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Nove naloge za novo vodstvo
dr. Tone Jagodic, Foto: arhiv OKS

Volitve novega vodstva OKS-ZŠZ so za nami, prav tako smo zakoračili v novo
koledarsko leto, zdaj pa sta na vrsti ocena opravljenega dela in seveda usmeritev
pogleda v prihodnost. Decembrske volitve so prvič potekale po novih pravilih, po
katerih se za volitve članov IO OKS-ZŠZ ne upošteva več 'mandatarski' princip. Vsi
kandidati za različne funkcije z rezultatom zagotovo niso bili zadovoljni, vendar je
treba tudi v tem primeru (kot pri volitvah nasploh) pač sprejeti, da imajo volivci vedno
prav. Na novo izvoljeni izvršni odbor se je konstituiral že decembra, zdaj pa sledita
popolnitev preostalih organov in uresničevanje programskih ciljev.

P

omembna je tudi ugotovitev,
da je bila jeseni 2014 izvoljena
nova vlada, kateri bo smiselno
predstaviti pogled OKS-ZŠZ
na stanje športa pri nas in na
vlogo, ki bi jo lahko imel v prihodnje. Ena izmed strateških
usmeritev krovne organizacije je v skladu
z dobrimi praksami v svetu tudi tesno sodelovanje s partnerji. Na eni strani gre za
športne organizacije, na drugi pa za institucije javnega interesa, med katere na nacionalni ravni spadajo državni zbor, državni
svet, vlada z ministrstvi, Fundacija za šport
in vrsta strokovnih institucij.
V času razprav o spremembah Zakona
o športu velja omeniti nekaj pomembnejših zadev, povezanih s položajem osrednje
krovne organizacije civilne športne sfere
pri nas. Glede na vlogo, ki jo imajo nekateri
drugi nacionalni olimpijski komiteji v svojih
državah, se zdi smiselno ugotoviti, ali moramo v tem segmentu narediti korak naprej.
V nekaterih sosednjih državah (Italija, Hrvaška) imajo nacionalni olimpijski komiteji
drugačen (pomembnejši) položaj in celo
vlogo razdeljevalca javnih sredstev. Pri nas
OKS-ZŠZ skupaj z NPŠZ kandidira za sredstva iz javnih razpisov MIZŠ in Fundacije
za šport, ob tem pa za potrebe vrhunskih
športnikov nameni sredstva, ki jih ustvari
z marketingom. OKS-ZŠZ prejme iz naslova
javnih virov približno tretjino svojih prihodkov, preostalo pa ustvari z lastnimi tržnimi
aktivnostmi iz zasebnega sektorja.
Iz praktičnih izkušenj je mogoče ugotoviti, da je OKS šele v zadnjem obdobju pridobil pomembnejšo vlogo pri uresničevanju
zadev v javnem interesu. Strokovna služba
OKS ponuja pri uresničevanju predlogov, ki
jih podajo njene zveze, dobre rešitve tako
za javni sektor kot tudi za OKS kot krovno
organizacijo civilne družbe v športu. Upoštevajoč ugotovitve o kadrovski sestavi v
institucijah, ki prav tako skrbijo za šport,
lahko OKS namreč tako s svojo strokovno
službo kot tudi z resursi svojih delovnih
teles prispeva večji delež k izpolnjevanju
nalog, ki so v javnemu interesu.
Spremembe Zakona o športu ponujajo
številne priložnosti, da se v zakonodajo
uvedejo določene rešitve, za katere je pra-

4

www.olympic.si

 Novo vodstvo Olimpijskege komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (Iztok Čop, mag. Janez Sodržnik,
Bogdan Gabrovec in Tomaž Barada)

ksa v minulih letih pokazala, da jih je smiselno vključiti. Ob tem bo seveda bistveno
ugotoviti, za katere tovrstne spremembe
gre in čemu nameniti večji pomen. Delovna
skupina OKS je že iz dozdajšnje razprave
izluščila številne različne predloge in vodstvo OKS bo skušalo rešitve, za katere se
je športna baza najbolj zavzemala, tudi
ustrezno predstaviti odgovornim v resornem ministrstvu. Verjamem, da bo imel
zakonodajalec posluh za predloge iz civilne
športne sfere in da se bodo številne predlagane spremembe, ki so za zdaj videti še
bolj kontradiktorne, v prihodnje izčistile,
tako da bo pred Državni zbor romal predlog
zakona, ki bo v kar največji meri usklajen v
športni srenji.
Tudi v prihodnje bosta za OKS pomembna dva cilja. Povečati učinkovitost dela v
slovenskem športu na »skupnih« področjih
z uporabo kadrovskih resursov OKS in pri
tem uporabiti sredstva, ki so podpora programom, ki so v javnem interesu. Ob tem
pa bi tudi v prihodnje morala prevladova-

ti usmeritev delovanja OKS, ki temelji na
ugotovitvi, da je treba programe in naloge realizirali v realnih finančnih okvirih. V
nasprotnem primeru bi se podobno kot pri
nekaterih panožnih zvezah lahko primerilo,
da bi tudi OKS zašel v finančne težave, česar pa tudi novo vodstvo brez dvoma ne bo
dopustilo.
OKS-ZŠZ zdaj čaka delo, povezano s
sprejemom akcijskega načrta strategije
razvoja, ob tem pa še dopolnitev programa
dela in finančnega plana 2015.

Novi predsednik
Olimpijskega komiteja
Slovenije- Združenja športnih
zvez je Bogdan Gabrovec
M.Š.

V drugem krogu volitev na skupščini OKS-ZŠZ je dobil več glasov (89) kot njegov
protikandidat Zoran Janković (51). Nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije Bogdan
Gabrovec je v prvem krogu dobil 64 glasov, Janković 40, le dva manj, 38, pa srebrni
olimpijec iz Atlante 1996 Andraž Vehovar. Enainšestdesetletni novi predsednik OKSZŠZ je Mariborčan s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu. Pet mandatov je uspešno
vodil Judo zvezo Slovenije, ta pa ga je tudi predlagala za prvega moža OKS. Pod
njegovim vodstvom je Urška Žolnir v Londonu leta 2012 osvojila prvo žensko zlato
olimpijsko odličje za Slovenijo.
PREDSEDNIK OKS-ZŠZ

PODPREDSEDNIKI

Tomaž Barada,

Bogdan Gabrovec

Mag. Janez Sodržnik,

podpredsednik.

