC ANICA (Ptuj), KEKEC IVAN (Ptuj), KERIN SILVESTER
(Raka), KNEHTL BOŽO (Ljutomer), KOCBEK SREČKO (Maribor), KOCBEK BOJAN (Maribor), KOGOVŠEK KRISTJAN (Boštanj),
KONJIČEK BRANISLAV (Ruše), KORAŽIJA VINKO (Stoperce), KOS ZOJA (Murska Sobota), KOS IGOR (Murska Sobota), KOS
GAJ (Murska Sobota), KOZAR TONE (Gornja Radgona), KOZAR GABRIJELA (Gornja Radgona), KOZEL LUKA (Ljubljana), KOZEL
MARTIN (Ljubljana), KOŽELJ FRANC (Cerklje na Gorenjskem), KRAMBERGER JANEZ (Lenart v Slovenskih goricah), KRIŠTOF
MATEJ (Šentvid pri Stični), KUNTU FILIP (Maribor), LAH JANKO (Hajdina), LAH KRISTINA (Hajdina), LAMPE UROŠ (Ljubljana),

LEBER ALEŠ (Gorica pri Slivnici), LOKAR DUŠAN (Domžale), LOKAR MONICA (Domžale), MAJCEN ANTON (Domžale), MALAČIČ ALEKSANDER (Murska Sobota), MALENŠEK MATJAŽ (Mokronog), MALI ŽIGA MAJ (Ljubljana), MALI SIMONA (Ljubljana),
MALI LUKA (Ljubljana), MALI SAMO (Ljubljana), MANDELC DARKO (Kranj), MEGLIČ ROBERT (Brezje), MENCINGER SREČKO
(Begunje), MIKUŽ ROBI (Hotedršica), MOČILNIK MIRKO (Črna na Koroškem), MRCINA ALOJZ (Mokronog), NAKRST FRANCI
(Ptuj), NAKRST HLUPIČ BREDA (Ptuj), NEMEC KLEMEN (Ljubljana), NEMEC MATIJA (Ljubljana), OVČJAK BARBARA (Velenje),
PANGERC DAMJANA (Radovljica), POLENŠAK SREČKO (Zgornja Kungota), POLJANEC ŠTEFAN (Medvode), POLJANEC MARJETA (Medvode), POŠ ALOJZ (Rogaška Slatina), RAČIČ RUDI (Ljubljana), RISTIVOJEVIĆ PAVLE (Ribnica), ROZMAN FRANCI
(Ptuj), ROZMAN LOJZKA (Ptuj), SABOLEK VINKO (Selnica ob Dravi), SAMIDE FRENK (Mokronog), SEBANC ALENKA (Tržišče),
SELAN ANTON (Kostel), SEVER METKA (Ljubljana – Črnuče), SEVER JANEZ (Ljubljana – Črnuče), SIMERL JOŽEF (Ljubljana),
SKOBE STANE (Domžale), SLADIČ BOJAN (Trebnje), SLAPAR JOŽE (Mengeš), SLUGA MITJA (Mokronog), SMOLKO FRANC
(Sveti Jurij ob Ščavnici), SMOLKOVIČ JANKO (Lendava), SMOLKOVIČ JANEZ (Razkrižje), SMOLKOVIČ DOMINIK (Razkrižje),
STAROVASNIK MA RJAN (Bresternica), STRAH KAROLINA (Tržišče), STRNAD JOŽEF (Ruše), ŠAŠEK ALOJZ (Jesenice), ŠEK
BOJAN (Gornja Radgona), ŠEK DARKO (Gornja Radgona), ŠOSTERIČ MILAN (Videm pri Ptuju), TAVČAR BORUT (Ljubljana),
TRATAR DEJAN (Tržišče), TRETAR JANEZ (Mokronog), VERŠNIK ZDENKA (Novo mesto), VINTAR JANEZ (Nova vas), VUČKO
VLADO (Razkrižje), ŽALAR MARJAN (Juršinci), ŽALAR TOMAŽIČ MARJANA (Juršinci), ŽELEZNIK MARJAN (Sevnica), ŽGAJNAR
FRANC (Mokronog), ŽINKO ALEN (Ljutomer), ŽINKO REJA (Ljutomer), ŽINKO JANJA (Ljutomer), ŽIŠT ANTON (Slovenska Bistrica), ŽIVEC MIROSLAV (Ljubljana)
DRUŽINE: BAUMAN (Kranj), BELAVIČ GRUDEN (Radomlje), JESENIČNIK (Vitanje), KOS JUG (Murska Sobota), MALI (Ljubljana),
ŽINKO (Ljutomer)

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SE ZAHVALJUJE VSEM UDELEŽENCEM AKCIJE SLOVENIJA TEČE 2012
IN ČESTITA PREJEMNIKOM PRIZNANJ, KI SO ZAPISANI PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU.
