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dr. Tone Jagodic           

Zadnje čase nekateri na zanimiv način obravnavajo vprašanje, povezano s 
sodelovanjem civilne športne srenje in države, podržavljanjem športa ter z avtonomijo 
športnih organizacij in mogočih poti, ki bi v prihodnje pomagale utrditi položaj športa v 
naši družbi. 

P
rav tako se postavlja vprašanje, kako svoje poslanstvo 
opravlja osrednja krovna organizacija civilne športne 
sfere, Olimpijski komite Slovenije, in kakšno vlogo bi 
lahko imela v prihodnje. Nekateri zastopajo stališče, 
da naj bi sredstva, namenjena za šport na nacionalni 
ravni, razdelil kar OKS. Ob tem se mi poraja vpraša-
nje, ali smo pri nas zares zaznali tako hude razpoke 

pri sistemu sofinanciranja javnih sredstev na nacionalni ravni, da 
moramo razmišljati o tako korenitih spremembah. Glede tega se 
je morda treba malce natančneje poglobiti v oba sistema delitve 
javnih sredstev, in sicer pri Fundaciji za financiranje športnih or-
ganizacij in Letnem programu športa pri pristojnem ministrstvu. 
Vsekakor ni mogoče zanikati potrebe po določenih spremembah v 
obeh sistemih, vendar te dejansko že potekajo, saj so v fazi spre-
memb interni predpisi na obeh področjih. Po drugi strani pa velja 
ponoviti nekatere temeljne ugotovitve, ki so relevantne za resno 
razpravo o teh vprašanjih.  

Financiranje športa je v različnih državah urejeno na svoje-
vrstne načine. Razvita sta dva različna modela; po enem NOC 
dejansko deli javni denar za šport, po drugem pa NOC prejme le 
sredstva za priprave na olimpijske igre in nastop na njih. So pa 
tudi številne države, v katerih kombinirajo oba načina distribu-
cije državnega denarja za šport. V sosednjih državah, v Italiji, na 
Hrvaškem in na Madžarskem, se sredstva iz državnega proračuna 
delijo prek ustreznih nacionalnih olimpijskih komitejev. Proračun 
CONI-ja tako npr. znaša 409 milijonov evrov, Madžarskega olim-
pijskega komiteja 290 milijonov evrov, hrvaškega pa 20 milijonov 
evrov. V Avstriji ni enovite krovne športne organizacije, saj poleg 
Avstrijskega olimpijskega komiteja delujejo še 3 druge športne 
konfederacije, zaradi česar je primerjava manj ustrezna.  V Slo-
veniji je razvit decentraliziran sistem, ki omogoča, da posamezne 
zveze neposredno prejmejo finančno podporo od nacionalnih in-
stitucij, kot sta resorno ministrstvo in Fundacija za financiranje 
športnih organizacij. 

Sistem financiranja vrhunskega športa iz javnih virov temelji 
na nacionalnem programu športa, ki je bil sprejet leta 2000. Na lo-
kalni /občinski/ ravni je bil speljan prek športnih klubov, na nacio-
nalni ravni pa prek nacionalnih panožnih 
športnih zvez in športnih društev. 
Športniki posamezniki finančnih 
sredstev ne dobijo neposre-
dno, pač pa prek športnih 
organizacij, in sicer 
svojih klubov, zvez in 
tudi OKS.  Sredstva iz 
proračuna RS in Fun-
dacije za financiranje 
športnih organizacij 
se vsako leto razde-
lijo na podlagi javnih 
razpisov. Omenjeni 
sistem zagotavlja, 
da NPŠZ samostojno 
kandidirajo za javna 
sredstva in jih name-
nijo za svoje progra-
me. To je zelo stimula-

tiven način, ki zahteva tudi odgovorno ravnanje posameznih zvez, 
zagotovo zaslužno tudi za zelo dobre rezultate našega vrhunskega 
športa.

V letu 2011 je bilo razpisanih 46 milijonov evrov, in sicer iz mi-
nistrstva 33,1 milijona evrov, iz Fundacije pa 13 milijonov evrov. 
OKS je prejel manj kot 4 % zgoraj navedenih javnih sredstev, pa 
še ta je nato oplemenitil in jih usmeril za namene, ki so za zveze 
in športnike vitalnega pomena. V strukturi virov OKS predstavljajo 
javni viri nekaj več kot tretjino sredstev, preostalo pa OKS ustvari 
s svojimi marketinškimi dejavnostmi. Od celotnega proračuna OKS 
za leto 2011 v višini 4,3 milijona evrov je bilo največ sredstev 
porabljenih za potrebe vrhunskega športa, in sicer za priprave in 
nastope naših športnikov 819.926 evrov (19 %), za druge progra-
me vrhunskega športa pa 945.400 evrov (20 %). Med največje po-
stavke spadajo stroški za nadstandardno zavarovanje, štipendije 
za perspektivne športnike, stroški za informatiko, boj proti dopin-
gu, sofinanciranje sklada vrhunskih športnikov, vodenje sistema 
kategorizacije vrhunskih športnikov in licenciranje ter druge pro-
jekte vrhunskega športa. Ob tem je treba dodati, da se javna sred-
stva, ki jih OKS prejme za naštete namene, nato oplemenitijo tudi 
z deležem, ki ga OKS pridobi iz svojih marketinških aktivnosti, to 
pa je za prejemnike veliko ugodnejše, kot če bi sredstva pridobili 
neposredno. Za stroške dela strokovne službe namenja OKS 8,3 
% sredstev, del sredstev je treba nameniti za izpolnjevanje obve-
znosti do sponzorjev in poslovnih partnerjev, preostala sredstva 
pa so namenjena programom in dejavnostim, ki jih OKS izvaja za 
potrebe članic.    

Na podlagi teh podatkov je mogoče izoblikovati nekaj sklepov. 
Sistem delitve javnih sredstev pri nas je dokaj decentraliziran in 
nobena institucija nima nikakršnega monopola, kar je vsekakor 
zelo spodbudno. Obstoječa rešitev omogoča posameznim špor-
tnim subjektom na različnih ravneh, da s kakovostnim delom za 
svoje programe samostojno pridobijo javna finančna sredstva, kar 
je stimulativno zlasti v fazi priprave programov dela in finančnih 

načrtov. Kot rečeno, se oba podsistema vsakoletno dogra-
jujeta z rešitvami, ki skušajo poskrbeti za dodatne 

izboljšave, ki jih zahteva minula praksa. Od-
ločitev o tem, v kolikšnem obsegu 

naj se financirajo programi in 
koliko naj se nameni za športno 
infrastrukturo, je vedno določen 
kompromis, ki zahteva temeljite 
vsebinske podlage in obrazloži-
tve, ki bi morale slediti analitič-

nim ugotovitvam o tem, kako 
uspešno so bila namensko 

usmerjena sredstva upo-
rabljena v preteklosti.  Če 
bomo znali doseči, da nam 
ozko naravnani interesi 
posameznih okolij ne bodo 
skalili celovite in jasne sli-
ke o nacionalnem interesu, 
ki ga moramo zasledovati 
skupaj, se nam ni treba 
bati, da bi na tem področju 

zašli s prave poti. 

Financiranje športa



5www.olympic.si

Jaka Dobaj, foto: Aleš Fevžer

Vasilij Žbogar, 
najuspešnejši 
slovenski jadralec, 
je v domači Izoli 
med kratkim 
premorom med 
tekmovanji in 
pripravami na 
letošnje olimpijske 
igre zatrdil, da si 
tudi v Londonu 
želi poseči v sam 
vrh. Kot edini 
Slovenec v tem 
športu v zgodovini 
je namreč že osvojil 
olimpijsko medaljo.

