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Strategija, vloga in
delovanje OKS-ZŠZ
dr. Tone Jagodic, Foto: Aleš Fevžer

V težavnih splošnih razmerah, ki smo jim priča v naši družbi, je prav neverjetno, da smo
lahko z zadnjimi rezultati naših najboljših športnikov več kot zadovoljni. V osnovi je pri
teh rezultatih treba prepoznati vlogo športnih klubov in zvez, ki so z zagotavljanjem
ustreznih kadrov in materialnih možnosti podlaga za vsako resno in sistematično delo
s športniki, to pa je temeljni pogoj za doseganje odličnih dosežkov na mednarodni ravni.

K

akšno vlogo pa ima pri tem OKS-ZŠZ, kako se pri tem odraža vpliv financiranja resornega ministrstva in lokalnih
okolij ter FŠO, kolikšen delež se lahko pripiše Fakulteti
za šport z inštitutom, Javnemu zavodu za šport Planica,
Zavodu za varstvu pri delu ter drugim strokovnim institucijam? Odgovor je verjetno sorazmerno preprost ali pa
zahteven, odvisno od zornega kota, iz katerega gledamo
na te in druge institucije kot dejavnike, ki so poklicani skrbeti za
razvoj športa pri nas. Brez namena poenostavljati stvari pa verjetno
lahko zapišemo, da vsak izmed navedenih subjektov prispeva svoj
delež, ki se zrcali v zmagah in porazih naših športnikov.
Morda bi se bilo v času, ko se prenavlja strategija OKS-ZŠZ in
postavljajo nekateri novi parametri, ki bodo pomenili določene spremembe v prihodnjih Pravilih, smiselno osredotočiti na vlogo osrednje nevladne krovne športne organizacije. Brez dvoma je mogoče
zagovarjati podmeno, da lahko OKS z delovanjem svoje strokovne
službe in svojih delovnih teles prispeva levji delež pri izpolnjevanju
nalog, ki so v prid celotni javnosti. Ob upoštevanju strokovnih zmogljivosti OKS bi to moralo postati smotrna rešitev tako za javni sektor kot tudi za civilno družbo v športu. Potrebna bo še tesnejša povezava z institucijami na
področju strokovnega
sodelovanja, prizadevati si je treba za takšen model dela, ki bi
skušal zagotoviti čim
uspešnejši pretok teoretičnega znanja in
informacij v prakso.
In kje so rezerve?
Upoštevajoč vlogo OKS
pri skupnih projektih, ki
naj bi bili sofinancirani
skupaj z ministrstvom
in s FŠO v minulih letih,
je mogoče ugotoviti,
da v nekaterih primerih javna sredstva niso
sledila pričakovanjem.
V skladu s sistemskimi rešitvami je treba
dolgoročno
doreči
razmerja pri projektih
štipendiranja mladih
športnikov, nadstandardnega zavarovanja
vrhunskih športnikov,
sklada vrhunskih športnikov in pri drugih
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skupnih projektih. OKS ostaja nosilec navedenih projektov po vsebinski plati, za kar je potrebno kakovostno strokovno delo, hkrati pa
lahko ob tem prispeva tudi določen denarni delež, ki bi moral biti v
prihodnje v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko zmanjšan.
Ob že obstoječih uveljavljenih področjih dela se kot izziv pojavljajo nekatera nova področja. Znotraj vrhunskega športa so to
uveljavitev Olimpijskega inštituta za šport, preventivni zdravstveni pregledi 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, nadaljevanje projekta nove enotne Nacionalne
športne kartice in uvedba Licenčne kartice OKS-ZŠZ ter še nekateri
drugi projekti.