ADŽEMOVIĆ MUHAREM (AK »Bosna« Sarajevo), AHAC BORIS (Radovljica), ALIČ SIMON, ANKO BOŠTJAN (Kokra), ARH KLEMEN (RK Cerklje), BAJC URŠKA (DTP Trebnje), BAJC MONIKA (ŠD Nanos Podnanos), BALABANIČ DAMJAN (FIT Klub Novo mesto), BALABANIČ PAVLE (Marathon - Novo mesto), BEDEKOVIČ KLEMEN (Prošport Kranj), BEDRAČ MILAN (ŠD Izlake), BELE
BARBARA (Novo mesto), BELE KRISTINA (AK Pivka), BELEC ZVONKO (ŠD Kraški tekači Sežana), BERGANT JELKA (Urbani tekači), BERTONCELJ ANDREJ (ŠD Kondor Godešič), BERTONCELJ UROŠ (Kondor – Koloka), BEŠO ČAMIL (Marathon - Novo mesto),
BILOBRK ANTE (Tekaški forum), BIZJAK GREGOR (Vitezi dobrega teka), BLATNIK VILJEM (Mežica), BOGATAJ GORAN (ŠD Nanos Podnanos), BOŠNAK DARINKA (Velenje), BOŽIČ ALJAŽ (KGT Papež Kamnik), BOŽIČ ANŽE (KGT Papež Kamnik), BOŽIČEVIČ
IVAN (Tempo Semič), BRATUŠA LOJZKA (TS Radenska), BRENK MATJAŽ (ŠD Žabnica), BREŠAN VILMA (Individuale), BROZOVIČ STANKO (AK Portovald), BUČ VIKTOR (SK Smuk Mislinja), BUČAR MARKO (MATICK - Zajčji vrh), CAR NIKO (AK Panvita),
CURK MATEJ, ČADEŽ ANŽE (ŠD Poljane), ČADEŽ JANEZ (ŠD Poljane), ČENDAK KLAVDIJ, ČRMELJ BERNARD, ČUFER MIRKO,
ČUFER DAMIJAN, ČUFER STANKO, ČUFER MATIJA, ČUFER ANA, DAKSKOBLER UROŠ, DEJAK JANEZ (ŠD Lončar - Dolenja vas),
DOBRAVC MAJDA (Marathon - Novo mesto), DOGANOC MILAN (Pantera Logatec), DOLENC POLDE (TS Radenska), DOLES BORUT (AK Pivka), DORNIK VALDA (DLT Filipides), DOVJAK DEJAN (ŠD Sevce), DOVJAK DENIS (ŠD Sevce), DROBNIČ BOJAN (ŠD
Lončar - Dolenja vas), DROBNIČ SLAVKA (AK Pivka), DROLE SIMON, DROLE ŽAN, EMERŠIČ ŠTEFAN (Mreža – Ljubljana), EMERŠIČ SAŠO (TS Radenska), E RJAVEC BLAŽ (TK Tržiške strele), ERZIN MIRO (Odpisani gamsi), FABJAN GREGOR (ŠD Hitre noge
Senožeče), FAJFAR FRANCI (ŠD Izlake), FERJANČIČ TOMAŽ (ŠD Nanos Podnanos), FERLA ANDREJA (Uživajmo zdravo), FINŽGAR NADJA (Gorenjski glas), FINŽGAR BOGDAN (AGP Pro), FORJAN PAVLA (Prevozi bolnikov Bratonci), FRIM VILI (Cerknica),
FURLAN ERVIN (ŠD Nanos Podnanos), FURLAN BOJAN (ŠD Nanos Podnanos), FURLAN SANDI, GABRIJELČIČ MATEJ, GALIN
BOJAN (ŠD Suhadole), GARTNER IZTOK (AD Železnik), GAZVODA ANDREJ (Hakuna Matata), GIDER MATEJ, GOB AR JOŽE
