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Olimpijski komite Slovenije in
slovenski šport v letu 2013
dr. Tone Jagodic

Po zelo uspešnem olimpijskem letu 2012 čaka slovenski šport in OKS-ZŠZ kot krovno
organizacijo nov izziv, ki je v neugodnih splošnih družbenih in ekonomskofinančnih
razmerah izjemno zahteven. Zadržati visoko raven našega športa na vseh področjih
je cilj, ki ga morajo organi in strokovna služba OKS uresničiti z zahtevnim in obsežnim
programom dela za leto 2013!

V

prihodnjih letih gotovo ne bo mogoče spregledati
posledic splošne globalne krize, ki je zlasti na področju financ že v precejšnji meri posegla na področje športa in se bo po vseh realnih pričakovanjih v
prihodnje le še stopnjevala. Glede na organizacijsko strukturo OKS in pričakovana finančna gibanja
v letu 2013 moramo predvideti aktivnosti, s katerimi bo mogoče preprečiti negativne učinke in omogočiti normalno delovanje OKS. Še naprej bodo potrebni ukrepi racionalizacije,
povezani s finančno in z materialno platjo poslovanja OKS. Ob
tem naj bi v letu 2013 skupščina OKS sprejela strategijo razvoja
in spremembe Pravil OKS na tistih področjih, kjer so te spremembe dejansko potrebne. Ob nalogah, povezanih s tekmovanji na
mednarodni ravni, kot so sredozemske igre v Mersinu v juniju,
olimpijski festival evropske mladine (OFEM) v Brasovu (zimske
igre – februarja) in Utrechtu (letne igre
– julija) ter preostala športna tekmovanja pod okriljem OKS, je pred nami še
veliko drugih pomembnih obveznosti,
povezanih z vlogo OKS v slovenskem
športnem prostoru.
Cilj delovanja OKS je brez dvoma
zelo tesno sodelovanje z drugimi športnimi subjekti v Sloveniji in v tujini. Gre
tako za članice OKS kot tudi za druge
športne organizacije, za institucije javnega interesa na nacionalni ravni, kot so
Državni zbor, Državni svet, Vlada RS z
resornim in drugimi ministrstvi, Fundacija za financiranje športnih organizacij,
CŠOD, za strokovne institucije, kot so
Fakulteta za šport, druge fakultete, Javni zavod za šport, Inštitut za šport, Zavod za varstvo pri delu RS in druge, prav
tako pa bo treba opredeliti in uresničiti
sodelovanje s spremenjenim Javnim zavodom za šport, predvsem
glede področja delovanja Olimpijskega inštituta za šport.
Ob vseh teh nalogah je OKS dolžan sodelovati pri snovanju in
realizaciji številnih razvojnih nalog v športu, zlasti na področjih zakonodaje, integralnega informacijskega sistema, vodenja skupnih
aktivnosti v zvezi s statusom vrhunskih športnikov in trenerjev ter
na številnih drugih področjih. Cilj sodelovanja z različnimi organizacijami bi moralo biti iskanje sinergističnih rešitev pri delovanju civilne športne sfere, državnih in strokovnih institucij, gospodarskih
družb in drugih subjektov, namenjenem uspešnemu razvoju športa
pri nas tudi v prihodnje. OKS lahko z delovanjem svoje strokovne
službe in delovnih teles prispeva levji delež pri izpolnjevanju nalog, ki so v javnem interesu. Ob upoštevanju strokovnih zmogljivosti OKS bi moralo to postati tehtna rešitev tako za javni sektor kot
tudi za civilno družbo v športu.
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Ob že obstoječih uveljavljenih področjih dela se kot izziv pojavljajo nekatera nova področja. Na področju vrhunskega športa
so to uveljavitev Olimpijskega inštituta za šport in preventivnih
zdravstvenih pregledov za registrirane športnike, razširitev sistema nacionalnih panožnih športnih šol, urejanje statusa trenerjev
in strokovnih delavcev, nadaljnja implementacija projekta zaposlovanja, ki ga podpira MOK /prek Adecca/, uvedba programa
spremljanja in vodenja športnikov /uvedba 'tutorjev'/ po vzoru
nekaterih razvitejših zahodnoevropskih držav, nadgradnja sistema licenciranja strokovnih kadrov in nadaljevanje projekta nove
enotne Nacionalne športne kartice. Svojo vlogo na področju boja
proti dopingu naj bi prevzela SLOada kot samostojna pravna oseba, ki se bo lahko na še ustreznejši način spopadla s to veliko
nevarnostjo sodobnega športa.
Podobno kot v zadnjih letih se
mora delovanje OKS osredotočiti
na programe, ki so finančno pokriti,
opustiti (oziroma omejiti) pa je treba
tiste programe, pri katerih delovanje
ne bo pokrito s finančnimi viri. Pri
nalogah, ki so v javnem interesu si je
treba prizadevati za dodatna sistemska sredstva, pridobljena od javnih
financerjev, nujni sta okrepitev dejavnosti, povezanih s pridobivanjem
sredstev iz naslova EU, ter osvežitev
marketinga in poslovnih dejavnosti.
V času gospodarske krize je ključno
sodelovanje z gospodarskimi subjekti in s športnimi institucijami pri nas
in v tujini, s katerimi je OKS povezan.
Na področju marketinga ostaja delo z
obstoječimi poslovnimi partnerji stalnica, ki je hrbtenica neodvisnosti in je
zato izjemnega pomena. Pridobivanje
novih poslovnih partnerjev na področjih, ki so stroškovno najbolj izpostavljena, in iskanje možnosti na športnih področjih,
ki komercialno še niso izkoriščena (šport za vse, šport mladih,
šport starejših), sta brez dvoma imperativa, s katerim se bo treba soočiti v novem letu.
Zelo raznoliko, vsebinsko zelo obsežno in z novimi nalogami
okrepljeno področje dela organov in številnih teles OKS ZŠZ bo
lahko uresničeno le, če se bomo uspeli držati vnaprej določenih
prioritet in zmogli vseskozi spremljati uresničevanje nalog tudi z
zornega kota finančno-materialnega poslovanja. Samo tak način
delovanja nas lahko varno vodi skozi turbulence tega leta. Ob tem
pa se zdi, da bo za civilno sfero slovenskega športa ključnega pomena zlasti vprašanje, ali bo ob vseh skušnjavah uspela zadržati
svojo notranjo enotnost, ki je edino zagotovilo za njeno dolgoročno preživetje.