Ob vrhunskem športu je seveda treba dodati še vsa druga področja, s katerimi se ukvarja OKS. Na redni skupščini 12. 6. 2013
bo mogoče razpravljati tako o opravljenem delu kot tudi o ambicioznih načrtih naše krovne organizacije v prihodnje. Zadnji posvet,
ki smo ga organizirali
konec aprila v Ljubljani, je pokazal določene
smernice, ki bi jim bilo
treba slediti. Zdi se,
da se je utrdilo prepričanje, da glede na
dosežene
rezultate
in predvidljive trende
nima smisla hlepeti
po
revolucionarnih
spremembah, pač pa
je treba strpno in sistematično dograjevati
sistem, ki se je že do
zdaj izkazal na številnih področjih. Če
bodo članice OKS znale prepoznati, katere
vsebinske spremembe
dejansko potrebujemo,
in to na ustrezen način
izraziti v sistemskih
dokumentih, bo to najtrdnejše jamstvo, da
lahko tudi v prihodnje
pričakujemo podobne
rezultate, kakršne dosegajo naši športniki v
 Pri vrhunskih rezultatih je treba prepoznati vlogo športnih klubov in zvez.
zadnjem času.

Predstavitev športnikov,
kandidatov za nastop na
olimpijskih igrah v Sočiju
M. Š., Foto: www.alesfevzer.com

V Mariboru so se predstavili športniki, kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Sočiju.
68 evidentiranih kandidatov in kandidatk, tako številnih zaradi uvrstitve hokejske reprezentance
na olimpijski turnir, bo sestavljalo eno večjih reprezentanc na zimskih igrah do zdaj.

 Športniki, kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Sočiju.

 Gal Jakič, kandidat za nastop na paraolimpijskih igrah v Sočiju.

K

andidati so podpisali pogodbe, ki jim omogočajo nastop
na olimpijskih igrah v Sočiju, pozdravil pa jih je tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije dr. Janez Kocijančič. Ta je izjemno zadovoljen, da se je v zimskih športih
oblikovala tako obsežna ekipa, veseli ga dejstvo, da so
športniki v minuli zimski sezoni dosegali tako izvrstne
rezultate kot še nikoli prej.
»Zelo smo ponosni, da imamo tako kakovosten sestav športnikov, kot smo ga videli letos. Minula zimska sezona je bila za Slovenijo najuspešnejša, osvojili smo sedem kolajn na svetovnih prvenstvih v olimpijskih disciplinah in dosegli številne vrhunske rezultate
v svetovnih pokalih. Na igre pa so se uvrstili tudi hokejisti,« je na
predstavitvi dejal dr. Kocijančič.
Kandidati in kandidatke so se zbrali v Mariboru, kjer se je hokejska
reprezentanca pripravljala na svetovno prvenstvo. Opravili so formalnosti, kot so fotografiranje, izpolnjevanje vprašalnikov, meritve, potrebne za izdelavo olimpijskih športnih oblačil, in pogovori z novinarji.

 Dr. Janez Kocijančič, svetovni prvak v deskanju na snegu Rok Marguč in
vodja slovenske olimpijske reprezentance Soči 2014 Primož Ulaga.

Zastopane so bile skoraj vse panoge, v katerih se bodo slovenski športniki pomerili na največjem športnem dogodku prihodnjo zimo.
»Na olimpijskih igrah ni lahko osvajati kolajn. Vemo, da se pravim favoritom velikokrat ni izšlo, težko je napovedovati dobitnike
medalj. Po pričakovanjih bi rekel, da je pri Tini Maze normalno, da so
kolajne, to mi pade takoj na um. Vendar pa, kaj pa vemo, kaj se bo do
takrat še zgodilo, kakšna bo dnevna forma,« je dejal vodja slovenske
olimpijske reprezentance Soči 2014 Primož Ulaga.
Tudi dr. Kocijančič ni želel izpostaviti glavnih kandidatov za
odličja v Sočiju, je pa prepričan, da se bo ekipa iz Rusije glede na
letošnje dosežke vrnila z vrhunskimi rezultati. »Ne obremenjujem
niti tekmovalcev niti javnosti z napovedmi. Na olimpijske igre gremo z daleč najmočnejšo reprezentanco do zdaj. Če bodo športnice
in športniki ponovili svoje rezultate ali pa ostali na približno enaki
tekmovalni ravni, kot so bili v pravkar končani sezoni, potem bi morala, vsaj mislim, biti temu primerna tudi njihova uspešnost,« je še
dejal predsednik OKS.
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Sredozemske igre Mersin 2013
M. Š. Foto: OCMG Mersin 2013