(Gradišče), GOBAR MIHAEL (AK Panvita), GOLOB IVAN (AK Ormož), GOMILŠAK MARJETA (Tekaški forum), GÖNTER ENDRE
(Vzajemna MS), GORNIK JURE (TKD Sovica), GORNJAK BRANKO (Turbina Selnica), GRILC MARIJA (Gorenjski glas), GRILC ROK
(Lesce), GUMILAR OTO (TK Grča Mežica), GUNJAČ VLADIMIR (Tekaški forum), HABE JOHAN, HABE ŠTEFAN, HABE ANJELA,
HARI BRANKO, HARI MATEJA (AK Panvita), HASIČIČ ANJA (FIT Brežice), HASIČIČ MATEO (Brežice), HOLSEDL GORAN, HOMEC
STANE (ŠD Poljane), HORVAT IZTOK (AK Panvita), HREN TINE, HRIBAR BOŠTJAN (Novo mesto), HRIBERNIK FRANC (Gorenjski glas), HROVAT ROMAN (Šentjernej), HROVAT FRANC (Gorenjski glas), HROVATIN DARKO (TD Burja Vipava), IPAVEC KRISTJAN (ŠD Nanos Podnanos), IRT IZTOK (Marathon - Novo mesto), IVANČIČ FABIO (Obala), JAKOPEC MARJAN (Radenci), JANČAR ANDREJ (AK Radeče), JANJATOVIČ MIRKO (KGT Papež Kamnik), JANŽA MAJ (OŠ Beltinci), JANŽA ZALA (OŠ Beltinci), JAPELJ
VENČESLAV (Ljudstvo tekačev), JEJČIČ DARJA, JELENC IVO JANEZ (Tivo d.o.o.), JELER MILAN (Klub trmastih), JENSTERLE DOMINIKA (ŠD Sorica), JEREB MARIJAN, JERELE ANJA (OŠ Šmarjeta), JERELE TEJA (OŠ Šmarjeta), JERIČ MIHA (ŠD Divji zajci), JESENKO ANDREJ (Škofja Loka), KALAN MAJA (Žabnica), KALAN TOMAŽ (Tomas sport 2), KALTENEKAR MATEJ (TK Gorenjska),
KAPUŠIN DENIS (Krasinec), KASTELIC JOŽE (DTP Trebnje), KASTELIC PAVEL (Marathon - Novo mesto), KAVČIČ FRANC, KAVS
MIRAN (ŠD Kraški tekači Sežana), KENDA ANDREJA (Železniki), KENDA PRIMOŽ, KETE IVO, KIRM JOŽE (Tržič), KLANČAR ROMAN (TS Radenska), KLEMENČIČ FRANC (Radgonske Gorice), KNAVS ANTON, KOBILICA PRIMOŽ (ŠD Gorje), KOGLAR DRAGO
(Vodice), KOLARIČ FRANC (AD Štajerska – MB), KOMAR BREDA (Jazbina), KOSIČ GREGOR (TD Bistrc), KOSTANJEVEC DARJA
(Prebačevo), KOSTANJEVEC STOJAN (Pedagoška fakulteta), KOŠNJEK TONE (ŠD Divji zajci), KOTAR ILIJAŠ JANA (DLT Filipides),
KOVAČIČ JERNEJ (ŠD Izlake), KOŽUH BOJAN (KGT Papež Kamnik), KRALJ STANISLAV (MATICK - Zajčji vrh), KRALJ UROŠ (Vitezi dobrega teka), KRAMAR MARKO (AD Železniki), KRŠINAR NEJA (Gostilna Pr'Jur), KRVINA SREČKO (ŠKD Vrh), KUKMAN
ZDRAVKO (Marathon - Novo mesto), KUMEK SLAVKO (Š.D. Snaga Maribor), KUNC DARKO, KURBOS BENJAMIN (AK Ormož),