I
n to kar dvakrat; leta 2004 
je bil v Atenah bronast v 
razredu  laser, leta 2008 
pa je v tem razredu osvojil 
še srebro. »Moj cilj je jasen 
in vsem z nan. Zanj se bom 
pripravljal v Valencii, na za-

četku junija in julija pa bom na 
olimpijskih prizoriščih opravil 
dva tekmovalna treninga. Sem 
zelo motiviran in vsi rezultati 
v zadnjem obdobju mi vlivajo 
veliko optimizma in motivacije. 
Ne želim razočarati ekipe, s ka-
tero delam v Španiji. V Londonu 
si želim vrhunski izid,« je na 
novinarski konferenci povedal 
Žbogar.

Željo, da bi s prestola vrgel 
tudi legendarnega Britanca 
Bena Ainsliea, je izpostavil že 
konec aprila po tretjem mestu 
na tekmi za svetovni pokal v 
francoskem Hyeresu. Tam si je 
v internih slovenskih kvalifi-
kacijah z Gašperjem Vinčecem 
dokončno priboril olimpijski na-
stop v razredu finn. Cilj je zelo 
visok, saj ima Ainslie med dru-

gim tri zlate olimpijske medalje 
in deset naslovov svetovnega 
prvaka. V britanski prestolni-
ci bo skušal še tretjič zapored 
osvojiti olimpijsko zlato v ra-
zredu finn. Žbogar pravi: »Lani 
česa takega še nisem mogel 
napovedati. Zdaj pa sem skupaj 
z ekipo opravil zelo kakovostne 
treninge, ki so prinesli tudi iz-
vrstne letošnje izide. Uspešno 
jadram v vseh vremenskih raz-
merah, tudi po močnem vetru. 
Čaka pa nas še veliko dela, da 
izpilimo vse malenkosti, ki odlo-
čajo na tako pomembni tekmi.«

O tem, kaj bo počel po OI, 
Žbogar še ne želi govoriti. »Ta-
koj po uspešno opravljenem 
olimpijskem nastopu sem že 
dobil nekaj ponudb za trenerja 
v tujih reprezentancah. Imam 
možnost ostati v razredu finn, 
lahko bi šel spet v razred laser. 
Eden izmed ciljev bo tudi pokal 
Amerike in pomembna vloga na 
Esimitu Europi. Toda o vsem 
tem zdaj ne razmišljam, vse 
svoje cilje, moči in misli sem 

usmeril v olimpijski nastop v 
Londonu,« je zatrdil Žbogar.

Tudi pred Londonom je ne-
kaj odprtih vprašanj. »Ni moj 
namen, da bi se pogovarjal o 
denarju, toda upam, da se bo 
lahko moja fizioterapevtka 
akreditirala za OI, prav tako pa 
moram rešiti problem napove-
dovanja vremena. Za zdaj kaže, 
da se bom moral povezati z ita-
lijansko reprezentanco. Vesel 
sem, da imam zelo močno ekipo. 
Trener je ostal Irec Trevor Millar, 
za mojo opremo in jadrnico skr-
bi Italijan Luca Devotti. Zdaj se 
ukvarja z novo jadrnico, in če bo 
ta boljša, bom na OI nastopil z 
njo. Prvič imam fizioterapevtko, 
to je Španka Noemi Valtuena 
Gimeno. Sodelujem s Špancem 
Luisom Martinezom, ki je bil 
zdravnik in kondicijski trener 
kolesarskega zvezdnika Lancea 
Armstronga. Dodali pa bomo še 
psihologa in meteorologa,« je še 
povedal Vasilij Žbogar. Zatrdil je, 
da bo ostal na olimpijski nastop 
v polni meri osredotočen kljub 

pomanjkanju sredstev. Zato se 
je povezal z Italijani, s katerimi 
bo delil stroške v pripravah, prav 
tako pa je odšel za dva dneva na 
operacijo oči, saj so mu leče vča-
sih povzročale preglavice.

Njegovo ekipo po organiza-
cijski in finančni plati vodi nje-
gov oče Stanislav Žbogar. »Od 
Vasilija vsi veliko pričakujejo in 
naredili smo vse, da bi po dveh 
olimpijskih medaljah osvojil še 
tretje odličje. V vsem tem času 
pa od JZS nismo dobili niti kli-
ca, da bi se pozanimali, kako 
nam gre. Konkurenca je izjemno 
huda in se je v finnu zelo po-
večala. Upamo, da bomo v za-
dnjih dveh mesecih in pol z zelo 
kakovostno ekipo, ki smo jo se-
stavili v zadnjem obdobju, našli 
še zadnje finese na jadrnici, da 
bo lahko Vasilij enakovreden 
najboljšim. Sicer pa je že zdaj 
izvrstno pripravljen in je konku-
renčen vsem tudi v zelo močnih 
vetrovih, kar je bila do zdaj nje-
gova šibka točka,« je pojasnil 
Stanislav Žbogar. 

Žbogar tudi na OI v  
London z najvišjimi cilji

 Vasilij Žbogar, najuspešnejši slovenski jadralec.
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P
redsednik Judo zveze Slovenije Bogdan Gabrovec, ki 
bo v Londonu tudi v vlogi vodje slovenske olimpijske 
delegacije, je na olimpijskem klubu v Ljubljani pojasnil, 
da priprave na olimpijske igre (27. julij – 12. avgust) 
potekajo po načrtih. To je potrdil tudi generalni sekre-
tar JZS Franc Očko, ki bo na OI v vlogi mednarodnega 
sodnika. Povedal je: »Projekt London 2012 smo začeli 

že takoj po igrah 2008 v Pekingu in pripravili nov program. Za 
zdaj vse poteka po načrtih. Te olimpijske kvalifikacije so bile zelo 
naporne, saj so trajale kar dve leti, upoštevalo pa se je deset 
najboljših dosežkov z velikih tekmovanj, tako da smo morali biti 
navzoči tako rekoč povsod. Velik uspeh je že to, da se je kar se-
dem tekmovalcev na igre uvrstilo neposredno, ter dodatno tudi 
Đukićeva.«

Judoisti po uspešnem 
evropskem prvenstvu z 
mislimi že v Londonu

Na letošnjih olimpijskih igrah v Londonu bo ena številčnejših slovenskih odprav gotovo 
judoistična, saj je mednarodne norme neposredno izpolnilo sedem reprezentantov.  
Luciji Polavder, Urški Žolnir, Raši Sraka Vuković, Ani Velenšek, Roku Drakšiču, Aljažu Sedeju 
in Matjažu Ceraju pa se je kot olimpijka pridružila še Vesna Đukić.

STA, Foto: Aleš Fevžer

  Matjaž Ceraj, Aljaž Sedej, Raša Sraka, Urška Žolnir, Ana Velenšek, Lucija Polavder, Rok Drakšič
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V slovenski reprezen-
tanci se je iz Pekinga 

pred štirimi leti s 
kolajno vrnila do-
mov Polavderje-
va (nad 78 kg), 
ki bo na Otoku 
branila odličje 
b r o n a s t e g a 
leska. Na minu-

lem evropskem 
prvenstvu v Če-

ljabinsku je osvojila 
srebro, kar je lepa po-

potnica za nadaljevanje 
sezone.
»Evropsko prvenstvo je za 

nami in lahko rečem, da je bila zame 
to dobra pregledna tekma, zadovoljna 
sem tudi z rezultatom, z borbami pa 
še ne najbolj. Na večjih tekmovanjih 
imam večjo tremo, tako da jemljem 
nastop v Rusiji bolj za dobro izkušnjo 

pred olimpijskimi igrami,« je povedala Polavderjeva in o pripravah 
na OI dodala: »Zdaj smo že začeli bazične priprave na OI, saj je kon-
dicija zelo pomembna, zlasti v moji kategoriji, v kateri so tekmice 
tudi za 80 ali 90 kg težje od mene. Vadim tudi mete, ki so prav tako 
zelo pomembni, sledijo pa priprave v tujini, na katerih bom skušala 
zamenjati čim več partnerjev za trening, čim več različnih borcev za 
občutek, ki bo na igrah zelo pomemben.«