N

Sredozemske igre so regionalno športno tekmovanje v več
olimpijskih in ne olimpijskih športnih panogah.
a sredozemskih igrah, ki so organizirane pod okriljem Mednarodnega komiteja za sredozemske igre,
sodelujejo države Evrope (Albanija, Andora, Bosna
in Hercegovina, Ciper, Hrvaška, Slovenija, Španija,
Francija, Grčija, Italija, Makedonija, Malta, Monako,
San Marino, Srbija, Črna gora, Turčija), Afrike (Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija) in Azije (Libanon,

Sirija).
Leta 1948 je turški doktor političnih ved, Mohamed Taher Pasha,
v Londonu dal pobudo za organizacijo sredozemskih iger. Želel je,
da bi bile igre simbol miru med različnimi kulturami sredozemskega okolja. Med olimpijskimi igrami v Londonu 1948 so nacionalni
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olimpijski komiteji držav Sredozemlja pozdravili idejo Taher Pashe
in prve sredozemske igre so bile tako organizirane v egipčanski
Aleksandriji že leta 1951. Igre so vsake štiri leta; do leta 1991 so
potekale leto pred olimpijskimi igrami, od takrat pa leto po njih, tako
da so bile naslednje že leta 1993.
Simbol sredozemskih iger so trije krogi, ki simbolično predstavljajo Azijo, Afriko in Evropo, tri celine oziroma 24 njihovih držav, ki
sodelujejo na teh igrah. Spodnji valoviti del simbolizira Sredozemsko morje.
Letošnje sredozemske igre bodo od 20. do 30. junija 2013 v
Mersinu (Turčija), udeležilo pa se jih bo tudi več kot 100 slovenskih
športnikov.

Olimpijski festival evropske
mladine – Utrecht 2013
M. Š., Foto: EYOF Utrecht

Olimpijski festival evropske mladine
(OFEM) je tekmovanje v devetih športih,
ki bo letos v nizozemskem Utrechtu.
Na njem sodelujejo mladi športniki iz
vse Evrope in je odlično ogrevanje za
»prave« olimpijske igre.

T

ako kot udeleženci olimpijskih iger tudi na tem festivalu
mladi tekmovalci živijo v olimpijski vasi. Festival se začne z
otvoritveno slovesnostjo in konča s sklepno, prižge se olimpijski ogenj in dvigne olimpijska zastava.
OFEM v osnovi izhaja iz olimpijske tradicije - iz filozofije, ki poveličuje telo, voljo in duha ter jih povezuje v celoto. Šport je povezan s
kulturo in z izobrazbo in vodi v olimpijske vrednote. To so prijateljstvo, spoštovanje in odličnost. Na velikih športnih dogodkih imajo te
vrednote ključno vlogo.
Maskota Olimpijskega festivala evropske mladine 2013 je
Youthie. Ime so izbrali izmed na stotine predlogov, ki so jih organizatorji dobili iz celotne Evrope. Youthieja, ki predstavlja pozdrav
HighFive, je oblikovala Mariejem Tordjo, študentka Utrechtske likovne šole.
Slovenski športniki bodo v Utrechtu nastopali od 14.–19. julija,
februarja pa so njihovi vrstniki sodelovali na zimskem olimpijskem
festivalu evropske mladine v Brasovu v Romuniji.

Poslovil se je Stanko Topolčnik
V 66. letu starosti je umrl Stanko Topolčnik, prvi slovenski olimpijec v judu in dobitnik
prve članske medalje na evropskem prvenstvu v judu leta 1969.

S

vojo 50-letno športno kariero je preživel kot član Judo kluba Impol, njegov največji uspeh pa je bila bronasta kolajna
v kategoriji do 63 kilogramov, ki jo je osvojil na članskem
evropskem prvenstvu v belgijskem Ostendeju. Leta 1972
je kot prvi slovenski judoist nastopil na olimpijskih igrah v
Münchnu. Bil je nosilec mojstrskega pasu 6. DAN in je ob
velikih mednarodnih uspehih kar 15-krat osvojil tudi naslov slovenskega in jugoslovanskega prvaka.
Že kot vrhunski športnik je vodil znamenito pionirsko šolo bistriškega Impola, iz katere je izšla dolga vrsta odličnih judoistov. Judu je kot trener in sodnik ostal
zvest tudi po koncu tekmovalne turneje, z Impolovo
člansko vrsto, ki jo je vodil kar nekaj let, je leta 1984
v evropskem pokalu osvojil celo 3. mesto. Kot pravi navdušenec za ta šport se je iskreno veselil vsakega uspeha
slovenskih judoistov. Ob 60-letnici juda v Sloveniji je prejel
tudi priznanje za življenjsko delo, dobil pa je tudi Bloudkovo
plaketo.
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Planinska zveza
120. obletnico u
Zdenka Mihelič, Foto: Feri Kopec in Stane Klemenc