KUSTEC GREGOR (ŠD Osovnikar), KUSTEC ŠTEFAN (Tekaški forum), KUSTERLE DREJC, KUTIN EDI (TD Bovec), KUZMA ENEJ,
KUŽNIK MARTIN (Marathon - Novo mesto), LAMPE SAŠA (ŠD Sokol), LAZAR ALBERT (DLT Filipides), LEŠNIK ŠTEFAN (Ljubljana), LEVSTEK MATEJ (ŠD Lončar - Dolenja vas), LEVSTIK LADISLAV (ŠD Lončar - Dolenja vas), LIČEN BENEDIKT, LIKAR ENEJ
(ŠD Nanos Podnanos), LIPANOVIČ SREČKO (ŠC Maratonec), LIPNIK BRANKO (Individuale), LIPUŠČEK SERGEJA (Idrija), LOTRIČ
NEVA (Gorenjski glas), LOTRIČ MARJAN (Gorenjski glas), LUJINOVIČ SNEŽANA (Mežica), LUŽNIK KAZIMIRA (AK Slovenj Gradec), MAGDIČ DANILO (AK Ormož), MALAVAŠIČ BORUT (Etiketa Žiri), MANFREDA AVGUST (Lovrenc), MARKUN BARBARA
(Gorenjski glas), MARKUN BRIGITA (ŠC Maratonec), MAROLT DARKO (Radovljica), MARTIČ IGOR (TŠD Kostel), MARTIČ DRAGO
(TŠD Kostel), MARTINČIČ TONE (Marathon - Novo mesto), MASLO JOŽICA, MATALN MILAN (Polskava), MATJAŽIČ LADO (Grosuplje), MAVRIČ TINA, MELIHEN KRISTIAN (ASK Kranjska gora), MENCIN DEJAN (Šentjernej), MENIČ FRANCI (Pristavica), MER-

LAK NADA (Hotedršica), MIHELIČ PETER (Besnica), MIKLAVČIČ MATEJ, MIKUŽ ROBI (ŠD Hotedršica), MILAŠINOVIČ ZORAN
(AK Pivka), MILIČ RADA (ŠD Kraški tekači Sežana), MILIČEVIČ MARKO (ŠD Prosečka vas), MLINAR SAŠA (Novo mesto), MLINAR
ALOJZ (SŠ Ravne), MOHAR SEBASTIAN (Pipelife), MORI JOŽE (Muta), MOSER MARIJA (Škofja Loka), MRAK DUŠAN (Mojstrana),
MRAZ BORUT (AK Pivka), MRMOLJA UROŠ (Slovenj Gradec), NOVAK ALENKA (Marathon - Novo mesto), NOVAK ALOJZIJ (TŠD
Kostel), NOVAK MATIC (Novo mesto), OBLAK BLAŽ (ŠD Špik Lučine), ORAŽEM VESNA (MATICK - Zajčji vrh), OSOJNIK DOROTEJA (AK Panvita), OTONIČAR JANEZ (KK Postojna), PEČAR BORIS (ŠD Kraški tekači Sežana), PEČNIK SAŠO (Miklavž), PERKO
MOJCA (ŠD Divji zajci), PERKO BRANKO (ŠD Divji zajci), PETEK MARJAN (Klub trmastih), PETELINŠEK KARL (TF Poljčane),
PETROV MARJAN (Šentjernej), PETROVČIČ ROBERT (AK Pivka), PINTAR MARKO (ŠD Sorica), PINTERIČ GAJA (FIT Brežice),
PIRNAR JANEZ (Kranj), PIVK IRMA, PLAHUTA MARTA (AK Radeče), PLAHUTA JOŽE (AK Radeče), PLAHUTA LUČANO (DLT