S pripravljenostjo je zadovoljen tudi Drakšič (do 66 kg), ki je v 
Čeljabinsku osvojil bron. »S formo sem kar zadovoljen, da je res 
dobra, pa sem dokazal tudi s tretjim mestom pred 14 dnevi na EP. 
Si pa želim raven, na kateri sem zdaj, še nadgraditi, saj bodo olim-
pijske igre vsi tekmeci pričakali maksimalno pripravljeni. Bili smo na 
bazičnih pripravah na Pokljuki, potem nas čakajo priprave v borbah 
v tujini, Belorusiji in Španiji. Za nas bo pomemben tudi evropski 
pokal sredi junija v Celju, ki bo naša zadnja pripravljalna tekma, za-
dnja možnost, da preverimo, ali smo na pravi poti in se pokažemo 
domačemu občinstvu,« je dejal Drakšič, ki se s tekmovalci, ki bodo 
njegovi tekmeci na OI, dobro pozna, a hkrati poudarja: »Prav v tem, 
da vedno kdo preseneti, je čar OI, in na to malo računam tudi sam. 
Nikoli se ne ve. V vseh kategorijah je približno 15 borcev v širšem 
krogu kandidatov za odličja. Na samih igrah bo odločala tudi dnevna 
forma, o tem sem prepričan.«

Najizkušenejša članica reprezentance je Raša Sraka Vuković (do 
70 kg), ki je na EP prav tako osvojila bron, a kljub temu sama pravi, 
da še ni v pravi formi. »Resda bi glede na dozdajšnjo sezono in 
rezultate lahko sklepali, da sem že v formi, ampak jaz vem, da sem 
še daleč od želene ravni. V teh treh slabih mesecih do OI si želim 
predvsem še dvigniti formo, zlasti v kondicijski pripravi in moči. Ter 
seveda pri tem ostati 'cela', brez poškodb. Na to moram posebej 
paziti, saj to sodi zraven k mojemu emšu,« je napol v smehu pove-
dala ta prekaljena športnica, ki ji z velikih tekmovanj manjka le še 
olimpijsko odličje. 

Mednarodna liga 
humanistov

Miroslav Cerar je postal 
predsednik svetovne 
strokovne žirije Mednarodne 
lige humanistov – Komiteja 
za šport in kulturo miru 'Juan 
Antonio Samaranch'.

V Zagrebu so slovesno podelili Zlato listino za šport in 
kulturo miru 'Juan Antonio Samaranch'. Prva dobitnika te 
prestižne nagrade sta atlet iz Kenije Kipchoge Keino in 

pokojni velikan hrvaške in svetovne košarke Dražen Petrović. 
Nagrajenca je izbrala žirija pod predsedstvom Miroslava Cerarja 
in s člani Marlene Ottey, Stojkom Vrankovićem, Perico Bukićem, 
Igorjem Milanovićem in Mirno Jukić.

 Kipchoge Kein s člani strokovne žirije na slovesni podelitvi 
nagrade

Atlet Kipchoge Keino je bil olimpijski prvak in svetovni 
rekorder, poleg tega pa je s svojim delom tudi pomagal širiti 
mir v svetu in promovirati kulturo. Bil je vzor in spodbujeva-
lec številnih generacij kenijskih tekačev, njegovo delovanje je 
presegalo meje športnega delovanja in je veliko prispevalo k 
blaginji njegove države. Posebno skrb pa je namenjal revnim 
otrokom, s svojim denarjem je v Keniji ustanovil celo sirotišnico 
ter osnovno in srednjo šolo.

Mednarodna liga humanistov je bila ustanovljena leta 
1976 na kongresu v Dubrovniku. Je neodvisno združenje posa-
meznikov z vsega sveta, uglednih znanstvenikov, kulturnikov 
in znanih osebnost z drugih področij, ki se s svojim delom in 
delovanjem zavzemajo za mir in zaupanje v demokracijo. Liga 
je nastala na pobudo svetovnih uglednežev, kot so: Elisabeth 
Rehn, akademik dr. Ivan Supek, nobelovci dr. Philip Noel-Baker, 
dr. Aurelio Peccei, dr. Linus Pauling, Ava Helen Pauling, Dalai, 
Renea Cassina, indijska pisateljica Sophia Wadia in drugi. Juan 
Antonio Samaranch je bil prvi častni ambasador za šport in kul-
turo miru Mednarodne lige humanistov. 

S. P. Foto: Slovenska olimpijska akademija

 Matjaž Ceraj, Aljaž Sedej, Rok Drakšič

  Bogdan Gabrovec:  
Pekinška bera je ponovljiva

 Miroslav Cerar
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M. Š., foto: osebni arhiv Andrewa Pagea

Olimpijske igre se bližajo, 
ste že dobili občutek, da 
bo Velika Britanija gostila 
največji športni dogodek na 
svetu?

Vsekakor lahko odgovorim 
pritrdilno. Tega se zelo jasno 
zavedam, zlasti zdaj, ko smo 
začeli odštevati zadnjih sto dni. 
To prelomnico smo zaznamovali 
s številnimi dogodki po vsem 
svetu in v Veliki Britaniji, med-
nje seveda prištevam tudi orga-
nizacijo sprintov na 100 metrov 
v 100 državah sveta. Pri vsem 
skupaj še posebno navdušuje 
dobra pripravljenost Londona, ki 
mu je vse uspelo izpeljati v načr-
tovanem času in s predvidenimi 
proračunskimi sredstvi. Mar-
sikdo je menil, da bomo zaradi 
gospodarske krize proračun pre-
segli, a smo uspeli, in po mojem 
je tako predvsem zaradi dobre 
organizacije. Zaradi vseh priprav 
in načrtovanja nepredvidenih si-
tuacij je vse nared že veliko pred 
začetkom. Kolikor bliže smo sa-
memu dogodku, toliko več nav-
dušenja je čutiti. Vrhunec se je 
začel po 18. maju, ko se je olim-

pijska bakla odpravila na pot po 
Veliki Britaniji. Seveda pa nas do 
tega loči še vrsta najrazličnejših 
dogodkov. 

Eden izmed razlogov, da 
je London dobil olimpijske 
igre, je tudi dejstvo da 
gre za zelene igre. So se 
obljube organizacijskega 
komiteja uresničile?

Tako je. Po mojem je to v 
Singapurju močno nagnilo teh-

tnico v prid Londona. Celoten 
koncept je namreč trajnosten, in 
tako je že vse od začetka. Ide-
ja je dobro ponazorjena v filmu 
Going for Green, projekcije kate-
rega so bile organizirane tudi v 
Sloveniji. Film prikazuje, kako je 
bilo storjeno vse, da bi ohranili 
nizke stopnje izpustov ogljiko-
vega dioksida, kar je bil cilj na 
vseh stopnjah – od zasaditve 
olimpijskega parka, največjega 
novega parka v Evropi v zadnjih 
sto letih, do dostave materialov, 

ki so bili, če je bilo to le mogoče, 
pripeljani po železnici, kanalu 
ali s tovornimi ladjami, ne pa po 
cestah. Poskrbljeno je bilo tudi 
za reciklažo 98 % materiala,  na-
stalega zaradi rušenja objektov 
na območju prihodnjega olimpij-
skega parka. 

Kaj za Britance, zelo 
velike ljubitelje nogometa, 
pomeni, da bo London 
gostil olimpijske igre?

Že res, da imamo radi nogo-
met, obstaja pa še veliko špor-
tov, ki nas navdušujejo, in med 
njimi je tudi marsikatera pole-
tna olimpijska panoga, v kateri 
smo že blesteli. Pred štirimi leti 
smo pobrali kar nekaj zlatih me-
dalj na dogodkih, kot sta kole-
sarstvo in veslanje. In tudi letos 
so naša pričakovanja v teh pa-
nogah velika. Sam še posebno 
rad spremljam veslanje, zlasti 
po odličnem svetovnem prven-
stvu, ki ste ga konec avgusta 
organizirali tukaj na Bledu. Bri-
tanci so pobrali največ medalj 
med vsemi ekipami. Naša ekipa 
bo nastopila v več veslaških di-
sciplinah kot katera koli iz dru-
gih držav. In najbrž pričakujemo 
največ kolajn prav v veslanju. 
Zame olimpijska vročica pome-
ni, da ljudje niso izbirčni in se 
ne odločajo na podlagi tega, 
ali tudi sicer spremljajo neko 
panogo ali ne. Če ima njihova 
ekipa možnosti za medaljo, zač-
ne gledalce stvar zanimati. To 
vključuje tudi naše skakalce v 
vodo in tekače, ki stopnjujejo 
formo za igre.