Bogdan Gabrovec je postal
drugi predsednik Olimpijskega
komiteja
Slovenije-Združenja
športnih zvez v njegovi zgodovini. Pred tem je 20 let uspešno
vodil Judo zvezo Slovenije, ki je
postala ena najuspešnejših nacionalnih panožnih športnih zvez.
Bil je vodja olimpijske reprezentance Slovenije v Londonu, kjer je
Urška Žolnir osvojila prvo žensko
olimpijsko zlato kolajno. Gabrovec je bil osem let podpredsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije
in predsednik odbora za vrhunski
šport, dvanajst let pa član izvršnega odbora slovenske krovne
športne organizacije. Pred tem je
bil tudi predsednik športne zveze
mestne občine Slovenj Gradec.
Bil je tudi član strokovnega
sveta za šport vlade Republike
Slovenije ter član in tudi predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Štiri leta je bil
tudi predsednik Združenja zvez
borilnih športov Slovenije, v zadnjem obdobju pa je deloval tudi
v ekspertni skupini, ki je pripravljala novo Strategijo OKS-ZŠZ.
Gabrovec je sicer mojster
juda 6. dan, bil pa je tudi član
jugoslovanske reprezentance.
Opravljal je tudi delo selektorja
ženske jugoslovanske in pozneje slovenske judo reprezentance.

predsednik strokovnega sveta
športa za vse.
Mag. Janez Sodržnik je že
vrsto let predan slovenskemu
športu. Predseduje Športni
zvezi Ljubljana, poleg tega je
član Strokovnega sveta Vlade RS za šport, je predsednik
Komisije za pravne zadeve pri
Strokovnem svetu RS za šport
in od 16. decembra 2014 tudi
podpredsednik
Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja
športnih zvez.

Tomaž Barada je v svoji
dolgi športni karieri dosegel
izjemne rezultate v taekwon-doju, v tem športu je postal
tako evropski kot svetovni
prvak, uspehe pa je ponovil
tudi v kickboxingu. Še pred
imenovanjem na mesto podpredsednika krovne slovenske športne organizacije je
prejel častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.

predsednik strokovnega sveta
za tekmovalni šport.
Iztok Čop je najuspešnejši
slovenski olimpijec v samostojni Sloveniji. Osvojil je kar
štiri olimpijske kolajne. Olimpionik je postal na olimpijskih
igrah v Sydneyju, kjer je z
Luko Špikom v dvojnem dvojcu osvojil prvo slovensko zlato
olimpijsko kolajno v samostojni Sloveniji. Preden je postal
podpredsednik krovne slovenske športne organizacije, je bil
ztok Čop je bil član izvršnega
odbora in član odbora za vrhunski šport.

Tomo Tiringer - lokalne športne zveze
Branko Žnidarič - lokalne
športne zveze
mag. Miran Kos - lokalne
športne zveze
Dejan Crnek - šport za vse
Martina Ratej - predstavnica
športnikov
Miroslav Cerar - individualni
ustanovitelj OKS
Damjan Lazar - športna zveza,
ki skrbi za šport invalidov

IZVRŠNI ODBOR

Iztok Čop,

prof. dr. Milan Žvan - neolimpijski športi

Gregor Benčina - individualni
letni olimpijski športi
Ivan Levak - individualni letni
olimpijski športi
Tjaša Andree Prosenc - individualni zimski olimpijski športi
Metod Ropret - kolektivni
olimpijski športi
Matej Erjavec - kolektivni
olimpijski športi
Branko Florjanič - kolektivni
olimpijski športi
Rok Vehovec - kolektivni
olimpijski športi
Bojan Rotovnik - neolimpijski
športi

mag. Vojka Ravbar - predstavnica sponzorjev
NADZORNI ODBOR
Maja Bučar Pajek - predsednica
Irena Oblak
Mojca Vrhovnik
ter nadomestna člana:
Lovro Kokalj
Bogomir Vnučec
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Nika Pušenjak - predsednica
Mitja Slavinec
Urban Acman
ter nadomestna člana:
Bogdan Plaznik
Andraž Nemec

www.olympic.si
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INTERVJU S PREDSEDNIKOM OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE-ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

Bogdan Gabrovec
M.Š., Foto: Aleš Fevžer

16. decembra 2014 je bil za novega predsednika
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja
športnih zvez izvoljen Bogdan Gabrovec.
Zdaj ste že malce več
kot en mesec predsednik
Olimpijske komiteja
Slovenije-Združenja
športnih zvez (OKS),
kakšne so bile vaše prve
naloge?

Kot se spodobi, sem ob
sprejemanju čestitk sodelavcev v strokovnih službah v
osebnih pogovorih motiviral
za nadaljevanje dozdajšnjega
dobrega dela. Večina je ta način sprejela pozitivno, ne glede na dejstvo, da bomo morali
določene zadeve izboljšati.
Predvsem pa je bistveno, da
so najrazličnejši strahovi, porojeni ob nastopu novega vodstva, popolnoma odveč.

centra, ki športnikom
pomaga pri pripravi na
tekmovanja?
Seveda in to kar ena
najpomembnejših.
Poleg
olimpijskega strokovnega
centra načrtujemo uveljavitev mreže športno-medicinskih središč za izvajanje
preventivne in kurativne
zdravstvene oskrbe športnikov in športnic vseh starostnih kategorij.
Kakšen bo razvoj športa
za vse in športa na lokalni
ravni?

Poglavitni namen je krepitev vpliva civilne športne organiziranosti na lokalni ravni

 Bogdan
Gabrovec je na
olimpijskih igrah v
Londonu vodil olimpijsko
reprezentanco Slovenije.

Katere novosti pri
delovanju krovne športne
organizacije v Sloveniji
lahko pričakujemo?

Veliko jih bo. Toliko, da bo
že čez leto dni OKS-ZŠZ popolnoma drugače 'dihal', kot je
do zdaj. Sodelavci morajo dojeti, da je OKS-ZŠZ predvsem
servis za športnike v vseh pojavnih oblikah. Povezovanje
z zvezami na panožni in občinski ravni mora postati dejansko, izmenjevanje dobrih
praks se mora zares dogajati,
graditi je treba medsebojno
zaupanje, predvsem pa vztrajati pri homogenosti slovenskega športa. In prav na tem
področju imajo vsi moji sodelavci , ki imajo veliko znanja,
še veliko rezerve. Jasno je, da
je najboljši učitelj dober zgled,
zaradi česar bom večino časa
pri usklajevanju vseh področij dela v OKS-ZŠZ namenil
neposredni navzočnosti na
OKS, na tedenskih srečanjih
z ožjim vodstvom. Tak način
dela pa bom pričakoval tudi
od podpredsednikov in članov
izvršnega odbora.
Bo ena izmed prioritet
tudi nadaljevanje dela
Olimpijskega strokovnega
6
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Zavedam se velike
odgovornosti, ki mi je
bila zaupana. Menim,
da je bila to predvsem
zmaga športa, zaradi
česar optimistično
zrem v prihodnost.

ob pomoči vzpodbujanja povezovanja osnovnih organizacij (društev in klubov). Poleg
tega bi radi uvedli financiranje športnih delavcev v športu za vse, po vzoru panožnih
športnih šol. Organizacijsko
pa moramo tudi osmisliti regijske pisarne Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja
športnih zvez.
Katere bodo poglavitne
smernice delovanja v
poslovnem delu vodenja
OKS?