Prve evropske igre bodo
v Bakuju - Azerbajdžan
STA; Foto: EOC

N

a generalni skupščini Evropskih
olimpijskih
komitejev (EOC) v
Rimu so potrdili
izvedbo
prvih
evropskih iger,
ki jih bodo premierno po vzoru
olimpijskih iger pripravili junija
2015 v Bakuju. Evropa se do
zdaj kot edina celina še ni odločila za organiziranje svojih,
torej evropskih športnih iger,
tekmovanja v različnih panogah
na enem kraju hkrati, pripravljenega po vzoru olimpijskih iger.
Taka tekmovanja na drugih
celinah potekajo že dolgo, saj
poznamo vseameriške, afriške,
azijske in oceanijske igre.

»Prve igre leta 2015 bodo
velik in pomemben preizkus na
poti do iger leta 2019. Moja
ideja je, da bi evropske igre
postale tudi kvalifikacijsko tekmovanje za OI leta 2020 za nekatere športe. O tem se z med-

narodnimi panožnimi zvezami
že pogovarjamo,« je povedal
predsednik EOC Patrick Hickey.
Generalne skupščine EOC se
je udeležil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dr.
Janez Kocijančič, ki je pozdravil
odločitev, sprejeto v Rimu.
»Evropa je edina celina
brez svojih iger, tako da je bil
že skrajni čas, da se to spremeni. To bo multišportni dogodek na podobni ravni, kot so
olimpijske igre. Slovenski šport
je izjemno močan in na olimpijskih igrah dosega vrhunske
rezultate, zdaj pa se torej ponuja še ena izvrstna priložnost
za uveljavitev naših športnih
zmogljivosti. Vnaprej presojati
o neki zadevi, ki se bo zgodila
prvič, je težko, pričakujem pa,
da bodo igre uspešne in da se
bo Baku zanesljivo izkazal kot
zelo dober gostitelj,« je povedal dr. Janez Kocijančič.

dveh neolimpijskih športih. Sodelovalo naj bi približno 7000
športnic in športnikov. Med tistimi panogami, ki naj bi se pridružile novemu tekmovanju, so
lokostrelstvo, badminton, boks,
kajak kanu, sabljanje, rokomet,
judo, ragbi (sedem), strelstvo,
taekwondo, namizni tenis, triatlon in odbojka. Potekajo pa tudi
pogajanja z gimnastično zvezo.
Raziskave so pokazale, da
lahko zaradi ustreznosti svoje infrastrukture približno 40
evropskih mest takšne igre
pripravi brez težav. Zaradi tega
naj bi bile te igre tudi veliko cenejše od OI. Predlani so naredili
tudi anketo v okviru evropskih
olimpijskih komitejev in 87 odstotkov jih je igre podprlo.
Ideja o evropskih igrah se je
prvič porodila pred 15 leti, ko
je bil na čelu Eoca še Jacques
Rogge, zdajšnji predsednik
Mednarodnega
olimpijskega

Ena največjih ovir bo dejstvo, da imata dve pomembni
športni zvezi, atletska in plavalna, za leto 2015 že določena
svoja velika tekmovanja in zato
še ni jasno, ali bosta sodelovali
na prvih evropskih igrah.
Igre bodo potekale vsako
četrto leto, eno leto pred poletnimi OI. Na njih naj bi tekmovali športniki v 15 olimpijskih in

komiteja (MOK). Tedaj so jo
zavrnili, med drugim zato, ker
naj bi bil koledar športnih tekmovanj preveč natrpan. »V
tem času smo doživeli veliko
sprememb, tako na političnem
in gospodarskem kot na športnem področju, sprememb, ki
zahtevajo tudi drugačno ravnanje in drugačne odločitve,« je
razložil Hickey.

www.olympic.si

5

Olimpijski festival evropske
mladine Brasov 2013
Nina Jovan

Največji zimski mladinski športni
dogodek v Evropi, olimpijski festival
evropske mladine (OFEM), se bo
letos zgodil v Romuniji, v Brasovu
ter še v dveh drugih mestih v regiji
Brasov, Rasnovu in Predealu. Igre bodo
potekale med 17. in 22. februarjem 2013. Športniki iz 49
evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev se bodo pomerili v
osmih športnih disciplinah: alpskem smučanju, teku na smučeh,
biatlonu, hokeju na ledu, umetnostnem drsanju, hitrostnem
drsanju, smučarskih skokih in deskanju na snegu.

EUROPEAN YOUTH
OLYMPIC • WINTER
FESTIVAL

U

radna maskota iger je Martin, karpatski rjavi medved. Oblečen je v barve Romunije. Karpatski rjavi medved predstavlja
romunsko kulturo ter je navdih in osrednji junak številnih
romunskih pesmi in pravljic.
Začetki iger OFEM segajo v leto 1991, ko je Belgija kot prva
država gostila poletni olimpijski festival evropske mladine. Prvi
zimski olimpijski festival evropske mladine pa je organiziralo mesto
Aosta v Italiji. Takrat so se obetavni mladi športniki pomerili v petih
disciplinah: alpskem smučanju, teku na smučeh, biatlonu ter umetnostnem in hitrostnem drsanju.
Številni vrhunski športniki svetovnega kova so na teh igrah začeli svojo izjemno športno kariero. Med njimi tudi Janica Kostelič (hrvaška alpska smučarka), Anja Pearson (švedska alpska smučarka),
Marit Björgen (norveška smučarska tekačica), Rok Benkovič (slovenski smučarski skakalec), Jevgenij Plušenko in Irina Sluckaja (ruska
umetnostna drsalca) ter številni drugi.
Mesta, ki so do zdaj organizirala poletni in zimski festival
evropske mladine in ga bodo letos in leta 2015
Leto Poletni festival

Zimski festival

1991

Bruselj (Belgija)

-

1993

Valkenswaard (Nizozemska)

Aosta (Italija)

1995

Bath (Velika Britanija)

Andorra la Vella (Andora)

1997

Lizbona (Portugalska)

Sundsvall (Švedska)

1999

Esbjerg (Danska)

Poprad (Slovaška)

2001

Murcia (Španija)

Vuokatti (Finska)

2003

Pariz (Francija)

Bled (Slovenija)

2005

Lignano Sabbiadoro (Italija)

Monthey (Švica)

2007

Beograd (Srbija)

Jaca (Španija)

2009

Tampere (Finska)

Szczyrk (Poljska)

2011

Trabzon (Turčija)

Liberec (Češka republika)

2013

Utrecht (Nizozemska)

Brasov (Romunija)

2015

Tbilisi (Gruzija)

Vorarlberg/Liechtenstein (Avstrija/Lihtenštajn)

Slovenija se bo tokratnih iger udeležila v šestih športnih disciplinah: alpskem smučanju, teku na smučeh, smučarskih skokih, umetnostnem drsanju, biatlonu in deskanju na snegu.
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Preglednica: Število osvojenih medalj na OFEM za Slovenijo
Poletni

Zimski

Sr.