Kako mislite, da bodo 
Londončani spremljali igre? 
Veliko naj bi jih v tem času 
odšlo na dopust zaradi 
prevelike gneče v mestu.

No, nekateri bodo to res 
storili, vendar med njimi ne bo 
športnih navdušencev. In mar-
sikdo je ponosen na letošnje 
dogajanje v Londonu, zato bo 
hotel občutiti vznemirjenje. V 
tem najživahnejšem delu leta 
bo v enem mestu organiziran  Andrew Page

Andrew Page -  
pogovor z britanskim veleposlanikom  

v Sloveniji 
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največji svetovni spektakel in 
športni dogodek. Po mojem 
bodo London zapustili samo 
ljudje, ki jim šport ne pomeni 
veliko. Pa ne, da je s tem kaj na-
robe, res pa je, da so v manjšini. 
Veliko več bo obiskovalcev z 
vsega sveta, atletov in športnih 
navdušencev, ki bodo prišli gle-
dat igre. London ni imel še nikoli 
toliko obiskovalcev. To je odlič-
na priložnost, da predstavimo 
mesto in njegove potenciale, 
pri čemer pa ne gre pozabiti na 
posel. Organizirali bomo Britan-
sko poslovno ambasado (British 
Business Embassy), s katero že-
limo spodbuditi poslovno pove-
zovanje s podjetji z vsega sve-
ta. Igre niso le izjemen športni 
dogodek, pač pa so tudi izvrstna 
poslovna priložnost tako za sam 
London kot za celotno Združe-
no kraljestvo. 

Kako Britanci gledajo na 
dejstvo, da vse več ljudi 
pri spremljanju iger novice 
bolj kot iz časopisov črpa 
iz družbenih medijev, 
v prvi meri twitterja in 
facebooka?

Ljudje se tako seznanjajo 
tudi z drugimi dogodki, ne le 
športnimi. In res je, da se prilju-
bljenost družbenih omrežij ne-
nehno povečuje. Pri tem je zla-
sti dragocena njihova ažurnost, 
dejstvo, da so na voljo v realnem 
času. Poleg tega povezujejo ve-
liko ljudi, in to ne samo znotraj 
ene države, temveč mednaro-
dno. In tretjič, so forum, na ka-
terem ljudje lahko izmenjujejo 
svoja stališča. So čudovit način, 
ki vam omogoča, da navežete 
stik z ljudmi, ki imajo dostop do 
interneta. To je še ena novost, 
ki tem igram daje svežino, saj 
pojav ni bil še nikoli tako izra-
zit. Na britanskem veleposla-
ništvu vedno bolj uporabljamo 
družbene medije, to velja tudi 
za naše zunanje ministrstvo 
in našega zunanjega ministra. 
Tudi sam skušam letos narediti 
še veliko več na tem področju. 
Na začetku leta sem sklenil, da 
bom začel tvitati v slovenščini. 
Po mojem to počnejo le redki 
ljubljanski ambasadorji. 

Si boste igre v Londonu 
ogledali tudi sami? 

Gledal bom otvoritveno 
slovesnost, a jo bom združil z 
zabavo na vrtu svojega domo-
vanja v Ljubljani. Pripravljamo 
velik dogodek, na katerem je 
najprej predvideno manjše tek-
movanje na vrtu, temu pa bo 
sledil ogled neposrednega tele-
vizijskega prenosa slovesnosti. 

Kmalu po začetku iger bom od-
potoval v Združeno kraljestvo, 
kjer bom na počitnicah in bom 
spremljal tekmovanja po televi-
ziji. Upam pa, da mi bo uspelo 
videti vsaj en dogodek v živo. 
Verjetno bo to kakšen teniški 
dvoboj. Še posebej pa me za-
nimata atletika, ki tako ali tako 
navdušuje številne, poleg nje 
pa še veslanje, v katerem ima, 
kot omenjeno, Britanija dobre 
možnosti za uspeh. 

Katere olimpijske športe 
sicer najraje spremljate?

Tako kot večina tudi sam z 
užitkom spremljam tek na 100 
metrov, saj je vedno zelo nape-
to. Z velikim zanimanjem bom 
spremljal tenis, igram ga na-
mreč tudi sam, poleg tega redno 
gledam Davisov pokal, in tudi 
drugih dogajanj na olimpijskih 
igrah in paraolimpijskih igrah ne 
nameravam zamuditi. Če bom 
le lahko, si bom ogledal večino 
atletskih tekmovanj. Vsekakor 
bom pa poskušal uloviti vsako 
tekmovanje, na katerem imata 
dobre možnosti za kolajno Bri-
tanija ali Slovenija. 

Povpraševanje po 
vstopnicah je izjemno, ste 
že dobili kakšno vprašanje, 
ali jih lahko priskrbite?

Ne boste verjeli, ampak 
ne. Izjemno povpraševanje je 
bilo najbrž pričakovano, a pri 
tem ne gre pozabiti nečesa: 
kako ravnati pošteno? Že vse 
od začetka je temu vprašanju 
namenjene veliko pozornosti, 
pospremljene s kar nekaj pole-
mikami. Ko je britanski minister 
za šport Hugh Robertson prišel 
na svetovno prvenstvo v vesla-
nju v Slovenijo, je moral skoraj 
vsem novinarjem odgovarjati 
na vprašanja o vstopnicah. Or-
ganizacijski odbor se je odločil 
za način, ki zagotavlja resnično 
poštenost, tako da bodo najve-
čji delež vstopnic dobili ljubite-
lji športa. Po drugi strani pa bo 
tudi kar nekaj kart na voljo prek 
različnih olimpijskih odborov ali 
nacionalnih združenj. Ta proces 
še ni končan, nacionalni olim-
pijski odbori imajo na voljo še 
nekaj vstopnic. Seveda pa nikoli 
ni mogoče zadovoljiti popolno-
ma vseh, vedno se bo našel tudi 
kdo, ki bo ostal razočaran. 

Slovenija je v Pekingu 
osvojila 5 medalj,  do zdaj 
ste spoznali že veliko 
slovenskih športnikov. 
Kaj menite, kako se bodo 
odrezali v Londonu?

Mislim, da lahko tudi tokrat 
poberete nekaj medalj. Slovenija 
je do zdaj na letnih in zimskih 
olimpijskih igrah dobila res veli-
ko odličij. Splošno znano je že, da 
je bila Slovenija na zadnji poletni 
in zimski olimpijadi statistično 
tretja najboljša država na svetu 
po številu medalj na prebivalca. 
Upam, da vam bo ta dosežek 
uspel tudi letos. Naloga nikakor 
ni lahka, vendar še vedno lahko 
računate na medalje pri metalcu 
kladiva Primožu Kozmosu in v 
nekaterih atletskih panogah. Se-
veda pa so tu še paraolimpijske 
igre, ki jih bom tudi spremljal z 
velikim zanimanjem. Že zdaj se 
veselim srečanja z nekaterimi 
tekmovalci iz Slovenije in Velike 
Britanije, ki so se maja udeležili 
turnirja v namiznem tenisu za 
invalide v Laškem. Upam pa tudi, 
da bodo pred paraolimpijskimi 
igrami v Sloveniji organizirani še 
drugi dogodki, na katerih se bom 
lahko srečal s športniki. 

Kar nekaj slovenskih 
navijačev bo odšlo v 
London, menite, da so 
Slovenci bolj goreči navijači 
kot Britanci?