Bistveno je, da do konca
mandata delež lastnih sred-

stev povečamo z 58 % na 75
% ter da vzpostavimo partnersko sodelovanje na področju
sponzoriranja z mednarodnimi
finančnimi in gospodarskimi
subjekti. Pomembno področje
pa bo tudi realizacija modela
za finančno pomoč članicam.

roma po zimskih olimpijskih
igrah leta 2018. Sponzorje bi
radi usmerili tudi k sodelovanju na področju športa za vse
in športa na lokalni ravni. Seveda pa bo moja naloga tudi
pridobivanje novih sponzorjev
prek mednarodnih asociacij.

skega naroda, ki ga ob kulturi
in znanosti po prepoznavnosti
postavlja na najvišje mesto v
svetu.

Kako boste obstoječe
sponzorje prepričali,
da bodo podaljšali
sodelovanje?

Kakšna je vaša vizija
sodelovanja z državo?

Zavedam se velike odgovornosti, ki mi je bila zaupana.
Menim, da je bila to predvsem
zmaga športa, zaradi česar
optimistično zrem v prihodnost. Imamo dobro ekipo in
prepričan sem, da bomo uresničili vse zastavljeno v mojem volilnem program.

Večina pogodb s sponzorji
olimpijske reprezentance Slovenije in partnerji Olimpijskega komiteja Slovenije poteče
po olimpijskih igrah v Riu ozi-

Vlada Republike Slovenije
in državni zbor na nacionalni
ravni, župani z mestnimi in občinskimi sveti na lokalni ravni
ter Fundacija za šport morajo
prepoznati, da je šport tista
dobrina in vrednota sloven-

Se zavedate odgovornosti
do slovenskega športa,
ki vam je bila zaupana ob
izvolitvi?

UČINKOVIT SLOVENSKI ŠPORT
Pri delovanju v športu je izjemno pomembno upoštevanje temeljnih načel razumevanja,
spoštovanja in etičnega ravnanja. Ta načela bo pri vodenju slovenskega športa
spoštovalo tudi novo vodstvo krovne slovenske športne organizacije, OKS-ZŠZ.
DISCIPLINA

IGRA

SPOŠTOVANJE

VZTRAJNOST

ZADOVOLJSTVO
USPEH

SLOVENSKI
ŠPORT

ZABAVA

SPRETNOST
TEKMOVALNI DUH
DRUŽENJE

Dr. Kocijančič postal častni predsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije
M.Š., Foto: Arhiv OKS

Dr. Janez Kocijančič je po koncu vodenja slovenske krovne športne organizacije postal častni
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

"K

o te dni berem in poslušam vse te prijazne ocene, se
sprašujem, ali sem to res jaz. Te ocene si gotovo ne zaslužim sam. Uspešen projekt slovenskega olimpizma
je plod ekipnega duha in dela. Delali smo skupaj, za
skupne cilje, v dobrobit slovenskega športa, slovenske države
in slovenskega naroda. Moja iskrena želja je, da z isto skupno energijo sodelujete tudi z novim predsednikom OKS.
Le tako je mogoče uspevati v športu in na drugih področjih
doma in v mednarodnem merilu. Če me bo kdo potreboval,
bom pomagal tudi v prihodnje," je v zahvali svojo bogato
kariero na čelu OKS sklenil dr. Kocijančič.

www.olympic.si
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Izjemno športno leto 2014
M. Š., Foto: Arhiv OKS

Slovenski športniki so v olimpijskem letu 2014 zares blesteli. Spodaj so našteti
dobitniki kolajn na olimpijskih igrah ter najboljši na svetovnih in evropskih prvenstvih,
mladinskih olimpijskih igrah in igrah specialne olimpijade, ki prejmejo tudi priznanja
Olimpijskega komiteja Slovenije- Združenja športnih zvez.
ŠPORTNA PANOGA

ŠPORTNIK / CA

DISCIPLINA

MESTO RANG TEK.

TRENER

Smučanje - alpsko
Smučanje - skoki
Smučanje - deskanje
Smučanje - biatlon

TINA MAZE
PETER PREVC
ŽAN KOŠIR
TEJA GREGORIN

Veleslalom
Normalna skakalnica
Paralelni slalom
10 km zasledovalno

1
2
2
3

OI
OI
OI
OI

Andrea Massi
Janus Goran

Smučanje - tek
Kajak kanu - slalom
Kegljanje
Letalstvo - padalstvo
Ples – standardni in
latinskoameriški plesi
Ples – moderni tekmovalni plesi
Ples – moderni tekmovalni plesi
Ples – moderni tekmovalni plesi
Ples – moderni tekmovalni plesi
Kolesarstvo - gorsko
Strelstvo - šport invalidov
Kajak kanu - spust
Kajak kanu - spust
Lokostrelstvo – poljsko
Balinanje
Balinanje
Letalstvo – jadralno padalstvo

VESNA FABJAN
SAŠO TALJAT, LUKA BOŽIČ
BARBARA FIDEL
MAJA SAJOVIC
MIHA VODIČAR, NADIYA BYCHKOVA

Šprint
C-2
Kombinacija
Cilj
Kombinacija

3
1
1
1
1

OI
SP
SP
SP
SP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SP
SP
SP
SP
EP
SP
SP
SP
SP
EP
EP
EP

1
1
1

EP
MOI
MOI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EP
Fleishman Silva
EP
Fleishman Silva
EP
Fleishman Silva
EP
Habjan Gregor
EP
EP
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade
Evropske igre specialne olimpijade

Ples - moderni tekmovalni plesi
Kajak kanu - slalom
Rokomet

Keglanje slepi - šport invalidov
Keglanje slepi - šport invalidov
Keglanje slepi - šport invalidov
Showdown - šport invalidov
Taekwondo - ITF
Taekwondo - ITF
Plavanje
Balinanje
Plavanje
Namizni tenis
Kolesarstvo
Plavanje
Atletika
Kolesarstvo
Namizni tenis