Foto: Stane Klemenc

Planinska zveza Slovenije(PZS) letos praznuje 120. obletnico ustanovitve Slovenskega
planinskega društva (SPD), katerega naslednica je. Planinstvo, jubilej, še bolj pa gore in
prijateljstvo so planince in organizacije združili na slovesnem dogodku v petek,
12. aprila 2013, v Celju.

P

redsednik PZS Bojan Rotovnik je v
svojem slavnostnem
nagovoru poudaril
dolgotrajno tradicijo
planinstva na Slovenskem, 120-letno
vztrajno širjenje le-tega in organizacije, ki se danes uvršča
med najštevilčnejše, najprepoznavnejše in vsebinsko najbogatejše organizacije civilne
družbe v Sloveniji. »Skrivnost
našega uspeha je zagotovo
prostovoljstvo, ki je temeljna
usmeritev tudi danes, ko takšnemu načinu delovanja čas
zaostrenih družbenih razmer
ni najbolj naklonjen. Ponosni
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 Minister Roman Jakič; predsednik PZS Bojan Rotovnik in župan Celja Bojan
Šrot.

smo na dosedanjo prehojeno
pot slovenskega planinstva,
ki so jo skozi desetletja utirali
in vzdrževali naši predhodniki,
danes pa z veliko motivacije in
z značilno planinsko trmo njihovo delo nadaljujemo številni
posamezniki, ki smo tako ali
drugače vpeti v delo planinske organizacije.« Poudaril je
tudi rezultate številnih navez
v 120 letih: 1661 planinskih
poti v skupni dolžini več kot
9000 km, 176 planinskih koč,
bivakov in zavetišč z več kot
6000 ležišči, nad 5000 planinskih izletov, pohodov in tur
na leto, 25 programov strokovnega usposabljanja s področja

Slovenije počatila
stanovitve SPD
planinstva, ki v veliki meri pripomore k varnosti v gorah; slovenski alpinizem v vrhu svetovnega alpinizma, odlični uspehi
športnih plezalcev, ustanovitev
Slovenskega planinskega muzeja … Ob koncu je še dodal:

»Čeprav je Slovenija v svetovnem
merilu
majhna
država, pa to ne
velja za slovensko
planinstvo. Veliki
uspehi na različnih

 Novi predsednik UIAA Frits
Vrijlandt z Nizozemske.

področjih planinstva so tudi
posledica množičnosti članstva
planinske organizacije, saj se s
skoraj 60.000 člani – to je, mimogrede, 2,8 % prebivalcev Slovenije – uvrščamo med 10 največjih planinskih organizacij na
svetu. Žal pa obsežnega dela,
ki ga prostovoljno opravljamo
v korist slovenske družbe, dr-

 Predsednik OKS-ZŠZ dr. Janez Kocijančič.

žavni organi ne
prepoznavajo v
ustrezni meri, saj
se moramo kljub
bogati tradiciji in
uspešnemu delovanju vedno znova
in znova dokazovati
skozi različne javne
razpise, kljub temu,
da je projektno delo le
manjši del našega programa. A planinci smo vztrajni ljudje in bomo ne glede na razmere v družbi in državno podporo
planinstvo razvijali še naprej, si
prizadevali za še večjo varnost
obiskovalcev gora in dejavno
sodelovali pri varovanju gorske narave. Zavedamo se, da
so gore le ene, zaradi česar je
nujno, da vsi, ki smo tako ali
drugače vpeti v gorski svet, sodelujemo in se usklajujemo ter
se ob tem prilagajamo šibkejšemu, torej naravi.«