Filipides), PODKRAJŠEK ANTON (ŠD Izlake), PODKRAJŠEK FANI (ŠD Izlake), POGAČNIK ŠIMNIC MINKA (Srednja Dobrava),
POGLADIČ MILENA (Mislinja), POGLAVC JAKOB (Šentjernej), POGLAVC MATEJ (Šentjernej), POLJANEC JANEZ (Medvode), POLJANŠEK MATEJA (Radovljica), POTOČNIK JANEZ (AGP Pro), POVŠE ANDREJ (Otočec), POVŠE ALEŠ (OŠ Otočec), PREDNIK
TOMAŽ (DTV Lovrenc na Pohorju), PREINDL DEJAN (Prevozi bolnikov Bratonci), PRELAZ ANDREJ (Senožeče), PREZELJ SLAVKO, PUDGAR ERNA (Urbani tekači), PUHAN ANEMARY, PUSTOSLEMŠEK JANEZ (Energetik šport), RACE ZDENKO (Bled),
RAJGELJ FRANCI (Zarica), RAŽMAN MIROSLAV (Partizan Jesenice), REBULA SIMON, (ŠD Kraški tekači Sežana), RENKO MILENA
(AK Radeče), RENKO STANKO (AK Radeče), RENKO ALJAŽ (AK Radeče), RENKO MANCA (AK Radeče), REŠ JAKA (Gorenjski
glas), REŠČIČ IGOR, ROBAČ ŠTEFAN (Ravne na Koroškem), RODICA STOJAN (ŠD Kraški tekači Sežana), ROGELJ JOŽICA (Marathon - Novo mesto), ROJC BRANKO JANEZ (ŠD Brazde vzdržljivosti), ROŠKAR STANKO (Prevozi bolnikov Bratonci), ROVŠČEK
STANE, ROZMAN ALEŠ (DI Tržič), ROZMAN UROŠ (ŠD Lom pod Storžičem), ROŽIČ BORIS (AD Štajerska), RUDOLF ROMAN (TS
Radenska), RUPARČIČ IVAN (ŠD Sodražica), RUPNIK PAVEL (Vitezi dobrega teka), RUSTJA MATEJ, SAGADIN JANEZ (TK maraton Ptuj), SAJE LEOPOLD (OZV VS Trebnje), SATLER VENO (AK Žalec), SCHWENNER VLADIMIR (Marathon - Novo mesto),
SENČAR VILI (ŠD Matke Prebold), SIHERLE BORUT, SIRK GREGOR (Rio Kojsko), SITAR SLAVKO (ŠD Mošnje), SKITEK ŠTEFAN
(MTB Koroška), SKOK RAJKO (ŠD Kraški tekači Sežana), SKUŠEK MARJAN (FIT Klub Novo mesto), SLADIČ KLEMEN (AK Sevnica),
SLIVNIK IRENA (Šoštanj), SOČIČ KATARINA (ŠD Vaneča), SOKOL IVAN (TD Burja Vipava), SOVIČ MATEJ (KAK Ravne), SPORIŠ
MARJETA (ŠRD Žiri), SPORIŠ MIRO (Etiketa Žiri), STANJKO HENRIK (Tekaški forum), STARE ALEŠ (Jesenice), STEVANOVIĆ
RAJKO (EuroServis Valant), STROJ VALENTIN (Gorenjski glas), ŠADL MITJA (Gim. Ljutomer), ŠADL IGOR (Murska Sobota), ŠADL
MAJA (ŠD Vaneča), ŠARABON BOJAN (Log), ŠIMNIC DANILO (Vitezi dobrega teka), ŠINIGOJ DAMIJAN, ŠIROVNIK JANEZ (Gorenjski glas), ŠKODNIK JOŽE (Tekaška šola Živko), ŠKRAJNAR BRANKO (PD RTV Ljubljana), ŠKRBEC MARJAN (Tekaški forum),