DEJAN DJUROVIČ, ANDRAŽ MRAK
Electric boogie pari
TOMI ČINEJ
Breakdance solo
PATRICIJA CRNKOVIČ
Šov solo
KLARA LAINŠČEK, JAN RAVNIK
Šov pari
TANJA ŽAKELJ
Kros
VESELKA PEVEC
SH2 padajoče tarče
PETER ŽNIDARŠIČ, LUKA ŽGAJNAR
C-2 šprint
VID DEBELJAK, ANŽE URANKAR, NEJC ŽNIDARČIČ 3xK-1 šprint
TOJA ČERNE
Sestavljeni lok-FITA krog
JURE KOZJEK
Posamezno
ALEŠ BORČNIK
Hitrostno zbijanje
MATJAŽ FERARIČ, ROK PRELOŽNIK, JAKA GORENC, Natančno pristajanje-ekipno
SAŠO SLABAJNA, MATJAŽ SLUGA, MOJCA PIŠEK,
TANIKA VIRTOVŠEK, FRANC UNUK
SAMO KOS-POLUTAK
Electric boogie solo
ANŽE URANKAR
K-1
URH KASTELIC, ŽIGA URBIČ, TILEN SOKOLIČ,
MATIC KOTAR, ALEKS KAVČIČ, JAKA MALUS,
LUKA KIKANOVIČ, ROK CVETKO, LEON RAŠO,
BLAŽ JANC, JAN PREVOLNIK, GAL MARGUČ, JAKOB
BEĐETI, DARKO STOJNIČ
MARJAN ŽALAR
B3 kombinacija
DANICA PADEŽNIK
B2 posamezno
TOMAŽ FURLAN
B2 posamezno
PETER ZIDAR
Posamezno
SANEL LJUTIČ
Borbe do 63 kg
URŠA TERDIN
Borbe do 75 kg
TINE MÜLLER
50m prosto
KATARINA BULIČ
Posamezno
EVA ZAVODNIK
100m prosto
SERGEJA OSTRŠ
Posamezno
ŽAN TUŠEK
Kronometer 2 km
ŽANA JUSTIN
25m prsno
NINA KUKOVEC
200m
ZORAN VALENČIČ
Kronometer 1 km
MATEJ KOPIČ, SERGEJA OSTRŠ
Dvojice

*Sezona 2013/2014
SP = svetovno prvenstvo / EP = evropsko prvenstvo / OI = olimpijske igre / MOI = mladinske olimpijske igre

Najboljši klubi v državi, ki so v letu 2014 nastopali v Ligi prvakov:
NK Maribor (M nogomet) – Liga prvakov
ŽNK Pomurje (Ž nogomet) – Liga prvakinj
KMN Kobarid (M futsal) – Liga prvakov
ACH Volley (M odbojka) – Liga prvakov
Celje Pivovarna Laško (M rokomet) - Liga prvakov
Gorenje Velenje v sezoni (M rokomet) – liga prvakov*
RK Krim Mercator (Ž rokomet) – Liga prvakinj
8
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Velepec Uroš,
Tomaš Kos
Marko Gracer
Testen Dejan
Gobec Lado
Bunčič Drago
Bohak Branko,
Alenka
Činej Edi
Popovski Mitja
Rauter Samo
Sladič Polonca
Trampuž Matej
Breznik Andrej
Škoberne Aleš
Škoberne Aleš

Masle Srečko
Klemenčič Janez

Konjeniški zvezi Slovenije
sredstva MOK-a
Konjeniška zveza Slovenije, Foto: Arhiv KZS

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je prek Olimpijske solidarnosti zagotovil sredstva za Konjeniško zvezo Slovenije.

G

re za projekt Razvoj športne strukture v dresurnem
jahanju, ki ga je
Konjeniška zveza
Slovenije v sodelovanju s Kobilarno Lipica in z Arthurjem Kottasom Heldenbergom uspešno
predstavila in z njim kandidirala
na razpisu Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih
zvez (OKS-ZŠZ) za razvoj nacionalne športne strukture.
OKS-ZŠZ je med vsemi prispelimi projekti podprl projekt
Konjeniške zveze Slovenije in
z njim kandidiral na natečaju
projektov, namenjenih razvoju
nacionalne športne strukture
na Mednarodnem olimpijskem
komiteju (MOK). MOK je izbral
več projektov, med njimi tudi
projekt Konjeniške zveze Slovenije in ji prek OKS-ZŠZ namenil
sredstva zanj.
»Za Konjeniško zvezo Slovenije je izbira med kandidati
s programom dresurnega jahanja pomembna tudi na simbolni
ravni, saj letos mineva več kot
30 let, odkar so slovenski jahači Kobilarne Lipica, Alojz Lah,
Dušan Mavec in Stojan Moderc,
nastopili na olimpijskih igrah v
Los Angelesu in odlično opravi-

li prvi ekipni olimpijski nastop
jahačev nekdanje Jugoslavije v
dresurnem jahanju,« je povedal
Bogomir Vnučec, predsednik
Konjeniške zveze Slovenije.
»Tako bo Konjeniška zveza
Slovenije ob podpori MOK in
OKS-ZŠZ ter Kobilarne Lipica
lahko obetavnim slovenskim
jahačem prvič omogočila tri
trening tabore pod vodstvom
enega najpomembnejših svetovnih trenerjev za dresurno
jahanje, Arthurja Kottasa Heldenberga. Svojo dolgoletno in
uspešno kariero je v Španski
jahalni šoli na Dunaju sklenil
kot glavni trener, po upokojitvi
pa svoje strokovno delo nadaljuje kot gostujoči trener v številnih uglednih svetovnih konjeniških centrih in avtor knjig

o dresurnem jahanju. Ker bo
udeležencev kampov več, kot
je bilo načrtovano sprva, mu bo
pri delu pomagala njegova pomočnica Elka Potucek Puscha,
ki bo z vsakim jahačem trenirala individualno,« je poglavitne smernice pojasnil Zlatko
Polajžer, generalni sekretar Konjeniške zveze Slovenije.
Niz treningov bo slovenskemu konjeništvu zagotovo
prinesel občutno povečanje
kakovosti strokovnega znanja.
»Za številne slovenske jahače
je to sploh prva priložnost za
sodelovanje z enim izmed mednarodno najbolj uveljavljenih
trenerjev. Z gotovostjo lahko
trdimo, da bi bilo tovrstno izobraževanje sicer za marsikoga
nedosegljivo, tako glede orga-

nizacije kot tudi cene,« je še
povedal Zlatko Polajžer.
»Izbira jahačev je bila opravljena na podlagi razpisa med
člani Konjeniške zveze Slovenije in njihovimi obetavnimi tekmovalci. Med vsemi prispelimi
prijavami so jahače izbrali člani
Strokovnega sveta KZS v dresurnem jahanju. Ker pa je bilo
zanimanje izredno veliko, se je
število udeležencev s 15 povečalo na 20. Glede na starost
in raven znanja posameznega
jahača in konja smo jih razdelili
v več skupin,« je povedala Dora
Markun, predsednica strokovnega sveta za dresurno jahanje.
Prvi trening je bil decembra,
ogledali pa so si ga lahko trenerji in drugi strokovni delavci
Konjeniške zveze Slovenije.