V državnem zboru razstavi olimpijskih
medalj in znamk
V preddverju velike dvorane Državnega zbora sta bili na ogled razstavi kopij olimpijskih medalj
ter olimpijskih in športnih znamk.
M. Š, foto: Arhiv OKS

O

limpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Slovenska olimpijska akademija sta decembra 2011 predstavila
razstavo kopij olimpijskih medalj,
ki so jih osvojili slovenski športniki na
olimpijskih igrah od leta 1912 do leta
2008. Razstava zajema pet vitrin, v
katerih so predstavljeni športniki,
njihove fotografije, doseženi rezultati in kopije osvojenih olimpijskih
medalj.
Decembra 2012 pa je bila
pripravljena razstava s športnimi
in z olimpijskimi znamkami. Tudi
znamke so razporejene v pet vitrin, na njih pa so predstavljeni naši
uspešni športniki, odmevni športni
dogodki ter prireditve in športne organizacije ob posebnih jubilejih.
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fotoreportaža

Olimpijski teki 2013
Foto: www.alesfevzer.com

Olimpijski teki so pomemben projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, pri
katerem ni v ospredju samo vrhunski šport, ampak tudi šport za vse, torej
spodbujanje ljudi h gibanju in k aktivnemu preživljanju prostega časa.
V prvem delu tekaške sezone so bili izpeljani že trije olimpijski teki, in to
v Vipavi, Slovenski Bistrici in v Moravskih Toplicah.
Olimpijski teki, ki so še pred nami:
23. junij, Visoko pri Kranju
30. junij, Semič
28. december, smučarski tek, Rateče (datum se lahko zaradi pomanjkanja snega prestavi na poznejši termin).

 Tekači letos kot poklon
dobijo majice olimpijske
reprezentance Slovenije; tako
je bilo tudi na 18. Vipavskem
teku.

 Tudi
starejši tečejo
in skrbijo za
svoje zdravje.

 8. Moravski tek
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 Osvežitev
je pomemben
del teka.
 Udeležba družin postaja
sestavni del Olimpijskih tekov
– tudi na 11. Bistriškem teku
je bilo tako.

V
Moravskih
Toplicah so se na
8. Moravskem teku
pomerili tudi otroci.

Z
zadnjimi
atomi moči
proti cilju.

Nordijska
hoja je
pomembna
sestavina
zdravega načina življenja.

 1. Olimpijski tek v Vipavi, na katerem je tekačem nagajala burja v prelepi idili Vipavske doline.
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Barve za obnovo markacij na
slovenski planinski poti
D.K., Foto: Zdenka Mihelič

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in Helios sta že 14 let partnerja pri
obnovi športnih objektov.

S

Planinsko
zvezo
Slovenije (PZS) sta
partnerja uspešno
sodelovala že v
letu 2002 v okviru
akcije Markirajmo
Slovenijo, v minulih
letih tudi pri obnovi več planinskih objektov, letos pa bosta tej
zvezi namenila sredstva za obnovo športnih objektov v obliki
bonitet za članice. Ta bo tako s
Heliosovimi barvami, vrednimi
7.000 evrov neto, obnovila mar-

kacije na trasi Slovenske planinske poti, najstarejše vezne poti
v Sloveniji in na svetu.
Helios in Olimpijski komite
Slovenije-Združenje športnih
zvez za športne zveze in njihove člane po Sloveniji vsako leto
zagotovita barve in zaščitne
premaze, ki jih ti potrebujejo pri
obnovi športnih objektov. S projektom želita Helios in OKS-ZŠZ
spodbuditi obnovo različnih
športnih objektov, namenjenih
tako profesionalnim kot rekre-

ativnim športnim dejavnostim.
V štirinajstletnem sodelovanju
je bilo tako za obnovo športnih
objektov namenjenih že več kot
17.000 litrov barv in premazov.
Prebarvali in zaščitili smo že 70
objektov po vsej Sloveniji. Letos bo dokončana tudi obnova
Športnega doma na Ravnah na
Koroškem, kjer so barve, vredne
4.500 evrov, dobili že lani.
Časti vredno obletnico,
60-letnico Slovenske planinske
poti, kot se zdaj transverzala

imenuje, bodo v PZS počastili s
številnimi dogodki. Med drugim
bodo v skrbi za varnejše obiskovanje gora v okviru Komisije za
planinske poti PZS poskrbeli,
da bodo na Slovenski planinski
poti, ki je dolga kar 599 km in
ima 75 kontrolnih točk, obnovili
pomanjkljive oziroma obledele
rdeče-bele Knafelčeve markacije ali pa poti na novo markirali.
Za obnovo bodo, kot predvidevajo, porabili 400 litrov rdeče in
200 litrov bele barve.