Ne bi se upal spuščati v pri-
merjave. Če tudi tokrat izhajamo 
iz števila navijačev na število pre-
bivalcev, je slovenskih navijačev 
najbrž prav toliko kot Britancev. 
Pri tem nikakor ne gre pozabiti 
na razmerja in na stvari moramo 
gledati sorazmerno. Pri vas je 
še posebno zanimivo, kako kljub 
majhnemu številu prebivalcev v 
veliko športih dosegate resnično 
visoke standarde. To je vsekakor 
mogoče trditi za nogomet, saj se 
vam je uspelo uvrstiti na svetov-
no prvenstvo v Južni Afriki. Za 
las se vam je uspelo prebiti čez 
kvalifikacije in ste potem skoraj 
pristali v šestnajsterici. Resnično 
mi je žal, da vas je izločila prav 
Anglija, in to z rezultatom 1:0. 
Tekmo sem spremljal v živo v 
Južni Afriki. Mislim pa, da ste po-
leg števila medalj na prebivalca 
lahko ponosni tudi na dosežke 
v zimskih športih, v katerih prav 
nič ne zaostajate. Samo pomislite 
na zadnjo sezono Tine Maze pa 
na smučarskega letalca Roberta 
Kranjca. Upam, da ne bodo na 
letošnji poletni olimpijadi vaši 
dosežki nič manjši in bodo ime-
li številni ljubitelji športa, ki se 
bodo odpravili v London, razlog 
za veselje in proslavljanje.  
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Branko Žnidarič

Kriza v športu ali  
krizno vodenje športa

Š
portniki in športni 
delavci skozi svojo 
aktivnost želimo 
ostati neodvisni 
pri organiziranju in 
delovanju, vključe-
vanje politike oziro-

ma države pa vendarle rabimo, 
vendar ne kot avtonomije, am-
pak kot partnerja pri bodočem 
razvoju športa. S tega vidika je 
nujno, da oblikujemo skupno 
vizijo nadaljnjega položaja in 
razvoja športa v naši državi. 
Brez tvornega sodelovanja enih 
in drugih ne bo šlo, oziroma vi-
zija ne more nastati, saj bi bila 
enostranska. Vsebino športu 
dajejo ljudje, ki se ukvarjajo s 
športom v športnih društvih. 
To je osnova, brez katere ni 
športa. Po veljavni zakonodaji 
je društvo prvenstveno nepri-
dobitna organizacija, ki s svoji-
mi programi skrbi za bogatenje 
športne ponudbe na eni strani, 
na drugi strani pa s športnimi 
rezultati prispeva k prepoznav-
nosti naše države v svetu. Vse 
navedeno je prepleteno tudi s 
prostovoljstvom, ki je v športu 
še vedno zelo prisotno in živo, 
čeprav nekoliko drugače, kot 
smo ga bili vajeni v nekih dru-
gih časih. Da je nekaj resnice v 
tem, priča tudi poseg države na 
to področje, saj je bilo potrebno 
prostovoljstvo uzakoniti, ker 
smo ga očitno različno razumeli. 
Ampak, za prostovoljstvo je pre-
prosto potrebno imeti čut, ne 
pa zakon, razen za vrednotenje 
na tak način ustvarjene dodane 
vrednosti v državi.

Pri športu vsekakor gre za 
dejavnost, ki je v teh težkih 
časih odlična priložnost povezo-
vanja ljudi obeh spolov in vseh 
starosti, kar tej državi primanj-

kuje: spomnimo se enotnosti 
pri vzpodbujanju slovenskih 
športnih junakov v Planici, pa 
na nedavnem svetovnem pr-
venstvu v hokeju, pa verjetno 
tudi na prihajajočem evropskem 
prvenstvu v košarki. Navedeni 
primeri kažejo na to, da Slo-
venci smo povezani in da smo 
ponosni na svojo narodnost in 
če je šport priložnost za to, jo 
je potrebno izkoristiti v celoti, 
v dobro vseh državljank in dr-
žavljanov. Iz navedenega se da' 
sklepati, da šport lahko še kako 
deluje povezovalno, žal pa so 
nekateri posamezniki ugotovili, 
da je  šport lahko tudi sredstvo 
razdruževanja in tega sploh 
ne prikrivajo. Edino na tak na-
čin lahko razumemo težnje po 
ustanavljanju nove slovenske 
športne asociacije – podobno, 
kot je nekoč bila Športna zveza 
Slovenije. V času, ko se povezu-
jemo v Evropi, ko ugotavljamo, 
da razdrobljenost občin ni pri-
nesla željenih rezultatov (razen 
kratkoročnih), se bomo v športu 
razdruževali!? Vse kar lahko 
razumemo pod temi težnjami, 
je edino to, da če trdno eno-
tno asociacijo razdeliš, s tem 
oslabiš njen položaj in vpliv pri 

nadaljnjem športnem življenju 
naroda. Nehote se mi vsiljuje v 
zgodovini že velikokrat slišan 
izrek »deli in vladaj«. Presojo 
upravičenosti takšnega razmi-
šljanja pa prepuščam vsakemu 
posamezniku.

Slovenski šport je v 20-ih 
letih samostojne države postal 
prepoznavna in zelo uspešna 
dejavnost naše države, čeprav 
se nekateri posamezniki moč-
no trudijo, da bi dokazali na-
sprotno. Še sreča, da ima šport 
merljive rezultate, ki jim ni moč 
oporekati. Vsekakor je kriza tudi 
priložnost, da na površje spla-
vajo tisti posamezniki, ki jim 
ni uspelo v dosedanjem življe-
nju doseči postavljenih ciljev 
(predvidevam, da ne le izključ-
no športnih), bi pa bili sedaj pri-
pravljeni postavljeno strukturo 
porušiti, hkrati pa na ruševinah 
uspešne preteklosti zgraditi 
vprašljivo športno prihodnost v 
Sloveniji. Upam, da se zaveda-
jo, kaj počnejo, kajti s takšnim 
pristopom, za trenutek slave in 
medijske pozornosti, nase pre-
vzemajo veliko odgovorrnost za 
prihodnost slovenskega športa.

Vodenje slovenskega špor-
ta so po osamosvojitvi prevzeli 

pogumni ljudje, ki so zaupali in 
verjeli v naš uspeh in postavlje-
ne cilje. Okrog 7.500 športnih 
društev, povezanih v blizu 70 
NPŠZ in preko 80 OŠZ skupaj 
s krovno organizacijo OKS-ZŠZ 
skrbi za življenje in delo civil-
ne športne sfere. Žal je opaziti 
premajhno povezanost NPŠZ in 
OŠZ, kar se odraža tudi pri uva-
janju novih športnih vsebin, ki 
bi pomenile odpravo sivih lis v 
slovenskem športnem prostoru. 
Nacionalni olimpijski komiteji so 
v primežu pravil MOK-a, ki ima 
eksluzivno pristojnost odloča-
nja o usodi olimpijskih športnih 
panog. Ker pa vsi vemo, da ob-
stajajo tudi neolimpijske športne 
panoge, je vsekakor nujno, da 
svoje mesto dobijo znotraj veli-
ke družine vseh športnih panog 
(olimpijskih in neolimpijskih), 
kajti šele takrat lahko z gotovo-
stjo trdimo o celovtem pristopu 
k organiziranosti športa. Če neka 
športna panoga nima že v na-
prej zagotovljenega privilegija 
pri odločanju, je seveda njena 
odločitev, če se vertikalno pove-
zuje v obstoječo enotno krovno 
športno organizacijo s ciljem 
dostojnega partnerja državi ali 
pa v neko drugo organizacijo s 

Šport se je ob aktualnem političnem dogajanju v državi znašel na težki preizkušnji, 
saj politika vse bolj posega v pristojnosti športa (zamenjava 10 članov v strokovnem 
svetu za šport pri Vladi RS, zamenjava članov v Svetu Zavoda za šport Planica in 
članov Sveta Fundacije za šport) in čedalje bolj tudi v pristojnosti civilne športne sfere. 
Pa smo do sedaj govorili, da imamo podržavljen šport!?  
To bo seveda imelo posledice šele v bližnji prihodnosti. 
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Priznanja 
podeljena 
Podeljena priznanja Olimpijskega komiteja 
Slovenije-Združenja športnih zvez za leto 
2011 

A
prila smo podelili še zadnja priznanja športnikom in 
trenerjem za dosežke v letu 2011. Tudi letos so bili 
dosežki športnikov izjemni, zaradi česar so bila na 
prvi podelitvi v Cankarjevem domu – bila je decem-

bra – in na drugih regijskih podelitvah, v Ljutomeru, Novem 
metu, Slovenski Bistrici, Celju, na Jesenicah, v Ajdovščini, 
Slovenj Gradcu in v Ljubljani, podeljena številna priznanja 
Olimpijskega komiteja Slovenije. 