Br.

Sk.

Zl.

1993

2

3

5

1

1995

4

3

7

1

Zl.

1997

Sr.

Br.

1

1

Skupaj
Sk.

Zl.

Sr.

Br. Sk.

1

1

2

3

6

3

1

5

4

10

2

2

4

1

1

2

3

5

1999

2

4

4

10

2

2

2

4

6

12

2001

1

4

2

7

1

2

2

4

2

2003

1

2

2

4

3

9

2

3

7

2

4

5

11

2

2

4

4

3

4

11

2

3

3

2

8

4

3

3

4

29

22

2005

4

1

2

7

2007

1

3

2

6

2

2009

1

1

2

2

2011

3

3

3

9

1

2

12

25

24

61

10

7

Skupaj

2

12

3

6

5

3

12

32

36

90

Cilji slovenske ekipe, zadolžene za športnike, udeležence letošnjega tekmovanja
OFEM v Brasovu, je poleg zagotavljanja
razmer za ustrezno pripravo in uspešen
nastop na festivalu tudi priprava dodatnih vsebin za športnike in trenerje,
ki pripomorejo k celostnemu razvoju
športnika. S tovrstnim načinom dela
želimo mladim športnikom pomagati na njihovi poti do olimpijskih
iger.
Nastop na festivalu OFEM
je le eden izmed
številnih korakov
na tej poti. Poleg pomoči pri razvoju športnikov
pa si želimo vzpostaviti tudi tesen in kakovosten odnos z vodji projektov ter s trenerji, kajti dobro medsebojno sodelovanje vpliva na uspešne nastope mladih slovenskih športnikov
in posledično osvajanje kolajn.

Štipendije MOK za
OI v Sočiju 2014

O

Borut Kolarič; foto: Ekipa

limpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez
(OKS) je v sodelovanju z Olimpijsko solidarnostjo
Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) razpisal poseben program štipendij za športnike, namenjenih za priprave in kvalificiranje na 22. zimske olimpijske
igre, ki bodo v Sočiju od 7. do 23. februarja 2014.
Štipendija je namenjena športnikom, ki imajo realno možnost nastopiti na olimpijskih igrah, zanjo so lahko zaprosili
športniki, predstavniki individualnih športnih panog iz programa olimpijskih iger v Sočiju, izpolnjevati pa so seveda
morali tudi druga merila in druge zahteve razpisa.

Športne
štipendije
M.Š.; Foto: Ekipa

Športne štipendije so projekt OKS, FŠO in
MIZKŠ, ki se nadaljuje kljub finančni krizi in
pomaga mladim slovenskim športnikom.
Dogovor o sofinanciranju projekta je nastal
leta 1999, cilj pa je bila pomoč mladim
športnikom, ki dosegajo izvrstne rezultate
tudi v mednarodnem merilu in se hkrati
uspešno šolajo.

Š
 Športniki smučar Boštjan Kline, umetnostna drsalka Daša Grm,
sankač Danej Navrboc in nordijski kombinatorec Gašper Berlot v družbi predstavnikov zvez in predsednika OKS, dr. Kocijančiča.

Skladno z razpisom smo v določenem času prejeli 35 vlog
športnikov (20 M in 15 Ž) iz devetih športnih panog. Glede
na to, da je lahko OKS na MOK posredoval le 15 vlog, smo v
skladu z merili pripravili prednostni seznam. Odločitev OKS je
ombinacija
sloven-vseh 15 športnikov ter jim podelil
nato potrdil
MOK in odobril
skih
barv, 2014. Dobivali jo bodo:
štipendijo
do športnih
konca februarja
zelene, modre in
1. bele,
Jakovdaje
Fak,oblačilom
biatlon
svežino,
na - prosti slog
2. posebno
Filip Flisar,
smučanje
strani poudar3. eni
Rok Marguč,
deskanje na snegu
z dinamično
4. jeno
Katja Višnar,
tek na smučeh
kombinacijo
oblike
Triglava
kotsmučanje
5. Ilka
Štuhec,
alpsko
slovenskega
simbola,
na smučarski
drugi
6. Mitja
Mežnar,
skoki
pa z enostavnim
in hitro
prepo- skoki
7. Maja Vtič,
smučarski
znavnim
ponavljajočih
8. vzorcem
Boštjan
Kline, alpsko smučanje
se napisov
Team Slovenia.
9. Tim-Kevin
Ravnjak, deskanje na snegu
Mladosten
dizajn,
enostav10. Gašper
Berlot,
nordijska kombinacija
nost in
11. ”morsko-deskarski„
Daša Grm, umetnostno drsanje
pridih 12.
bodoVesna
skupaj
s kakovoFabjan,
tek na smučeh
stnimi 13.
materiali
pripomogli
Žan Kranjec,
alpskok smučanje
dobremu
članov Teama
14.počutju
Teja Gregorin,
biatlon
Slovenia
2012 tersankanje
z
15.London
Danej Navrboc,
na umetnih progah.
izstopajočimi barvnimi kombinacijami
in vzorci
omogočili
Štipendija
prinaša
finančno in strokovno pomoč pri priizvrstno
predstavljanje
pravi in
kvalificiranju Sloveza nastop na OI v Sočiju 2014 in tako
nije.zagotavlja pokrivanje:
• stroškov treninga,
•	
stroškov za ustrezno strokovno ekipo; trener in drugo osebje,
•	
stroškov prevoza na olimpijska kvalifikacijska tekmovanja.

portni rezultati, ki prinesejo štipendijo, oziroma kriteriji za dodelitev le-te so izjemno zahtevni, kajti športniki morajo dosegati najboljše uvrstitve na tekmovanjih najvišjega ranga.
Biti uspešen na športnem področju ter hkrati obiskovati
šolo in se tudi uspešno šolati ni enostavno in je za mlade športnike velika obremenitev. Z dodeljevanjem štipendij jih želimo
predvsem dodatno motivirati. Letošnja sprememba Pravilnika

K

Štipendija znaša od 300 USD do 1.500 USD na mesec in bo
športnikom v precejšnjo pomoč pri njihovem vsakodnevnem
treningu oziroma trenažnem procesu. Slavnostni podpis pogodbe je potekal 20. 12. 2012 v navzočnosti dr. Janeza Kocijančiča, predsednika OKS, in štirih športnikov, saj so vsi drugi v
polnem tekmovalnem ritmu in se podpisa niso mogli udeležiti.
Na seznamu 'kandidatov' za nastop na OI je še veliko drugih
športnikov in prav vsem želimo veliko športnih uspehov na poti
do nastopa na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014.