Podjetje HRIBAR-OS, d. o. o. nov bronasti partner OKS
Podjetje HRIBAR-OS bo za delovanje Slovenske olimpijske akademije zagotavljalo
športne rekvizite do leta 2016.

S

lovenska olimpijska akademija skrbi za razvoj športa
mladih (mini olimpijade, olimpijske urice, šolske olimpijske igre), podjetje HRIBAR-OS pa pod blagovno znamko
Hribar in otroci že 22 let razvija ter izdeluje različne igre
in druge proizvode. Vse pod skupnim sloganom: vse za otroke
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od 1–100 let – migamo in razmišljamo. Projekt »Mečem in mislim, torej sem« poziva k aktivnemu družabnemu, tekmovalnemu, telesnemu in miselnemu življenju doma ter v naravi. Svoje
izdelke, predvsem nove igre, podjetje vse uspešneje prodaja
tudi v tujini.

Slovenski olimpijski heroji
Foto: www.alesfevzer.com

Razstava prikazuje največje olimpijske uspehe slovenskih športnikov od leta 1992
naprej. Na največjem ljubljanskem razstavišču na prostem je na ogled 120 fotografij
velikega formata.

Fotograf Aleš Fevžer je v svoj objektiv ujel vsa njihova zmagoslavja na do zdaj
šestih poletnih in šestih zimskih olimpijskih igrah, ki so se jih udeležili v zadnjih
20 letih, odkar zastopajo Slovenijo kot samostojno državo.

Razstava bo na Jakopičevem sprehajališču ljubljanskega parka
Tivoli na ogled do 7. avgusta.

Terminološki kotiček
dr. Silvo Kristan

Z latinskim pregovorom »Mens sana in corpore sano«, ki ga pripisujemo rimskemu pesniku
in satiriku Juvenalu (ok. 60 do ok. 140 n. š.), po navadi vabimo ljudi k telesni dejavnosti.
Oznanjujemo, da je zgolj v »zdravem telesu« lahko tudi »zdrav duh«.

P

od pojmom »duh« po navadi razumemo razumsko-spoznavno stran človeka, njegovo ustvarjalnost, domiselnost,
bistroumnost in njegove pozitivne značajske lastnosti. Z
Juvenalovim rekom torej ideologi obljubljajo ustvarjalnost, domiselnost, bistroumnost in pozitivne značajske lastnosti vsem tistim, ki bodo gojili kako telesno oziroma športno dejavnost. Seveda se ni mogoče popolnoma brez zadržka strinjati
s samodejno vzročno povezavo, da »zdravo telo« že kar samo po
sebi proizvaja »zdrav duh«. Zgodba je namreč podobna tisti o
kuri in jajcu. Kaj je bilo prej: kura ali jajce? Zato se lahko prepiramo, ali »zdravo telo« vodi do »zdravega duha« ali je obratno: da
namreč le ljudje »zdravega duha» skrbijo tudi za »zdravo telo«.
Seveda je že od nekdaj znano, da je človek psihofizično bitje, in
zato je prav, da skrbi za obe svoji razsežnosti. O tem ni nobenega dvoma. Najbrž pa pretiranih vzročnih pozitivnih učinkov ni
pričakovati. Včasih šport duha celo uničuje.
Toda gre za nekaj drugega. Navedeni latinski izrek sploh
ni izviren. Ponaredek pripisujejo izumitelju nemške telovadbe
F. L. Jahnu, ki je po nemških porazih v bitkah z Napoleonom
hotel s telovadbo (turnen) pripomoči k čvrsti in zdravi nemški