 V Ljubljani smo na stadionu v Športnem parku Stoži-
ce podelili zadnji sklop priznanj športnikom iz Ljubljane in 
okolice ter nekaterim ekipam. Po podelitvi priznanj so si 
nagrajenci lahko ogledali tekmo med slovensko in japonsko 
reprezentanco na svetovnem hokejskem prvenstvu, saj je 
Hokejska zveza Slovenije priskrbela vstopnice zanje. 

Na splošno lahko glede podeljevanja priznanj OKS zapi-
šemo še to, da tako kot vsako leto tudi letos nekaj priznanj 
ni bilo podeljenih, saj se prejemniki podelitev niso udeleži-
li. V prihodnjem letu moramo torej vsi skupaj poskrbeti za 
večjo udeležbo tako nagrajencev kot predstavnikov nacio-
nalnih panožnih športnih zvez na prireditvah. Razmisliti pa 
je treba tudi o podani pobudi, da bi ob navedbi rezultatov 
športnikov omenili tudi društvo, v katerem delujejo. 

A. Š., foto: arhiv ŠZ Ljubljana

 Prejemniki priznanj OKS v Ljubljani 

ciljem po obvladovanju le ene-
ga dela slovenskega športnega 
prostora. Mogoče pa si nekateri 
v tej državi želijo ravno tega. Če 
jim bomo pri tem pomagali tudi 
športniki in športni delavci, pa se 
je potrebno odločiti.

Zavedati se je potrebo, da so 
lokalne skupnosti po zadnjih do-
stopnih podatkih kar 80 % sofi-
nancer športa v državi – ostalih 
20 % je v zadnjih letih prispeva-
la država. Če to prištejemo k de-
janskim sredstvom, ki jih v Slo-
veniji namenjamo za šport skozi 
športna društva, pa to pomeni le 
okrog 20 % potrebnih sredstev, 
če društva želijo izvesti letne 
programe športa. Navedeni po-
splošen izračun dokazuje, da je 
20 % naložba države še kako 
upravičena, saj s tem ustvari 
80 % donos s strani športnih 
društev. Če ob tem upoštevamo 
še 20 % DDV, ki ga društva pla-
čujejo državi, je ta podatek še 
zgovornejši, saj ugotovimo, da 
država od aktivnega dela špor-
tnih društev v državni proračun 
prejme več sredstev, kot jih na-
meni za njihovo delovanje. Kljub 
vsemu, pa moramo poudariti, da 
so sredstva države (in posledič-
no občin) vseeno pomemben vir 
sofinanciranja športa, predvsem 
v teh kriznih časih, ko je čadalje 
težje pridobiti sponzorska sred-
stva iz gospodarstva. Na rame-
nih lokalne skupnosti pa je tudi 
pomemben segment gradnje in 
vzdrževanja športnih objektov, 
ki so neločljivo povezani s špor-
tom. Zato ocenjujemo, da si po-
dročje lokalnega športa znotraj 
OKS-ZŠZ mora pridobiti ustre-
znejšo mesto in vlogo, ker so lo-
kalne športne zveze pomemben 
partner občinam, kjer delujejo.

Športni delavci smo tisti, ki 
skrbimo, da voz razvoja športa 
skupaj s športniki potiskamo 
naprej. Veliko jih je, ki to opra-
vljajo prostovoljno, zato si za-
služijo še posebno pozornost, 
saj brez njihovega dela tudi slo-
venski šport ne bi bil tako dobro 
razvit in športniki ter športnice 
še zdaleč ne bi dosegali takšnih 
rezultatov, kot jih. Hvala vsem.

Ko postanemo člani ali celo 
funkcionarji v katerikoli športni 
organizaciji, so oči vseh špor-
tnih društev in športnikov ter 
športnic uprte v nas, nas spre-
mljajo, tudi kritizirajo in tako 
posredno želijo vplivati na še 
boljše delovanje naše organi-
zacije. Popolnoma upravičeno, 
saj smo njihov 'servis', od kate-
rega pričakujejo, da pri aktualni 
oblasti, kot partnerji, dosežemo 
čim ugodnejše pogoje razvoja 
športa, kot celote, ne glede na 
športno panogo. Ravno pri sle-

dnjem prihaja do prepričanja, 
da sprva posamezni član organa 
športne organizacije razume so-
delovanje v njenih organih  kot 
prioriteto, da zagovarja tisto 
športno panogo, ki ga je pre-
dlagala v organe vodenja. To je 
seveda zmotno. Član katerega 
koli organa krovne športne or-
ganizacije postane soodgovo-
ren za razvoj športa kot celote, 
ne glede na športno panogo! 
Mimogrede: pri nas se športniki 
in športnice ukvarjajo s široko 
paleto kolektivnih  in individu-
alnih panog. Javno objavljeni 
podatki kažejo na dejstvo, da je 
šport pri nas zelo dobro razvit 
in da posledično obstaja široka 
športna ponudba za državljanke 
in državljane, ne glede na spol 
in starost.

Članstvo, pa tudi država, od 
nas pričakujejo strokovnost, 
nepristranskost, kar v športu 
predstavlja beseda fair play 
(tudi športni duh), ki vsebuje 
športno ravnanje, obnašanje in 
poštenje. V eni besedi so torej 
zbrane visoke moralne in etič-
ne vrednote, ki so v današnji 
družbi žal čedalje redkejše - še 
dobro, da obstajajo tudi svetle 
izjeme. Te vrednote so nujne 
tudi za člane organov športnih 
društev, zvez in še predvsem 
krovne športne organizacije, če 
želimo ohraniti verodostojnost 
do članstva, sicer bomo zašli v 
težkoizhodno krizo vodenja ci-
vilne športne sfere, česar pa si v 
današnjih težkih časih ne sme-
mo dovoliti. Življenje me je na-
učilo, da je konstruktivna kritika 
zunanjega (športna društva) in 
notranjega okolja   (organi OKS-
-ZŠZ) odlično sredstvo razvoja 
delovanja športne organizacije, 
saj s tem postajamo tudi sa-
mokritični. Ko smo v aktivnosti 
vpeti daljše časovno obdobje, je 
to še toliko bolj pomembno, saj 
nevede lahko postanemo samo-
všečni in samozadostni, kar pa 
predstavlja past našega nadalj-
njega uspešnega delovanja.

Če strnem. V vsakem od nas 
se mora prebuditi zavedanje 
soodgovornosti pri bodočem ra-
zvoju športa in moralno etičnih 
vrednot, kjer ima šport, kot ide-
alno sredstvo za udejanjanje le-
-teh, izredno pomembno vlogo.

 K pisanju so me privedla vsa 
aktualna dogajanja, pisanja, trdi-
tve, (ne)poznavanje, javne pole-
mike itd. o športu, in enostavno 
ne zmorem več vsak dan slediti, 
prebirati, včasih že vulgarnih iz-
jav »vseznalcev« in absolutnih 
poznavalcev stanja v sloven-
skem športu, ne da bi se tudi sam 
oglasil. Če že ne more pomagati, 
vsaj škoditi ne more. 
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G. C.

Šport, prvina kakovosti 
življenja tudi starejših!