Podjetje Radeče papir Nova, d. o. o. je postalo deseti
veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije

P

M. Š.

redsednik OKS Bogdan Gabrovec in direktor podjetja Radeče papir, Nova, d.
o. o. Igor Rakuša sta pogodbo o sodelovanju podpisala na predstavitvi reprezentance, ki odhaja na olimpijski festival evropske mladine.
Tradicija papirništva v Radečah sega v leto
1736. Od takrat naprej vse generacije vestno
sledijo stopinjam papirniških mojstrov. Strokovnost, ki temelji na dolgoletni tradiciji in
pridobljenem znanju, se kaže v kakovosti izdelave vseh vrst papirjev. Njihovo kakovost je
mogoče zaznati z otipom. Kot bi se dotaknili
narave.
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Seznam
reprezentance
OFEM 2015
Foto: Arhiv EYOF 2015

Na zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine v Vorarlbergu (Avstrija) in v
Lihtenštajnu nastopilo 39 slovenskih športnikov.

ALP SKO
SMUČANJE
ŠPORTNIKI
Dvornik Jaka
Fabjan Krištof
Rupnik Matevž
Rakovec Andraž

ŠPORTNICE
Habjan Lejla
Hrovat Meta
Kobentar Zala
Slokar Andreja

ŠPORTNIKI
Bogataj Tine
Pavlovčič Bor
Prevc Domen
Rogelj Urban

SPREMLJEVALCI
Anderlič Boštjan, Lukežič Andrej, Vidic Aleš
Rebec Nejc

ŠPORTNIKI
Jenko Andrej
Ličef Miha
Markun Luka
Raduha Erik

ŠPORTNICE
Klemenčič Polona
Poje Urška
Zadravec Nina

ŠPORTNICE
Jakopič Martina
Jakopič Veronika
Klemenčič Nina
Praznik Liza

SPREMLJEVALCI
Šolar Rok, Petkoš Janez, Jesenovec Igor,
Grilc Rok

NORDIJSKA
KOMBINACIJA

ŠPORTNIKI
Hribar Maks
Kvas Matic

Štante Tit

SPREMLJEVALCA
Kralj Gorazd, Štante Samo

VODSTVO REPREZENTANCE
DOBNIKAR ŽIGA – vodja reprezentance
JOVAN NINA – pomočnica vodje reprezentance
ŠVAB MATIC – tiskovni predstavnik

 EK NA
T
SMUČEH

SPREMLJEVALCI
Sitar Robert, Curk Matjaž, Kreutz Gašper

ŠPORTNIKI
Brecl Gašper
Malovrh Matevž

ŠPORTNICE
Gradišar Maja
Seretinek Anita
Stare Agata

SPREMLJEVALCI
Zupančič Zoran, Peterka Primož, Mandl Rok


BIATLON
ŠPORTNIKI
Kenda Rok
Naglič Luka
Plahuta Luka
Žnidaršič Nace

 ESKANJE NA
D
SNEGU

SMUČARSKI
SKOKI

MEDICINSKO STROKOVNA
PODPORA
KELC ROBERT – zdravnik
IPAVEC MATEJ – fizioterapevt
GARTNER NACE – fizioterapevt

UMETNOSTNO
DRSANJE
ŠPORTNICA
Polšak Nina

Matko Jaka
Vrhovnik Vid

SPREMLJEVALKA
Dorofejev Tamara

SPREMLJEVALCA
Jošt Peter, Pivk Leon

ŠTEVILČNI PREGLED REPREZENTANCE
ŠPORTNA PANOGA
ALPSKO SMUČANJE
BIATLON
DESKANJE NA SNEGU
NORDIJSKA KOMBINACIJA
SMUČARSKI SKOKI
TEK NA SMUČEH
UMETNOSTNO DRSANJE
VODSTVO REPREZENTANCE
MEDICINSKO STROKOVNA PODPORA
SKUPAJ

ŠPORTNIK
4
4
3
4
4
4

ŠPORTNICA
4
3

23

15

3
4
1

SPREMLJEVALCI
4
3
2
2
3
4
1
3
3

SKUPAJ
12
10
5
6
11
12
2
3
3

25

63

O rezultatih in novicah iz tekmovanja boste lahko več prebrali v naslednjih številki Olimpijskih krogov.
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FOTOREPORTAŽA

Tina Maze, Peter Prevc
in hokejisti slovenski
športniki leta 2014
Foto: Aleš Fevžer

2

1

3

1 Dobitniki priznanj ob koncu
prireditve. Vesna Fabjan, Teja Gregorin,
Anžet Kopitar in Tina Maze so na dogodku
manjkali. V njihovem imenu so priznanja prevzeli
starši oziroma predstavniki klubov.
2 Peter Prevc in Žan Košir v družbi najobtev-

4

nejše mlade športnice, atletinje Maruše Mišmaš.
3 Novinarka Nada Pavšin in dvakratni dobitnik
olimpijske kolajne Žan Košir.
4 Marcel Rodman je priznanje prevzel v imenu
hokejske reprezentance.

 Najboljše slovenske športnike in športnice je že tradicionalno sprejel predsednik RS Borut Pahor.
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Usposabljanje strokovnih
delavcev v športu
Nadja Schweiger, Foto: Arhiv OKS-Olimp d.o.o.

Končal se je projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Projekt Usposabljanje
strokovnih delavcev v športu v letih 2011–2014 je bil nadaljevanje enako
poimenovanega projekta v letih 2009–2011. Da je potreba po strokovnih kadrih na
področju športa velika, dokazuje dejstvo, da se je oblikovanju projektne ponudbe
pridružilo kar 75 odstotkov vseh nosilcev veljavnih programov usposabljanj.