 Plezalka Katja Kadič, smučarski skakalec Jaka Hvala, dr. Janez
Kocijančič, Maja Treven iz banke SKB, paraolimpijec Darko Đurić.

o športnih štipendijah je prinesla kar nekaj izboljšav.
Za športno štipendijo lahko po novem zaprosijo tudi športniki, ki nastopajo v neolimpijskih športnih panogah in športniki invalidi s statusom športnika svetovnega, mednarodnega
in perspektivnega razreda. Letos je pridobivanje štipendije
podaljšalo 90 športnikov, 78 pa je takih, ki so štipendisti
šele postali. V šolskem oziroma študijskem letu 2012/13
bodo prejemali od 80–300 evrov na mesec.
Pri podpisu štipendijskih pogodb so se predsedniku OKS,
dr. Janezu Kocijančiču, pridružili športna plezalka Katja Kadič, športnik invalid, plavalec Darko Đurič in smučarski skakalec Jaka Hvala.
»Športna štipendija mi bo zelo prav prišla – tudi v prejšnjih letih sem jo prejemal – predvsem za stroške stanovanja v okolici Kranja, kjer treniram, za prehrano in vse potne
stroške,« je povedal Hvala.
V projekt je vključena tudi banka SKB, glavni sponzor Teama Slovenia, ki skrbi tudi za mlajše športnike in vsem športnikom štipendistom ponuja brezplačni račun s številnimi
ugodnostmi. Priložnostne kartice je vsem trem športnikom
predala Maja Treven, direktorica marketinga in segmentnega vodenja pri banki SKB in predsednica Kluba sponzorjev
Teama Slovenia.
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Ženske in olimpizem v
Sloveniji v zadnjih 20 letih
Zala Zaletel Foto: Aleš Fevžer

Šport je del splošne kulture, ki bogati kakovost posameznika (Žugić, 1996, str. 9).
Lahko ga razumemo kot družbeni, ekonomski in medijski fenomen (Larive, 1994).
Njegova vloga in njegov položaj v družbi sta odvisna od stopnje razvitosti družbenih
potreb, od vrednot športne dejavnosti in sprejemljivih družbenih odnosov do teh
vrednot (Tušak & Tušak, 2001).

R

azlika med spoloma v športu je v
današnjem času
manj vidna, kot
je bila v preteklosti, zato pa je bolj
subtilna
zaradi
stereotipov o pojmovanju vloge
spolov, predsodkov in stališč, ki
so se izoblikovali skozi čas (Doupona Topič, 2004, str. 5).
V zadnjem času je moč opaziti večje zanimanje stroke za
vprašanja udeležbe žensk v
športu in pri telesnih dejavnostih, z vprašanjem žensk v športu pa se obširneje ukvarja tudi

etičnih načel. Olimpijsko gibanje
je prepoznavno tudi po številnih
dejavnostih, ki širše posegajo v
športni prostor. Med pomembnejšimi sta tudi sodelovanje pri
razvoju športa za vse ter spodbujanje udejstvovanja žensk
v športu na vseh ravneh - v
smislu enakopravnosti z moškimi. Na Prikazu 1 lahko vidimo,
da se število nastopov žensk na
olimpijskih igrah (v nadaljevanju OI) iz leta v leto povečuje,
najbolj pa se je povečalo prav v
zadnjih dveh desetletjih. To pa
je prav gotovo tudi sad MOK-ove uvrstitve športnih panog,

Mednarodni olimpijski komite (v
nadaljevanju MOK).
Olimpijsko gibanje združuje
vse, ki se strinjajo z načeli in s
pravili t. i. olimpijske listine in
priznavajo avtoriteto MOK. Olimpijska listina med drugim pravi,
da je olimpizem življenjska filozofija, ki v harmonično celoto
povezuje vrednote telesa, volje
in duha. Olimpizem si prizadeva
s povezovanjem športa in kulture ter vzgoje ustvariti način
življenja, ki temelji na veselju,
izvirajočem iz napora, na vzgojni
vrednosti dobrega zgleda in na
spoštovanju splošnih osnovnih

v katerih nastopajo tudi ženske,
na OI. Leta 1991 so se pri MOK
odločili, da mora biti kateri koli
šport, ki se želi na novo vključiti
med olimpijske športe, tako moški kot ženski.
Ženski šport se je tako kot
drugod po svetu tudi v Sloveniji razvijal veliko počasneje
od moškega. Slovenke so sploh
prvič na OI nastopile leta 1936
v Berlinu, pod samostojno zastavo Slovenije pa februarja
leta 1992 na zimskih igrah v
Albertvillu. Slovenske barve je
zastopalo sedem športnic; šest
alpskih smučark (Nataša Bokal,

Prikaz 1: Večanje števila in deleža športnic na OI moderne dobe do leta 2008

Prikaz večanja števila in deleža (v %)
udeleženk olimpijskih iger

Št. udeležencev OI skupaj - število
Št. udeleženk OI skupaj (delež v %)

12000
10651 10625

10947

10318

10000

Število šortnikov

9356
8391

8000
7134
6829
6084

6000

5338

5516

4955
3963

4000
3089
2626

4069 (38.2%)

4104

3626 (35.1%)
2883

2706 (28.9%)

3314

2407

2186 (25.8%)

2008

2000

4639(42.37%)
4329 (40.75%)

5179

5151

1567 (23%)
1058 (14.9%) 1123 (21.3%)
1246
(20.6%)
781 (14.2%)

610 (11.5%)
1332
384 (11.5%) 683 (13.3%)
375 (9.2%)
127 (9.5%)
126 (4.2%)
511
(9.4%)
325 (8.3%)
57 (2.3%)
278 (9.6%)
10 (1.4%)
63 (2.4%)
36 (1.8%)
22 (2%)
997

Olimpijske igre
Vir: Prirejeno po: http://www.olympic.org/Documents/women-participation_graph_en.pdf (2012).
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651

Študij na
daljavo
M.Š.; Foto: arhiv OKS

Študij na daljavo je v izobraževalnem
procesu športnikov zelo pomemben.
OKS ga skupaj s partnerji izvaja že od
leta 2004 in tako bo tudi v šolskem letu
2012/2013.