N
a posvetih so so-
delovali strokov-
njaki s področij 
kineziologije in 
medicine športa, 
hkrati pa so špor-
tna društva lahko 

predstavila svoje programe, na-
menjene starejšim. Namen po-
svetov je bilo tudi programsko 
povezovanje 7500 ŠD in 3000 
DU, kolikor jih je v Sloveniji. 

Posveti  so bili pripravljeni 
v sodelovanju z regijskimi pi-
sarnami OKS-ZŠZ in so trajali 
3 ure.

Udeleženci so obravnavali 
tri tematske sklope:
 •  Kakšen je pomen športne 

vadbe za starejše in kakšna 
naj bo športna vadba, prila-
gojena potrebam in specifi-
kam starejših;

 •  Kako  organizirati vadbo za 
starejše v okoljih ŠD in DU;

 •  Obstoječi programi ŠD, na-
menjeni starejšim. 

Izvedba programa je bila 
povsem nepridobitna, šlo je za 
podajanje strokovnih znanj in 
prispevek k samoorganiziranju 
civilne sfere, kot socialni korek-
tiv za vse tiste, katerih dohod-
ki ne zadostujejo za sledenje 
trendovski potrošniški logiki in 
si ne morejo privoščiti nakupa 
komercialnih športnorekreativ-
nih storitev ter so posledično 
odrinjeni na socialno obrobje 
tudi na tem področju.

Program dobro uresničuje 
javni interes na področju špor-
ta, in sicer večanje števila gi-
balno/športno aktivnih, hkrati 
je usklajen tudi z javnim inte-
resom na področju zdravja, saj 
posledično pripomore k ustvar-
janju razmer za bio, psihološko 

in socialno blaginjo starejših, 
prvin, ki po opredelitvi Svetov-
ne zdravstvene organizacije 'se-
stavljajo' zdravje.

Program je izvajal OKS-ZŠZ 
v sodelovanju z regijskimi pi-
sarnami in pokrajinskimi zve-
zami društev upokojencev, ki 
so poskrbele za obveščanje, 
zagotovitev prostorov in teh-

ničnih pripomočkov, gradiva za 
udeležence, zagotavljanje stro-
kovnjakov, logistiko, pripravo 
gradiv, evidentiranje, poročanje 
itd. 

OKS-ZŠZ ta program izvaja 
tudi v letu 2012. 

Izvedbo programa sta omo-
gočila Fundacija za šport in 
Sponzor Teama Slovenije, 

Unior kovaška industrija, d. d., 
 Program turizem z Nacional-
nim centrom za gibanje, rekre-
acijo in šport starejših Rogla 
- Zreče. 

Gradiva in dokumentacijo 
s posameznih posvetov hrani 
strokovna služba OKS in so na 
voljo vsem, ki jih ta tematika 
zanima!

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je v sodelovanju z 
Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v letih 2011 in 2012 organiziral  
7 regijskih posvetov ter delavnico na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerih 
so se člani društev upokojencev (DU) in športnih društev (ŠD) seznanili s pomenom 
redne športne vadbe za starejše in s tem, kako jo organizirati, da bo pozitivno 
pripomogla h kakovosti življenja starejših.
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PRIDRUŽITE SE NAM NA  
OLIMPIJSKEM TEKU 2012

 K O P E R ,  2 3 .  J U N I J  2 0 1 2  

D. K.

O
limpijski komite 
Slovenije bo tudi 
letos organizi-
ral tradicionalni 
olimpijski tek, s 
katerim bo, kot to 
storijo po vsem 

svetu, počastil začetek olimpij-
skega gibanja. Športnorekreacij-
ski center Bonifika bo v soboto, 
23. junija 2012, povsem olim-
pijsko obarvan, saj se bodo tam 
družili številni ljubitelji teka in 
tudi nekateri slovenski najboljši 
olimpijci. Startnina 10 evrov bo 
vsem tekačem na 8,5 km dolgi 
progi prinesla tudi olimpijsko 
tekaško majico, topel obrok in 
številne druge pozornosti ter, 
kot najpomembnejše, nepozab-
no olimpijsko doživetje. Ob tem 
se za sodelovanje zahvaljujemo 
zlatemu sponzorju olimpijskega 
teka, Adriatic Slovenici.

V spomin na ustanovitev 
Mednarodnega olimpijskega ko-
miteja (MOK) – nastal je na pobu-
do Pierra de Coubertina - nacio-
nalni olimpijski komiteji (NOK) 
organizirajo Olimpijski dan.  Prav 
tako pa skuša tudi Olimpijski 
komite Slovenije vsako leto z 
raznimi prireditvami širiti idejo 
olimpizma in predstavljati po-
men ukvarjanja s športom. Sku-
paj s Športno zvezo Koper in ob 
pomoči zlatega sponzorja teka, 
Adriatica Slovenica, se prazno-
vanju rojstva olimpijskega giba-
nja pridružuje tudi z organizacijo 
Olimpijskega teka, ki bo tokrat 
v soboto, 23. junija 2012, v 
Kopru. Središče dogajanja bo v 
športnorekreacijskem centru 
Bonifika.

Za pravo olimpijsko razpolo-
ženje bodo poskrbeli organizator-
ji, in to z Asko mini olimpijado 
za najmlajše, pripravili bodo krajši 
družinski tek ali hojo na 1 km, 
osrednje dogajanje pa bo zago-
tovo tek na 8,5 km. Da bodo 
lahko starši brezskrbno pretekli 
to razdaljo, bo za njihove otroke 
organizirano brezplačno varstvo 
v olimpijskem vrtcu. Poleg nave-
denega se bodo udeleženci teka 
in obiskovalci seznanili z vrsto 
zanimivih športnih dejavnosti, ki 

jim jih bodo predstavila lokalna 
društva. Organizatorji prireditve 
se bodo ravnali tudi po načelih 
trajnostnega razvoja ter okolje-
varstvenega in naravovarstvene-
ga kodeksa OKS-ZŠZ.

Olimpijskemu rajanju se bodo 
pridružili tudi olimpijci, ki bodo 
poskrbeli za pravo olimpijsko 
razpoloženje, v katerem ne bo 
poudarjena tekmovalnost, pač 
pa bo pozornost namenjena 
olimpijskim vrednotam - prija-
teljstvu, spoštovanju in odlično-
sti. Dogajanje se bo v takšnem 
razpoloženju sklenilo na pode-
litvenem prostoru, kjer bodo vsi 
udeleženci teka prejeli olimpij-
ske diplome s podpisom predse-
dnika Mednarodnega olimpijske-
ga komiteja, Jacquesa Roggea.

OLIMPIJSKI TEK - 23. junij 2012    
15:00 Olimpijski pozdrav, informacije o teku

15.00-17.30 Prijave, prevzem štartnih številk, vrečk  
16:00-20:00 Predstavitev lokalnih športnih društev 

16:00 Povabilo na ASKO mini olimpijado 
16:15 Začetek ASKO mini olimpijade 
17:00 Konec ASKO  mini olimpijade
17:00 Odprtje olimpijskega vrtca in sprejem otrok vanj,  

animacije
17:00 Ogrevanje z olimpijcem – vodena vadba do 17:20
17:05 Povabilo na ogrevanje in na start teka 
17:20 Olimpijski protokol
17:55 Zadnji poziv na start
18:00 Start teka na 8.5 km  - skupinski 
18:05 Start teka na 1 km - skupinski 
18:30 Prihodi v cilj 
18:30 Topel obrok za tekmovalce
18:15 Fotografiranje in druženje z olimpijci, Žrebanje nagrad 
20:00 Konec prireditve 

Več o teku lahko preberete na spletnem mestu www.olympic.si.
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Primož Kozmus 
Zlata olimpijska medalja  
OI Peking 2008London 2012

Skupaj  
do zmag!