C

ilj razpisa je bil doseči regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj in licenciranj v športu v
različnih nacionalnih panožnih
športnih zvezah ter sofinancirati aktivnosti, ki bodo vsaj 2000
posameznikom zagotovile prejem javno veljavne diplome o usposobljenosti (od tega vsaj 400 ženskam) in vsaj 4000
posameznikom prejem veljavne licence za
opravljanje strokovnega dela v športu (od
tega vsaj 800 ženskam) v letih 2011, 2012,
2013 in 2014.
V okviru aktualnega projekta je sodelovalo 51 partnerjev, od tega trije člani konzorcija ter 48 nacionalnih panožnih športnih
zvez in drugih športnih organizacij, ki so s
pogodbo o sodelovanju pri projektu za čas
trajanja projekta nekaj programov prenesli
na OKS-OLIMP, d. o. o.
Konzorcij se je zavzemal za spodbujanje
zaposlovanja, za zagotavljanje večje mobilnosti in strokovni razvoj delavcev na področjih športa in s športom povezanih dejavnosti.
Ponudba konzorcija je zajemala aktivnosti v 67 športnih panogah in je obsegala 210 različnih programov usposabljanj in
licenčnih seminarjev, od tega 33 različnih
programov usposabljanja na tretji stopnji
in 89 različnih programov usposabljanj in
licenčnih seminarjev, ki od leta 2009 naprej
še niso bili sofinancirani s sredstvi ESS.
Konzorcij izkazuje 98-odstotno finančno
realizacijo, to pa je glede na dolgo trajanje,
kompleksnost in višino pogodbenega zneska, 2.973.654 evrov, izredno dober rezultat. V štiridesetih mesecih trajanja projekta
je bilo izvedenih 379 brezplačnih dogodkov,
kar 221 tečajev in 158 licenčnih seminarjev s področij športne rekreacije, športnega
turizma, interesne športne vzgoje otrok in
mladine, strokovno-organizacijskega dela v
športu in upravljanja športne infrastrukture. Dogodke so izvajali v enajstih statističnih regijah Slovenije in pri tem sledili cilju
- vključiti tudi manj razvite regije. Usposobljenost za delo v športu je pridobilo 3302
oseb, od tega 837 žensk, licenco pa 9122
oseb, od tega 1250 žensk. Navedeni podatki še niso dokončni, vsi, vključeni v proces
usposabljanja, bodo imeli namreč tudi v prihodnje možnost dokončati izpitne obveznosti in pridobiti javno veljavno listino.

12
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S finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske
unije so v nekaterih panogah usposobili
nasploh prve kadre za delo v športu - curling, hokej na travi, motokros, speeadway,
speedminton, šah in tako naprej - v drugih
panogah (npr. aikido) pa prve kadre z najvišjo stopnjo usposobljenosti za delo v športu.

Sklenemo lahko, da slovenske športne
organizacije potrebujejo usposabljanje in
permanentno izobraževanje strokovnih kadrov. Prav z novim projektom ESS bi lahko
povečali število ljudi, profesionalno ali prostovoljno delujočih na športnem področju,
ter s tem skupaj dvignili kakovost slovenskega športa.

Olimpijski Aktivni dnevi!
Gorazd Cvelbar

Olimpijski komite Slovenije je v sodelovanju z Zbornico gorskih
centrov in s slovenskimi žičničarji v okviru projekta ACTIVE
SLOVENIA pripravil akcijo SMUČAJMO DOMA!
Vsi imetniki kartic Active Slovenia bodo pri zdravem
aktivnem preživljanju prostega časa na slovenskih
smučiščih lahko sodelovali na AKTIVNIH DRUŽINSKIH DNEH
na slovenskih smučiščih:

Aktivni dnevi
v sezoni 2014/2015:
1. 24. 1. 2015 - Vogel
2. 31. 1. 2015 - Cerkno
2. 7. 2. 2015 - Golte
3. 28. 2. 2015 - Celjska koča
4. 21. 3. 2015 - Krvavec.

N

a Aktivnih družinskih dneh se bodo lahko rekreativni smučarji pomerili v veleslalomu z enim izmed znanih slovenskih športnikov, zmagovalec pa bo tisti, ki se bo uspel kar
najbolj približati njegovemu času. Otroci bodo lahko sodelovali na miniolimpijadi, zabavnih štafetnih igrah, spoznavali bodo olimpijske simbole in se družili z olimpijcem, vsi pa bodo
sodelovali tudi v žrebanju uporabnih nagrad, ki jih bodo prispevali
pokrovitelji akcije.
Za vse imetnike kartic Active Slovenia bo tudi v teh dneh nakup
smučarskih vozovnic ugodnejši.
Od 9.00 do 11.00: Zbiranje prijav za veleslalom
(pod šotorom Active Slovenia)
Od 10. 00 do 11.00: Olimpijski izziv z Bojanom Križajem
Od 12.00 do 12.30: Mini olimpijada, Olimpijski kviz
Ob 12.30: Razglasitev zmagovalca in
žrebanje nagrad
Pridružite se nam in uživajte na slovenskih smučiščih.
Aktivne dni bo Olimpijski komite organiziral tudi v slovenskih
naravnih zdraviliščih in v slovenskih kulturnih ustanovah, ki so se
pridružile projektu Active Slovenia.

Solidarnostni sklad za slovenske
olimpijke in olimpijce
Klub slovenskih olimpijcev (KSO) je ob podpori OKS-ZŠZ in
programa sklada za športnike, z direktnimi donacijami klubu, s
sredstvi Fundacije za šport in z drugimi viri zagotovil in uspešno
razdelil sredstva solidarnostnega sklada za slovenske olimpijke
in olimpijce za leto 2014, v skupni višini 10.000,00 EUR.

R

azdelilnik sredstev za socialni sklad je bil pripravljen v
skladu z dogovorom slovenskih olimpijcev na srečanju
v Zrečah, oktobra 2014. Razdelitev je narejena na podlagi dogovorjenih prednostnih kriterijev ter tudi na podlagi
pridobljenih podatkov olimpijcev in olimpijk o nujnih potrebah.
Prednost pri dodelitvi sredstev so imeli tisti, ki si teže samostojno zagotovijo sredstva, na to pa vplivata tudi starost in
zmožnost za delo. Sredstva se prednostno dodeljuje za: 1.
zdravstvene zadeve, 2. druge izredne situacije, v katerih so
se znašli olimpijci, 3. kot izredni dodatek na podlagi nizkega
mesečnega dohodka. Sredstva se nakažejo v enkratnem in ne-

Petra Robnik, Aleš Šolar

povratnem znesku in so namenjena reševanju v opisu navedene izredne situacije oziroma razmer, zaradi katerih olimpijec
naproša za dodelitev sredstev socialnega sklada. Zagotovljena
je diskretnost; v javnosti podrobnosti o prejemnikih sredstev
ne bomo objavljali.
Klub slovenskih olimpijcev na nacionalni ravni združuje Slovenske olimpijce in športnike. Z vključitvijo olimpijcev v solidarnostne in druge aktivne programe skupaj z oddelkom za vrhunski šport OKS in s Komisijo športnikov OKS skrbi za uveljavljanje
statusnih pravic vrhunskih športnikov in uresničuje svoje programske cilje in svoje poslanstvo.
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Okrogla miza o tem, kako ravnati
s težko prigaranim denarjem
B.D., Foto: Play Smart

Olimpijski komite Slovenije in ekipa programa Play Smart sta pripravila
izredno zanimivo in odlično obiskano okroglo mizo o tem, kako so
slovenski športniki usposobljeni za upravljanje svojih sredstev.