 Maja
Tvrdy

 Mateja Simič

Barbara Brlec, Urška Hrovat,
Špela Pretnar, Katjuša Pušnik
in Veronika Šarec) ter umetnostna drsalka Mojca Kopač. Že
na naslednjih zimskih igrah leta
1994 v Lillehammerju so športnice osvojile tudi prve kolajne
za slovenski ženski olimpijski
šport pod zastavo samostojne
Slovenije. Bronasti sta bili alpski smučarki Alenka Dovžan in
Katja Koren. Na prvo slovensko
kolajno na poletnih OI je bilo
treba počakati do leta 1996,
ko je atletinja Brigita Bukovec v
Atlanti navdušila s srebrom.
Iz Preglednice 1 je moč videti, da so slovenske športnice v
obdobju od leta 1992 do 2012
nastopile na 12 zimskih in poletnih OI. Skupno so zbrale 189
nastopov (nekatere so nastopile na več igrah), nastopile so v
21 športnih panogah in osvojile
11 kolajn. Edino zlato žensko
odličje z OI je na letošnjih igrah
v Londonu osvojila judoistka
Urška Žolnir, ki ima ob tem še
bron iz Aten leta 2004.
Žolnirjeva se je vpisala v
slovensko zgodovino, saj je
osvojila prvo zlato posamično
medaljo slovenskih športnic in
prvo za samostojno Slovenijo, z
bronom iz Aten pa je tudi najuspešnejša slovenska olimpijka.

Dve olimpijski kolajni je pod
slovensko zastavo dobila tudi
alpska smučarka Tina Maze, ki
je bila v Vancouvru leta 2010
dvakrat srebrna. Srebrni sta bili
še atletinja Brigita Bukovec na
igrah leta 1996 v Atlanti ter
plavalka Sara Iskaković na igrah
pred štirimi leti v Pekingu. Takrat je bronasto kolajno osvojila
tudi judoistka Lucija Polavder,
bronasti kolajni z OI pa imata v
preučevanem obdobju še atletinja Jolanda Čeplak z iger v Atenah leta 2004 ter smučarska
tekačica Petra Majdič z iger leta
2010 v Vancouvru.

P

rojekt se je rodil leta 2002 v Mariboru, na II. gimnaziji,
pozneje pa sta se pridružila še šolski center ESIC Kranj
(gimnazija, ekonomsko-trgovska šola, višja strokovna
šola, gradbeno storitvena šola) in gimnazija Šiška.
E-izobraževanje na daljavo je izobraževanje, pri katerem
je središče dogajanja premaknjeno na splet. Pomemben del
učnih gradiv in navodila za delo so tako objavljeni na spletu,
za komunikacijo med učencem in učiteljem pa se uporabljajo
različne spletne tehnologije. Število srečanj učenca z učiteljem v živo je omejeno, učitelj pa je dijaku na razpolago 365
dni na leto.
Prve prenosne računalnike za to obliko izobraževanja je namensko doniral Telekom Slovenije. Tudi za leto
2012/13 je sredstva za izvedbo študija na daljavo priskrbel ta veliki sponzor Teama Slovenia, namenjena pa so
izobraževanju.

LITERATURA IN VIRI
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Ženske in šport. Ljubljana: Fakulteta za
šport.
2. Larive, J. (1994). The European
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3. Tušak, M. in Tušak, M. (2001).
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inštitut Filozofske fakultete.
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fizičku kulturu.

Preglednica 1: Pregled splošnih podatkov o
nastopih slovenskih športnic na OI
med letoma 1992 in 2012
Skupaj število
olimpijskih
iger

Skupaj število
olimpijskih
nastopov
slovenskih
športnic

Skupaj število
športnih
panog, v
katerih so
nastopile
slovenske
športnice

Skupaj število
osvojenih
medalj
slovenskih
športnic

12

189

21
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 Navzočim pa se je pridružil
tudi smučar Boštjan Kline, nekdanji udeleženec izobraževanja
na daljavo.

S sodelovanjem med
Telekomom Slovenije in
OKS prek šol oziroma izobraževanja mladih športnikov se Telekom Slovenije,
veliki sponzor Teama Slovenia,
lahko posredno izkazuje tudi kot
družbeno odgovorno podjetje.
Pogodbo o sodelovanju pri izobraževanju na daljavo za
leto 2012/13 so podpisali mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj II.
gimnazije Maribor, prof. Klemen Urankar, pomočnik ravnateljice gimnazije ESIC Kranj, ki se je 1. januarja 2013
preimenovala v Gimnazijo Franceta Prešerna, Dejan Rudolf, ravnatelj Gimnazije Šiška, in predsednik OKS-ZŠZ,
dr. Janez Kocijančič.

Vir: Arhiv Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, 2012.
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fotoreportaža

Športnik leta 2012
Hokejist Anže Kopitar in judoistka Urška Žolnir sta najboljša slovenska športnika leta
2012, med ekipami sta najboljša veslača Iztok Čop in Luka Špik.

 Anže Kopitar – v njegovem imenu je priznanje prevzel oče Matjaž – Urška Žolnir, Luka Špik in Iztok Čop so najbolj prepričali športne novinarje v letu 2012.
 Posebno priznanje je prejel
tudi Franček Gorazd Tiršek,
ki je na paraolimpijskih
igrah v Londonu osvojil
edino slovensko
medaljo.


Predsednik
OKS, dr. Janez
Kocijančič, je
čestital Primožu
Kozmusu, po izboru
novinarjev drugemu
najuspešnejšemu
slovenskemu športniku
v letu 2012.

10
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Foto: www.alesfevzer.com

Razstava olimpijskih znamk
OKS in Slovenska olimpijska akademija sta prek programa
Olimpijske solidarnosti – NOC Legacy ob koncu leta pripravila
novo razstavo: predstavitev športnih in olimpijskih znamk
Slovencev v različnih obdobjih Jugoslavije in v obdobju samostojne Slovenije. Razstavo sestavlja 5 panojev, na katerih
so predstavljene znamke s športnimi in z olimpijskimi motivi.
Kot znamenitost lahko omenimo dejstvo, da sta olimpijska
in športna filatelija 'navzoči' že vse od začetka olimpijskega
gibanja moderne dobe.
Olimpijska filatelistična tradicija se je začela razvijati že
zelo zgodaj, ob prvih olimpijskih tekmovanjih moderne dobe
leta 1896 v Atenah, ko je bila izdana serija priložnostnih poštnih znamk.

 Svoji izjemni beri
medalj sta dodala še
olimpijski bron.

 Športnica leta
Urška Žolnir ob podpisu
na olimpijski koledar, ki ga je
pripravil Petrol, eden izmed vélikih
sponzorjev Teama Slovenia.

 Med zadnjimi predsedniškimi dejavnostmi dr. Danila Türka je bil tudi sprejem za najboljše slovenske športnike v letu 2012.
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3. dveh deŽel

OLIMPIJSKI tek

RateČe ˜ 29. dec. 2012

Olimpijski komite Slovenije je skupaj z akcijo Migaj
raje z nami sodeloval pri pripravi ene izmed tekem
»Pokala SLOvenSKI maraton«. V lepem vremenu sta
na Belopeških jezerih na 3. olimpijskem teku dveh
dežel na 21 km slavila Rok Tršan in Mirjam Cossettini.