@TeamSlovenia

www.olympic.si
Slovenia Olympic Team

VELIKI SPONZORJIGLAVNI SPONZOR

Sponzorji Teama Slovenie
SPONZORJI

M. T.

Odpotujte v 
London kot 
navijači

O
limpijske igre so eden izmed najbolj poznanih in 
privlačnih športnih dogodkov na svetu, prežet tudi 
z izjemno močnimi čustvi. Sponzorji Teama Slove-
nie vam bodo skupaj z Olimpijskim komitejem Slo-
venije omogočili, da boste tudi vi obiskali olimpij-
ske igre London 2012 in v živo doživeli olimpijsko 
razpoloženje.

Za vas so pripravili različne nagradne igre, ob pomoči katerih 
si lahko z malce sreče zagotovite sedež na olimpijskem navija-
škem letalu in ogled olimpijskih iger v družbi Petre Majdič. Vča-
sih vrhunska športnica, danes pa zvesta podpornica športnikov 
bo kot vodja navijaškega tima zagotovo pričarala vrhunsko raz-
položenje. Olimpijsko navijaško letalo bo vse potnike med drugim 
popeljalo tudi na ogled finala v metu kladiva in na finale teka na 
100 metrov za moške.

Sodelujte v več nagradnih igrah in si povečajte možnosti za 
obisk olimpijskih iger. 

OGLED OLIMPIJSKIH IGER

Datum: • od 4. do 6. avgusta 2012.
Prevoz in 
prenočišče:

•  povratna letalska karta  
Ljubljana-London-Ljubljana,  

•  2-krat nočitev z zajtrkom v hotelu 3***  
v centru Londona.

Ogled 
tekmovanj:

1. dan - košarka, nogomet ali odbojka na mivki, 
2. dan – atletika.

Ogled Londona: poldnevni ogled Londona.

OLIMPIJSKO DOŽIVETJE
Navijačem bodo na voljo tudi dodatne olimpijske aktivnosti, prek 

katerih bodo spoznali slovenske olimpijce – člane Teama Slovenie 
London 2012 – ter seveda vse druge potnike, navijače, s katerimi 
bodo soustvarjali navijaške zgodbe in spoznali športno življenje 
tudi z drugega vidika. Vse to pa v zanimivi družbi Petre Majdič.

Več informacij na www.olympic.si.

Sponzorji Teama Slovenie in 
Olimpijski komite Slovenije bodo  
prvič na olimpijske igre odpeljali 
več kot sto slovenskih navijačev; 
tja jih bo popeljalo olimpijsko 
navijaško letalo. Potegujte se 
za sedež na njem in odpotujte v 
London skupaj s Petro Majdič.

T. Š.
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T. Š.

Olimpijska listina določa, da noben tekmovalec, trener ali uradnik, ki sodeluje na 
olimpijskih igrah, ne sme dovoliti, da se njegova osebnost, podoba, njegovo ime ali 
njegovi športni rezultati uporabljajo za potrebe trženja, razen če to posebej dovoli 
izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Ekskluzivna pravica 
uporabe Teama Slovenie je zagotovljena izključno sponzorjem Teama Slovenie.

P
ravica uporabe špor-
tnika in drugih čla-
nov Teama Slovenie 
(London 2012) je 
skladno z določili 
MOK  in podpisano 
pogodbo med naci-

onalno panožno športno zvezo, 
športnikom, trenerjem in Olim-
pijskim komitejem Slovenije 
dodeljena izključno sponzorjem 
Teama Slovenie in TOP partner-
jem MOK. Obdobje ekskluzivno-
sti začne veljati 11 dni pred za-
četkom olimpijskih iger in se 
konča 3 dni po sklepni slove-
snosti, to je od 16. 7. do vključ-
no 15. 8. 2012. V opredeljenem 
časovnem obdobju ne sme no-

beno drugo podjetje v okviru 
svojih tržno-komunikacijskih 
aktivnosti uporabljati podobe, 
imena, fotografije, športnega 
udejstvovanja ali športnih do-
sežkov članov Teama Slovenie 
za potrebe svojih marketinških 
aktivnosti. 

Pravica uporabe olimpijskih 
krogov in drugih olimpij-
skih simbolov

Olimpijski simboli, h katerim 
sodijo olimpijski krogi, zastava, 
bakla, geslo in himna ter dru-
gi simboli, vključno z besedo 
'olimpijski', spadajo med inte-
lektualno lastnino Mednarodne-
ga olimpijskega komiteja. Skla-
dno z Olimpijsko listino ima v 
Sloveniji pravico do uporabe teh 
simbolov na podlagi predhodne 

odobritve MOK izključno OKS, 
ki mora v korist MOK poskrbe-
ti za zaščito olimpijskih sim-
bolov in storiti vse potrebno, 
da prepreči uporabo, ki bi bila 

v nasprotju s temi pravili ali 
njihovimi določbami. OKS lahko 
podeli pravico uporabe lastnega 
znaka, pri čemer ta odobritev ne 

sme biti v nasprotju z že ome-
njenimi pravili in določili MOK. 
Tako imajo pravico do uporabe 
logotipa OKS izključno poslovni 
partnerji OKS, to so podjetja, ki 
s svojimi sredstvi skrbijo za ra-
zvoj slovenskega olimpijskega 
športa ter pomagajo pri pripravi 
in udeležbi športnikov na olim-
pijskih igrah in drugih tekmova-
njih pod okriljem MOK.

Skladno z določili Medna-
rodnega olimpijskega komi-
teja namreč nobeno podjetje, 
ki nima poslovnega razmerja 
z Mednarodnim olimpijskim 
komitejem (MOK), Organiza-
cijskim komitejem olimpijskih 
iger v Londonu (LOCOG) ali 
Olimpijskim komitejem Slove-
nije (OKS), nima pravice identi-
fikacije z olimpijskimi simboli v 
najširšem smislu. Tržno komu-
niciranje podjetij, ki niso spon-
zorji Teama Slovenie ali TOP 
partnerji MOK, nikoli ne sme 
vključevati olimpijskih simbo-
lov, v obdobju ekskluzivnosti 
sponzorjev Teama Slovenie pa 
ne sme vključevati niti športni-
kov, njihovih trenerjev in drugih 
članov Teama Slovenia.

Logotipi olimpijskih iger, 
maskote in piktogrami

OKS mora na ozemlju Slove-
nije opozarjati tudi na pravilno 
uporabo intelektualne lastni-
ne LOCOG, h kateri sodijo: lo-
gotip olimpijskih iger, maskote, 
piktogrami, olimpijska medalja, 
besedna zveza London 2012 in 
drugi znaki oziroma druge be-
sede, povezane z olimpijskimi 
igrami v Londonu. Pravico upo-
rabe teh simbolov imajo TOP 
partnerji MOK in sponzorji  
LOCOG. 

Ekskluzivna pravica  
uporabe Teama Slovenie 

TEAM SLOVENIA bOGATEJŠI  ZA NOVO ENERGIJO 

Petrol vstopa v olimpijsko družino  
kot veliki sponzor Teama Slovenie

P
etrol, največja slovenska energetska družba, širši sku-
pnosti že vrsto let pomaga pridobivati bolj razgiban ži-
vljenjski slog in izboljševati kakovost življenja nasploh. 
Svojo družbeno odgovorno početje kaže s podporo šte-

vilnim projektom, saj je podpora okolju, v katerem deluje, za 
Petrol kot zaveza in je med poglavitnimi prednostnimi dejav-
nostmi te družbe.

Poleg pomembnosti razvoja vrhunskega športa pa se v Petro-
lu, ki daje energijo za življenje, zavedajo tudi pomena zdravega 
načina življenja, obogatenega z gibanjem in s kakovostnim pre-
življanjem prostega časa s športom. Kot glavni partner projekta 
Migaj raje z nami – S športom v nov življenjski slog si tako skupaj 
z Olimpijskim komitejem Slovenije prizadevajo za ohranjanje ozi-
roma povečevanje števila redno aktivnih Slovenk in Slovencev.



OGLAS - OI LONDON 2012 210 X 146.indd   1 17.5.12   11:54:36