armadi. Izvirni Juvenalov izrek je drugačen in sporoča nekaj
drugega kot prirejena (skrajšana) različica. Juvenal je namreč
v svojih Satirah bičal slabosti in izprijenosti svojega časa. Po
nekaterih podatkih je oplazil tudi rimske gladiatorje, ki so
bili izjemni v telesnih veščinah in sposobnostih, mentalno pa
»nezadostni«. Zato je zapisal: »Orandum est, ut sit mens
sana in corpore sano«, kar pomeni, »treba je moliti, da bi
bil v zdravem telesu tudi zdrav duh«. Pozneje so ta izrek
krajšali v »Sit mens sana in corpore sano«, kar pomeni, »v
zdravem telesu naj bi bil tudi zdrav duh«. Pomenska razlika
med izvirnim Juvenalovim izrekom in skrajšanim (prirejenim),
ki ga danes nekateri širijo, je bistvena. Juvenal je v »corpore
sano« pogrešal »mens sana«. Po njem zgolj biceps ni dovolj,
potrebna je tudi pamet (mens sana), v najširšem pomenu te
besede. Izvirni Juvenalov izrek je torej tudi dandanašnji mogoče razumeti kot kritiko tistih športnikov (in njihovih trenerjev),
ki enostransko skrbijo le za športne dosežke, zanemarjajo pa
izobraževanje, so funkcionalno nepismeni, nerazgledani, niso
uporabniki kulturnih vrednot in dobrin ter so nepripravljeni za
preživljanje po športni karieri.
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S Piko mini olimpijado sklenili Krkin
teden humanosti in prostovoljstva
T.Š., Foto: arhiv OKS

Krka, eden izmed sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije, je v Novem mestu za
skoraj 1.000 otrok iz socialno ogroženih družin organizirala mini olimpijado. S tem se je
sklenil Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod sloganom »Tudi dobrodelnost
je del nas« potekal med 15. in 20. aprilom.

K

rka je v soboto, 20. aprila, na osrednji lokaciji podjetja v
sodelovanju z OKS in Zvezo prijateljev mladine Slovenije
organizirala srečanje za skoraj 1.000 otrok iz vse Slovenije. Skupaj s 'krkaši-prostovoljci' so si otroci ogledali
del proizvodnega procesa v obratu za proizvodnjo trdnih
oblik zdravil Notol. Poleg procesa proizvodnje zdravil so
si lahko ogledali tudi tovornjake za prevoz zdravil in druga specializirana vozila (gasilski in rešilni avto, viličar).
Ob tej priložnosti pa je Krka skupaj z Olimpijskem komitejem
Slovenije in s športniki iz klubov ter društev, ki nosijo Krkino ime,
organizirala tudi športni program. Tako so se mladi Krkini gostje pomerili v Piko mini olimpijadi, ki se je začela s pravim olimpijskim protokolom in z olimpijsko zaobljubo. Ker je namen projekta Mini olimpijada spodbuditi otroke k redni športni aktivnosti ter jih navdušiti za
šport in aktivno življenje, je tudi Piko mini olimpijada sledila sloganu

»pomembno je sodelovati in ne vedno zmagati«, tako da so prav vsi
udeleženci prejeli prave medalje.
Poleg prijetnega druženja in skrbi za mlade so v Krki s številnimi aktivnosti, ki so potekale ves teden, znova dokazali, da je družbena odgovornost globoko zakoreninjena tako v Krkinem poslovnem razmišljanju kot tudi v vsakodnevnem razmišljanju številnih
»krkašev«.
V tednu dni se jih je različnih dejavnosti udeležilo več kot 700.
Več kot 220 izmed njih je v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru
darovalo kri, številni pa so na različnih lokacijah Krke po Sloveniji
prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in mačke. Tudi letos so v
Krki zbrali skoraj 2 toni potrebščin in skoraj 540 kilogramov hrane
za živali. Družili so se s stanovalci domov za starejše in z varovanci
varstveno-delovnih centrov.

Miroslav Cerar, častni gost Evropskega kongresa
Sonja Poljšak; Foto: ZSŠDI
univerzitetne športne zveze na Madeiri
S.P.