U

spešni
športniki
lahko na vrhuncu
kariere v kratkem
času zaslužijo veliko denarja, izjemne
rezultate pa dosegajo v mladih letih,
ko še nimajo nikakršnih izkušenj z
rokovanjem s financami. Namesto
da bi finančno strategijo pripravili
ob pomoči strokovnjakov, se upravljanja financ lotijo sami, ob tem
pa jim ob osredotočenosti na treninge za tehten premislek na tem
področju zmanjkuje časa. Zaradi
tega je je ekipa strokovnjakov s
finančnega področja zasnovala
program Play Smart s podporo
Olimpijskega komiteja Slovenije,
s katerim želijo povečati finančno
pismenost športnikov za kakovostno življenje tudi po končani karieri. Na dogodku so naši vrhunski
športniki Primož Kozmus, Vasilij
Žbogar in Mateja Šimic ter Žiga
Dobnikar iz OKS in upravljalec
osebnega premoženja Miha Urek
spregovorili o pasteh na hitro pridobljenih in še hitreje izgubljenih
denarnih sredstev.
Olimpijski prvak Primož Kozmus je na srečanju poudaril: »Za
športni uspeh potrebujete vrhunsko ekipo, prav tako je tudi
pri financah. Sam sem si pripravil
finančno strategijo, problem je bil
samo v tem, da sem mislil, da se

na finance spoznam, vendar se
nisem. Na koncu sem ugotovil, da
bi bilo bolje, če z zasluženim denarjem ne bi delal ničesar.«
Svojo dobro izkušnjo je delil
tudi olimpijec Vasilij Žbogar. Povedal je: »Kot športnik moraš biti
ob popolni osredotočenosti na
trening tudi podjetnik, to pa je
seveda težko. K meni so prihajali
številni ljudje in mi ponujali najboljše obresti, vendar mi niso za
to seveda dajali nobene garancije.
Zaradi tega nisem hotel investirati v tvegane posle in imel sem
srečo.«
Tudi triatlonka Mateja Šimic
je spregovorila o svojem pogledu
na obdobju po koncu kariere. Razložila je: »Do leta 2012, ko sem
nastopila na olimpijskih igrah
v Londonu, sem vsa svoja sredstva vlagala nazaj v trening, po
končani karieri pa bom skušala
najti primeren projekt, ki me bo
prepričal.«
Miha Urek, avtor priročnika
Miselnost zmagovalcev, je mladim športnikom svetoval: »Mladim športnikom predlagam, da
si na začetku svoje športne poti
najdejo mentorja, ki je pred njimi
že prehodil to pot in pozna pasti,
nasvete prijateljev in nerealne
obljube finančnih svetovalcev«.
Potem se naj pozanimajo, kako
imajo to urejeno na športni zve-

zi in zberejo
čim več podatkov o
pravilnem
ukvarjanju
s financami.«
P re d stavnik Olimpijskega komiteja
Slovenije Žiga Dobnikar
je o vlogi krovne slovenske športne organizacije
povedal: »Na Olimpijskem
komiteju Slovenije se trudimo
pomagati športnikom in trenerjem na različnih področjih. Še pred
nekaj leti se nihče ni ukvarjal z
vprašanjem financ, zaradi česar
športniki velikokrat zaidejo v finančne težave. Sodelovanje z ekipo Play Smart je v tem smislu res
dobrodošla pomoč pri pripravi na
pametno ravnanje s težko prigaranimi sredstvi.
Ekipa Play Smarta je skupaj z
Olimpijskim komitejem Slovenije
izdala zanimiv priročnik Miselnost
zmagovalcev, v katerem so predstavljene slabe in dobre prakse
ukvarjanja z osebnimi financami
najboljših svetovnih športnikov.
Nov življenjski slog, ki si ga nenadoma lahko privošči mlada
zvezda, velikokrat pripelje tudi
do bolečega osebnega bankrota.
V priročniku so poleg nasvetov za

upravljanje financ zbrani tudi znani citati nekaterih
najvidnejših 'zapravljivcev' zadnjega časa. »Lahko bi rekli, da je
bila to slaba poslovna odločitev,«
je povedal Boris Becker, nekdanji
tenisač, ki danes priznava, da lov
za ženskami, v katerega je – ob
pokru – takoj po upokojitvi preusmeril ves svoj tekmovalni nagon,
morda le ni bil najcenejši 'hec'. Priročnik je namenjen vsem mladim
športnikom, ki bodo v kratkem
času svoje profesionalne kariere
ustvarili premoženje, ki ga povprečen državljan pridobi v veliko
daljši delovni dobi. Profesionalna
pot športnikov je namreč veliko
krajša kot delovno obdobje »navadnega smrtnika«.

Nadaljevanje projekta, poimenovanega
izobraževanje na daljavo
D.K.

Ž

e vrsto let, natančneje od leta 2002, v sodelovanju z velikim sponzorjem olimpijske reprezentance, Telekomom Slovenije, Olimpijski komite Slovenije sodeluje pri izobraževanju na daljavo prek spleta – e-izobraževanju za vrhunske
športnike. Da bi mladim vrhunskim športnikom omogočili čim bolj kakovostno in z
dijaki prijazno srednješolsko izobraževanje, tudi v šolskem letu 2014/2015 pri izobraževanju sodelujemo s tremi šolami, in sicer z Gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja,
Gimnazijo Šiška iz Ljubljane ter II. Gimnazijo Maribor. V okviru projekta so izbranim dijakom
v dogovoru s šolo, na katero so vpisani, zagotovljene ustrezne internetne povezave za nemoten
dostop do spleta in šolskih programov, ki jih za tovrstno izobraževanje prilagajajo učitelji. E-izobraževanje dijakom veliko pomeni, saj poteka po dogovoru s profesorji tudi v času odsotnosti
športnikov zaradi treningov in tekmovanj po vsem svetu. Bi pa bilo tovrstno izobraževanje veliko
teže izvesti, če s šolami ne bi sodeloval in jih podpiral Telekom Slovenije.
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 Vdružbi treh mladih oldičnih
športnikov, Gregorja Popoviča,
Anžeta Laniška in Žan Luke
Štirna, so bile podpisane pogodbe
o nadaljevanju projekta.