O

rganizatorji
so
kljub zelo slabim
snežnim razmeram dobro pripravili progo, ki je
bila sicer izjemno
zahtevna, z veliko
težavnimi vzponi in hitrimi spusti, kar je tudi eden izmed razlogov, da se tekme ni udeležilo več
tekmovalcev. Se je pa kljub temu
v sončnem vremenu na startu ob
11.00 zbralo veliko ljubiteljev
smučarskega teka, tako otrok kot
tudi starostnikov v odlični formi.
Na startu so stali tako tisti, ki se
s to športno panogo ukvarjajo
ljubiteljsko, kot tudi pravi tekmovalci. Odločili so se lahko za 7 ali
21 km dolgo progo.
Start tekmovanja je bil pri
Belopeških jezerih, potem pa
je pot tekmovalce popeljala na
planoto pod Mangartom, kjer so
ujeli tudi nekaj sončnih žarkov.
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Tekmovanja sta se udeležila
tudi dva dobitnika olimpijskih
medalj, smučar Jure Košir in veslač Iztok Čop. »Zelo rad tečem
na smučeh, ne tekmujem sicer
pogosto, a sem obljubil organizatorju, da bom na to tekmo prišel, in zato sem danes tudi tukaj. Sicer sem imel pred startom
pomisleke o snežnih razmerah,
a so se organizatorji potrudili in
pripravili dobro tekmo,« je po
teku povedal Čop.
Tradicionalno tekmovanje je
potekalo že tretjič. Organizatorji si želijo, da bi se prihodnje
leto tekmovanje dogajalo v Ratečah, kjer je proga primernejša
za tekače začetnike. Žal je toplo
vreme to letos preprečilo. »Za
rekreativce razmere niti niso
tako pomembne, pomembno
je sodelovati. In glede na to,
da nam zima ni naklonjena, je
super, da je tekmovanje sploh

bilo. Na tako težavni progi mi
gre še bolje kot na ravninski,
ker je veliko spusta,« je šaljivo
pripomnil Jure Košir.
Smučarski tek je izvrsten kot
priprava na poletno sezono za
veliko športnikov, tokrat sta se
v njem preizkusila tudi kajakaš
Jošt Zakrajšek in direktor kajakaških reprezentanc Andrej Jelenc.
»Z ekipo smo pozimi večkrat na
tekaških smučeh, saj je to zelo
dober kondicijski trening. Tudi
reprezentanca ima vsako leto
vsaj teden dni zimskih priprav«,
je o pomenu teka na smučeh
svoj pogled strnil Jelenc.
Člani Športnega društva
Ponca, ki so pripravili progo, so
se izkazali. Olimpijcu Mateju
Sokliču je žal, da v Ratečah ni
bilo dovolj snega. Potarnal je:
»Že drugo leto zapored nam je
v nekaj dneh slabo vreme povsem uničilo progo v Ratečah.

Žal je bila proga na 7 km na Belopeških jezerih zelo zahtevna,
zaradi česar je bila udeležba na
krajši razdalji manjša.«
Tek na 21 km je štel za
Slovenski pokal v rekreativnih
smučarskih tekih, za katere na
Smučarski zvezi Slovenije skrbi
Jože Klemenčič. »Letos bo 11
smučarskotekaških prireditev,
letos prvič v sodelovanju z akcijo Migaj raje z nami, ki je pod
okriljem Olimpijskega komiteja
Slovenije. Želimo si snega, kajti Ljubljanski maraton, recimo,
je lahko v snegu, smučarskega
maratona pa žal brez snega ne
more biti. Na tekme so vabljeni
prav vsi, ki imajo radi zimsko
rekreacijo,« je po odtečenih 21
km povedal Klemenčič. Rezultate absolutno in po kategorijah
na 21 km in 7 km v moški in
ženski konkurenci si lahko ogledate na www.olympic.si.

Slovenski zamejski športniki z
manj denarja, a še vedno uspešno
STA; Foto: Arhiv OKS

Slovenski športniki in športni delavci iz zamejstva so se predstavili na tradicionalni
letni novinarski konferenci v Ljubljani.

I

zpostavili so uspehe, ki so
jih njihovi člani dosegli v
minulem letu, ter težave, ki
so pri zvezah v vseh treh
sosednjih državah, Italiji,
Avstriji in na Madžarskem,
predvsem finančne narave.
Pri športnih uspehih so koroški
Slovenci poudarili predvsem
dosežke odbojkarjev Posojilnice
Dob, na Tržaškem se lahko pohvalijo z dobro organiziranostjo
ženske odbojke, v Porabju pa
so ponosni na dosežke rojaka
Krisztiana Parsa, olimpijskega
zmagovalca v metu kladiva.
»Na teh srečanjih je pomembna tradicionalnost. Ne
gre le za športne vrednote, pomembne so tudi človeške vrline.
Čestitam vsem našim društvom
v zamejstvu in upam, da bodo
tako dobro delala tudi v prihodnje,« je udeležence pozdravil
Miro Cerar, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dr. Janez Kocijančič, pa je poudaril, da
je slovenski šport v sosednjih
državah zelo dobro organiziran
ter da ideja enotnosti prostora
brez meja na športnem področju
zelo dobro deluje.
»V teh časih imajo vsi naši
klubi določene finančne težave.
Ni tako hudo kot na Tržaškem,
pozna se sicer, da dobimo deset
odstotkov manj od slovenske
države, ne pozna pa se manjši
prispevek avstrijske, saj do zdaj

 Miroslav Cerar, Sonja Poljšak - predsednica komisije za zamejski šport pri
OKS, dr. Janez Kocijančič, Jure Kufersin.

od nje nismo dobili nič in tudi
ne bomo,« je o finančni problematiki spregovoril Marjan Velik,
predsednik Slovenske športne
zveze v Avstriji.
Korošci so v Ljubljani pohvalili uspehe odbojkarjev Doba,
športno društvo Šentjanž v
Rožu, ki ima kljub majhnosti kraja eno najmodernejših dvoran za
športno plezanje v Avstriji, poročali pa so tudi o uspešnem nastopu na evropskem prvenstvu
narodnih manjšin na Saškem, na
katerem je ekipa Koroške osvojila četrto mesto ter imela v svojih
vrstah tudi najboljšega strelca,
Geralda Wölbla.
Med športniki, ki ne izstopajo le v regionalnem merilu, ampak so v vrhu tudi na avstrijski
državni ravni, pa so nordijski
kombinatorec Tomaž Druml,
biatlonka Dunja Zdouc, nami-

znoteniški igralci Humške skupnosti ter košarkarski klub Koš
Celovec in celovški nogometni
klub SAK.
V Italiji bolj občutijo posledice finančne krize; sredstev iz
Slovenije je manj za desetino, iz
Italije pa za 20 odstotkov. »To
leto je za našo organizacijo najhujše od vseh do zdaj. Ne vemo,
kako bomo delali, saj brez védenja, koliko sredstev bomo imeli
na voljo, ne moremo narediti
načrtov. A za zdaj še nobeno
izmed 57 športnih društev ni
nehalo delovati. So pa morala začasno odložiti razvoj, pa
čeprav pri tem ne gre samo za
športne dosežke, ampak tudi
za socialno noto in ohranjanje
slovenskega jezika,« je dogajanje ocenil predsednik Združenja
slovenskih športnih društev v
Italiji Jure Kufersin.