ŠKRLJ FRANC (ŠD Hitre noge Senožeče), ŠKRLJ DUŠAN (ŠD Hitre noge Senožeče), ŠORLI MARTA, ŠPANIČ VESELKO (ŠD Hitre
noge Senožeče), ŠTAJDOHAR DENIS (ŠD Griblje), ŠTEFE JANEZ (Kranj), ŠTEFE MIHA (ŠD Divji zajci), ŠTEMPIHAR VINKO (AK
Radeče), ŠTOR ALEŠ, ŠTURM VENCELJ (AD Železniki), ŠULIN ZVONKO (ŠD Boka), ŠUŠTAR MIRKO (Ljubljana – MATICK), TAVČAR CVETO (ŠD Tabor Žiri), TEKSTOR BOŽENA (Marathon - Novo mesto), TERAŽ FRANCI (Acroni Team), TIBAUT ANDREJ,
TOMAŽIČ JOŽEF (Živa voda), TORKAR KLAVDIJ (ŠD Nanos Podnanos), TOTTER CIRIL (ŠD Griblje), TRAMPUŽ META (ŠD Brinj
Povir), TRATNIK MARKO, TRETJAK ANKA (Mislinja), TROBEC URŠA, TRONTELJ LUKA, TRPIN EMANUELE SINDI (Fila), UDOVČ
DUŠAN (Marathon - Novo mesto), UKMAR PATRIK (AK Panvita), URŠIČ URŠA, UŠAJ DAMIJAN (Selo), UŠAJ KSENIJA (Selo),
UTROŠA ALJAŽ (DOŠ Genterovci), UTROŠA LARISA (DOŠ Genterovci), VALANT FRENK (ŠD Ribno), VALENTA LIDIJA (Tekaški
forum), VALENTINČIČ IVAN, VANČEK BRANKO (ŠD Sonce Laporje), VERBIČ DARJA (ŠD Kraški tekači Sežana), VIDIC BARBARA
(MATICK - Zajčji vrh), VIDIC MOJCA (MATICK - Zajčji vrh), VIDMAR ANGELCA (DTP Trebnje), VIDMAR SILVA (Marathon - Novo
mesto), VIDMAR BOJAN (DTP Trebnje), VIDMAR NIK (DTP Trebnje), VIDMAR VANJA (DTP Trebnje), VITEŽNIK CECILIJA (ŠD
Nanos Podnanos), VODOPIVEC INGRID, VREČAR BRANKO (TK Šmarnogorska naveza), ZAJC SMILJANA (DTP Trebnje), ZAJC
BOŽIDAR (DTP Trebnje), ZALAR ALOJZ (ŠD Lončar - Dolenja vas), ZALAR ALJAŽ (ŠD Lončar - Dolenja vas), ZRIMŠEK ROBERT
(ŠD Hitre noge Senožeče), ZRIMŠEK VREČAR ANDREJA (Šmartno), ZUPAN STANKO (Vitezi dobrega teka), ZUPANC KLEMEN
(ŠD Dražgoše), ZUPANČIČ ZDENKA (TRIM Klub Krka), ZUPANČIČ NEJA (OŠ Raka), ZUPANČIČ LUIS (TK Tržiške strele), ZUPANČIČ RAJKO (AD Štajerska), ZUPET MATEJA (AK Radeče), ŽAGAR TONI (ŠD Lončar - Dolenja vas), ŽBONTAR DRAGA (Tekaški
forum), ŽIGON BORIS, ŽITNIK JANEZ (Marathon - Novo mesto), ŽMAVC MARIJA (Gorenjski glas), ŽNIDARŠIČ ZVONE (Marathon
- Novo mesto), ŽOHAR DEJAN (Tekaška šola Živko), ŽOHAR HIJACINTA (Tekaška šola Živko), ŽUPANC MILAN (ŠD Mislinja),
ŽUŽEK MARKO (TD Bistrc)
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