Na OKS so se zbrali zamejski
športniki in športni delavci
M. Š., Foto: slosport

Nekdanji predsednik OKS, dr. Janez Kocijančič, je že tradicionalno sprejel zamejske
športnike in športne delavce.

U

vodoma je poudaril,
kako pomembno je
delovanje slovenskih
zamejskih
društev in organizacij za razvoj slovenskega športa
ter ohranjanje narodne zavesti in
slovenskega jezika. Poleg tega je
izpostavil tudi most, ki ga zamejci gradijo s slovenskimi športniki,
ne glede na dejstvo, da meje v
zadnjem obdobju padajo.
Predsednica komisije za zamejski šport na Olimpijskem komiteju Slovenije in glavna organizatorka vsakoletnega dogodka
Sonja Poljšak se je vsem zbranim
zahvalila za predano delo, ki bi
moralo biti za vzor tudi vsem drugim športnim delavcem v matični
domovini. »Vesela sem zaradi
res prizadevnega dela komisije,
ki se je trudila, da bi zamejskim
športnim delavcem omogočila
kakovostno delo,« je poudarila
Poljšakova. Dodala je, da jo veseli
tudi to, da so začeli sodelovati
tudi s Slovenci na Hrvaškem, ki so
letos izdali tudi knjigo o svojem
športnem delovanju.
Iz Slovenske športne zveze s
Koroške je svoje misli strnil njen
predsednik Marijan Velik, ki je
na čelu zveze že 22 let. Z njim
so prišli tudi tajnik Marko Loibnegger in podpredsednik Danilo
Prušnik, iz športne akademije
KRONA pa Marijan Smid in mag.
Štefan Hribar. Kot predstavnik
društva TAKS Management in

Šolskega košarkarskega kluba
KOŠ Celovec je bil navzoč Štefan Kreutz. Poudaril je izvrstne
rezultate odbojkarjev Posojilnice
Dob in izpostavil odlično izpeljan
projekt Šport in šola, v sklopu katerega so prav v minulih dneh podelili priznanja. Hkrati je poudaril,
da pri njihovem delovanju ne gre
samo za šport, temveč tudi za narodno poslanstvo in ohranjanje
slovenskega jezika na Koroškem.
Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem in
član komisije za zamejski šport
pri OKS, je spregovoril o težavnem finančnem položaju, ki vpliva tudi na ukvarjanje s športom
med Slovenci v Porabju. Poudaril
je, da je najbolj priljubljen šport
nogomet in da je njihova velika
želja, da bi v prihodnosti pripravili srečanje Komisije športnikov,
ki bi se jim pridružila tudi metalca
kladiva Primož Kozmus in domačin iz Porabja Kristizian Pars. Pozornost pa je namenil tudi dobro

organiziranemu
kolesarskemu
maratonu Lipa.
Iz Združenja slovenskih
športnih društev v Italiji so prišli
predsednik Ivan Peterlin, Robert
Vidoni, predsednik ŠD Vesna –
nogometne članske ekipe, in Edvin Carli, kapetan tega moštva, iz
AŠZ Olympia (odbojkarske ekipe)
pa predsednik Mihael Corsi in
športni direktor Andrej Vogrič.
Predsednik Peterlin je spregovoril o slabem odnosu slovenskih
medijev do zamejskega športa in
ob tem dodal, da je sodelovanje
z mediji v njihovem ozkem zamejskem prostoru veliko boljše.
Pohvalil pa je veliko predanost
tamkajšnjih slovenskih športnih
delavcev, ki se kar 30.000 ur na
leto posvečajo vadbi, s katero se
ukvarja približno 3.000 ljudi, ki
se vsako leto udeležijo približno
3000 tekmovanj.
Klubom so priskrbeli tudi avtobus, s katerim se zdaj vozijo na
tekmovanja. S ponosom je pove-

dal tudi, da bodo v Trstu, ne glede na to, da je njihova prioriteta
razvoj športa, pripravili kulturno
proslavo ob slovenskem prazniku, 8. februarju. Besede 'skupaj
zmoremo več' odsevajo prizadevnost zamejskih športnih delavcev, ki se bo brez dvoma odrazila
tudi v raziskavi oziroma študiji o
slovenskemu športu v Italiji, ki jo
bodo opravili v prihodnjih mesecih.
Pomembno je tudi dejstvo, da
jih v Italiji končno uvrščajo med
svoje sogovornike, je pa Peterlin
ob koncu poudaril tudi dobro sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije in Uradom vlade
RS za Slovence v zamejstvu.
Ob koncu je svoje misli strnil
še Rudi Merlak, državni sekretar urada vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, ki je z
zadovoljstvom poudaril svoje
prepričanje, da se bo kakovostno
sodelovanje nadaljevalo in celo
še okrepilo.

Športna fotografija
Reka, 1. december 2014 – Na Reki na Hrvaškem so v galeriji Principij odprli razstavo športnih fotografij pod naslovom Odločilni trenutek. Na njej je sodelovalo tudi nekaj
športnih fotografov iz Slovenije.
Športna zveza Primorsko-gorske regije s
sedežem na Reki je k sodelovanju na natečaju za najboljšo športno fotografijo tokrat prvič
povabila tudi Športno zvezo iz regije hrvaške
Istre in Športno zvezo Koper – Regijsko pisarno
Olimpijskega komiteja Slovenije. Na razstavi, že
šesti po vrsti, se je tokrat s 403 fotografijami
predstavilo rekordnih 65 športnih fotografov iz
Hrvaške in Slovenije.

Komisijo, ki je izbirala najboljše fotografije,
pomnike dogodkov tako v profesionalnem kot
rekreativnem športu, so sestavljali Sonja Poljšak
(Športna zveza Koper), Dario Koraca (Športna
zveza Istrske regije), Darko Ivošević (ZS PGŽ),
Nikola Kurti (fotograf ZS PGŽ) in Borislav Božić
(Fotoklub Rijeka).
Nagrada za najboljšo fotografijo
je odšla v Slovenijo, pristala je
namreč v rokah Marka Mavca, fotografa iz Lokev pri
Sežani, avtorja fotografije, poimenovane Beach volley – Ankaran.
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