ZSŠDI je v zadnjih letih
tudi zaradi finančne stiske
nehala izdajati svoj zbornik,
ki je zajel vsakoletno dogajanje na vseh področjih njenega
delovanja, kljub vsemu pa so,
tako kot vsako leto, tudi tokrat izdali novo knjigo. V njej
je predstavljen pomorski klub
Sirena, slovenski glas v Tržaškem zalivu. Prav z jadranjem
in s tem klubom so povezani
številni uspehi slovenskih zamejskih športnikov v Italiji, ne
nazadnje sta v razredu 470
Simon Sivitz Košuta in Jaša
Farneti osvojila naslov prvakov
na MSP. Predstavili pa so tudi
uspešno združevanje odbojkarskih klubov Zalet v Trstu, v
katerih se je število odbojkaric
v šestih ekipah iz 100 povzpelo na 150.
V odsotnosti predsednika
Zveze Slovencev na Madžarskem, Jožeta Hirnöka, je delovanje ZSM predstavil Vili
Sekereš. Pojasnil je: »Razmere
se niso izboljšale, denarja je
celo vedno manj. Nogomet je
pri nas še vedno šport številka ena, imamo dva kluba na
županijski ravni. Veselimo se
čezmejnega sodelovanja, prebujata se pohodništvo in kolesarjenje, na največjem kolesarskem maratonu smo imeli lani
kar 200 udeležencev samo iz
Porabja.«

Adriatic Slovenica z olimpijci do leta 2016

O

KS in zavarovalnica Adriatic Slovenica sta podpisala novo sponzorsko pogodbo. Ta določa, da bo Adriatic Slovenica kot veliki sponzor
slovenske olimpijce podpiral vse do olimpijskih iger 2016.
Med številnimi produkti zavarovalnice Adriatic Slovenica ima za slovenski šport pomembno vlogo nadstandardno zavarovanje vrhunskih
športnikov. V karieri vrhunskega športnika sta seveda izredno pomembna hitro zdravljenje in učinkovita rehabilitacija, zaradi česar tovrstno zavarovanje športniku omogoča hitre, učinkovite in kakovostne zdravstvene storitve ob poškodbah in rehabilitacijo po njih.
Kot družbeno odgovorno podjetje Adriatic Slovenica podpira tudi
rekreativne športnike, in to tako z zavarovalnimi paketi kot s sponzoriranjem tovrstnih prireditev. Adriatic Slovenica bo kot glavni sponzor
podpiral tudi olimpijske teke v letih 2013 in 2014.

Taja Škorc; Foto: Vojko Rotar

 Gabrijel Škof in dr. Janez Kocijančič.
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Fair Play v Sloveniji v
preteklem odbobju
Sonja Poljšak, Foto: arhiv OKS

Priprava programov, projektov in administrativno-tehnična opravila na področju fair
playa v Sloveniji usklajeno izvaja Olimpijski komite Sloveniji s svojimi odbori – Odborom
za šport za vse, Odborom športa na lokalni ravni in Slovensko olimpijsko akademijo
oziroma njeno Komisijo za fair play – in v tesnem sodelovanju s Spolintom, Inštitutom
za razvoj športa.

P

osebno in pomembno vlogo naše
države pri promociji fair playa in
vrednot v športu ima Ambasador RS za šport, strpnost in fair
play. To vlogo po sklepu Vlade
Republike Slovenije že od leta
2002 opravlja Miroslav Cerar.
Vnovič je bil s sklepom vlade imenovan 28.
7. 2011. Njegova namestnika sta Petra Majdič in dr. Stanislav Pinter.
Težišče delovanja je tako na posebnih
akcijah za promocijo fair playa na športnih
prireditvah, na izobraževalnih delavnicah
ter na tematskih srečanjih in okroglih mizah. V mednarodnem merilu pa sta opazna
predvsem dejavna navzočnost na odmevnih mednarodnih športnih srečanjih na povabilo organizatorja ter sodelovanje s predstavniki mednarodnih športnih inštitucij, ki
se ukvarjajo s fair playem in širše z etiko v
športu.
Od julija 2011 do julija 2012 je bilo v
Sloveniji kar nekaj zelo pomembnih športnih
tekmovanj z uspešno udeležbo slovenskih
športnic in športnikov. In prav njim, še posebej mladim, smo posebej pozorno predstavili fair play. Okrepili smo tudi obveščenost
o fair playu kot nenadomestljivi sestavini
sodobnega športa med mladimi nasploh. Še
naprej smo razvijali lastni model športnega
obnašanja med navijači, saj predvsem prek
izobraževalnih delavnic, »fair play šol« in
tematskih srečanj mladim ponujamo izziv
za lepši in boljši šport.

V tem obdobju smo v Sloveniji izvedli 88
aktivnosti, ki so se jih udeležili tudi ambasador za fair play in njegova namestnika.
Naj omenimo samo najpomembnejše:
•	Predstavitev izsledkov aplikativnih projektov na področju fair playa v Sloveniji,
predstavitev slovenskih produktov (didaktična gradiva, strokovna literatura,
filmska produkcija) s področja fair playa.
•	Promocija strpnosti in fair playa v vseh
pojavnih oblikah slovenskega športa za
vse starostne kategorije na osnovnih in
srednjih šolah.
•	Za mlade smo pripravili predavanja, delavnice, obiske športnih tekmovanj, neposredne pogovore z mladimi športniki, njihovimi športnimi pedagogi, trenerji in starši.
•	V največji mogoči meri smo se zavzeli za
povečanje ozaveščenosti mladih o fair
playu kot nenadomestljivi sestavini sodobnega športa, in to pod geslom: ”Hej,
ne pozabi na fair play!”.
•	Na področju vrhunskega športa smo sodelovali pri organiziranju velikih športnih
prireditev, obiskov odmevnih športnih
tekmovanj, predavanj in delavnic za
športnike-reprezentante, trenerje, sodnike, športne funkcionarje, načrtno smo
delali tudi z organiziranimi navijaškimi
skupinami, in to v skladu z geslom: ”Tudi
najboljše fair play vodi naprej!”
•	Še posebej dejavni smo bili pred olimpijskimi igrami v Londonu:

 Andrew Page, Marko Račič, Tina Križan, Miroslav Cerar in dr. Tone Jagodic.
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•	v Ljubljani smo sodelovali pri dobrodelni
akciji britanskega veleposlaništva »Sport
Relief Mile za dobrodelnost«;
•	na osnovni šoli Velike Lašče smo sodelovali pri programu OI in mini olimpijada
(šola je bila izbrana za sodelovanje pred
olimpijskimi igrami);
•	sodelovali smo pri izvedbi razpisa, namenjenega osnovnim šolam, za izdelavo risb na temo »Olimpijske igre London 2012«;
•	udeležence olimpijskih iger smo pred
odhodom opozorili na fair play in na
spoštovanje vrednot.
•	S priložnotmi nagovori smo pospremili
mlade slovenske športnike ob odhodu
na tekmovanja (zimske olimpijske igre,
evropski festival mladih, mladinske
igre treh dežel)
in jim podelili priročnike o fair playu.
•	Sodelovali smo tudi pri promociji fair
playa med športnimi novinarji, predstavniki elektronskih in tiskanih medijev, in to s predavanji, z delavnicami in
okroglimi mizami.
•	Sodelovali smo pri projektu »Podelitev
fair play poteze« na sklepni prireditvi
Festivala športa mladih in se udeležili sklepne prireditve programa »Šport
otrok in mladine«.
•	Sodelovali smo z inštitutom Spolint pri
projektu Fair play šola, v katerem vsaka osnovna in srednja sodelujoča šola
v Sloveniji in zamejstvu dobi priročnike
za fair play in tablo SPORTIKUS.
•	Sodelovali smo z inštitutom Spolint pri
posredovanju predlogov za Športno potezo meseca in na priložnostnih podelitvah priznanj ter pripravili strokovni
izbor Športne poteze leta za svetovno
in evropsko priznanje za fair play.
•	Na pobudo ambasadorja RS za šport so
prvič podelili Fair play potezo na 45.
mednarodnih igrah šolarjev na Škotskem.
•	Nastala je tudi je nova verzija pesmi
o fair playu, ki jo je pripravil slovenski
kantavtor Aleksander Mežek skupaj z
angleško skupino.
•	Sodelovali smo pri promociji fair playa
20. Euro rokometnega festivala, ki je
bil od 2. do 6. 7. 2012 v Izoli (ambasador je s pismom nagovoril več kot 3000
mladih udeležencev).

Sporto nagrada za OKS
M.Š.; foto: Sporto

Na SPORTO konferenci o marketingu in sponzorstvih v športu je Olimpijski komite
Slovenije zmagal v kategoriji »Najboljše celovite športnomarketinške aktivnosti«, v
kateri je sicer sodelovalo 18 projektov.

 Zmagovalna ekipa.

D

odeljevanje SPORTO nagrade poteka v partnerstvu z Društvom
za marketing Slovenije (DMS), to pa tekmovanju daje še dodaten strokovni pomen in kredibilnost.
OKS je prijavil projekt Team Slovenia – OI London 2012, ki je
bil za Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez z marketinškega vidika najobsežnejši do zdaj. Poglavitni cilj akcije je
bila nadgradnja odnosov z navijači. Prav oni so namreč tisti, ki
soustvarjajo športne dogodke in športne zgodbe, zaradi česar je
treba ves čas negovati odnos z njimi, tega pa se zavedamo tudi
pri OKS.
V marketinških aktivnostih Team Slovenia – olimpijske igre
London 2012 smo prepletali Team Slovenia (olimpijce), sponzorje naših športnikov olimpijcev in navijače. Dejavnosti so izhajale iz
štirih projektov, s čimer smo sestavili široko komunikacijsko mrežo
in navzočnost po vsej Sloveniji. Poleg tega smo s tako oblikovanimi

projekti sponzorjem Teama Slovenia omogočili, da so se vanje aktivno vključili in prek njih aktivirali svoje sponzorstvo.
Devet sponzorjev je tako začelo o olimpijskih igrah z javnostmi komunicirati že skoraj tri mesece pred njimi. Oglaševalska kampanja, projekt 'V London po zmago', prek katerega je 119 navijačev
za tri dni odpotovalo na olimpijske igre, akciji digitalnih komunikacij, mobilna aplikacija Team Slovenia in akcija na twitterju 'tvitajmo
za naše', ter prodaja uradnih olimpijskih navijaških izdelkov Team
Slovenia na Petrolovih bencinskih servisih so bili štirje stebri, ki so
pripomogli, da je olimpijski navijaški val s sodobnim prijemom leta
2012 zajel vso Slovenijo. Za zgoraj opisani projekt je OKS dobil največ glasov strokovne žirije in strokovne javnosti.
Za najboljši oglas je bil izbran oglas podjetja Kraft & Werk Doping
zaznamuje življenje, ki je bil pripravljen v sodelovanju z Oddelkom
za boj proti dopingu pri OKS.

Recept za zdravo življenje
s športom tudi v letu 2013

R

ecept za zdravo življenje s športom je izvirni projekt Odbora športa za vse pri Olimpijskem komiteju
Slovenije, s katerim želi le-ta vsem prebivalcem Slovenije približati šport v njegovi prijazni in zdravi obliki ter hkrati k
doseganju tega cilja pritegniti in ob njem
dolgoročno povezati državno in civilno
športno sfero ter zdravstvo in njegove
institucije.

G.C.

Recept za zdravo življenje s športom
vsebuje terminski koledar za leto 2013,
prav tako ponuja napotke za posamezne
športne aktivnosti in usmerja v zdravo
prehranjevanje ter navaja na redno spremljanje telesne teže, utripa srca in krvnega pritiska.
Recept ponuja možnost tudi za dodatne programe, ki naj bi jih posebej
priporočil vaš osebni zdravnik ali trener

v vašem klubu. Torej smo klasičnim receptom za zdravila dodali tudi recept
za kakovostno, spontano ali organizirano športno vadbo. Namenjen je obema
spoloma v vseh življenjskih obdobjih.
Priporočamo izvajanje aktivnosti predvsem v naravi – največjem športnem
objektu.
Naj vam bo recept v pomoč in napotek
za zdravo in športno aktivno novo leto!
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