N

a posebno povabilo predsednika Evropske univerzitetne športne zveze Adama Roczeka je Miroslav
Cerar na Madeiri (Portugalska) od 14. do 17 marca
2013 kot častni gost sodeloval na Evropskem kongresu univerzitetne športne zveze EUSA.
Naš olimpionik je na kongresu izčrpno predstavil organiziranost, projekte, informiranje in založništvo ter aktivnosti
Evropskega gibanja za fair play (EFPM). Cerar je na skupnem
druženju podelil priznanje za fair play za leto 2012 – EUSA
ga je dodelila poljski univerzi.
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Ivan Peterlin
nasledil
Jureta
Kufersina
Sonja Poljšak; Foto: ZSŠDI

V

nabito polni sejni dvorani Zadružne kraške banke
je bil najprej izredni občni
zbor, sledila pa sta mu 42.
redni občni zbor Združenja slovenskih športnih društev v Italiji in podelitev priznanj za življenjsko delo,
ki je bil v Trstu - Občine. Izvolili so
tudi novi odbor: po 22 letih uspešnega predsedovanja je Jureta Kufersina nasledil Ivan Peterlin.

Gibalna aktivnost
za zdravje – GAZZ
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije v okviru projekta
Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ organizira nova,
vsebinsko aktualna usposabljanja. Izkoristite možnost
brezplačne udeležbe! Nekatere delavnice so bile že uspešno
izvedene in bodo ponovljene.
Načrt usposabljanj:
Naziv

Družbena odgovornost – moja priložnost

Vsebina •	smernice in priložnosti društev in drugih NVO na področju športa - pravni vidik
•	način povečevanja vpliva društev in drugih NVO na področju športa, s civilnim
dialogom
•	načela uspešnega pisanja predlogov za spremembe predpisov
•	pravna ureditev na področju športa, integriteta, preprečevanje korupcije
Datum Četrtek, 20.3. 2013

September 2013

Ura 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

Kraj Ljubljana

Novo Mesto

Naziv

Moje telo - moja modrost

Vsebina •	sestava, delovanje človeškega telesa, ustvarjanje pogojev za razvoj bolezni
•	bolezni sodobnega načina življenja
•	pomembnost pravilne prehrane
•	osnove prve pomoči
Datum Nedelja, 21.4. 2013

Sobota, 11.5.2013

Sobota, 18.5. 2013

Ura 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16 :00

Kraj Ljubljana

Slovenj Gradec

Novo Mesto

Naziv

Moje telo - moja odgovornost

Vsebina •	zdrava hrbtenica, teorija in praksa
•	gibanje in vadba kot primarna potreba
•	vadba za različne tipe poklicev
Datum September 2013

Po uvodnem nagovoru predsednika Jureta Kufersina so podelili
priznanja štirim funkcionarjem iz
različnih klubov za življenjsko delo
in za velik prispevek k slovenskemu
športu v Italiji.
Udeležence občnega zbora so
pozdravili tudi pomembni gostje:
Marko Loibnegger za Slovensko
športno zvezo na Koroškem, predsednica Komisije za zamejski šport
pri OKS Sonja Poljšak, Drago Štoka
za SSO in Rudi Pavšič za SKGZ. Juretu Kufersinu pa so se še posebej zahvalili za njegovo neprecenljivo delo
pri ZSŠDI in mu ob slovesu izročili
priložnostna darila.
Novi predsednik Ivan Peterlin je
podal predloge programskih smernic krovne organizacije za obdobje
2013/15.

September 2013

10:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Kraj Ljubljana

Slovenj Gradec

Novo Mesto

Naziv

Moje telo - moja odgovornost, teorija in praksa z roko v roki

Vsebina •	gibalne sposobnosti in njihov razvoj
•	praktična delavnica krepilnih in razteznih gimnastičnih vaj
•	primeri dobre prakse
Datum Januar 2014

Januar 2014

Januar 2014

Ura 10:00 - 16:00

10:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Kraj Ljubljana

Slovenj Gradec

Novo Mesto

Naziv

Gibalna aktivnost za zdravje zaposlenih - naša skrb za prihodnost

Vsebina •	delovno okolje, priložnosti in možnosti
•	promocija zdravja v delovnem okolju
•	kompetence promotorja GAZZ
•	zdrav življenjski slog - moja izbira
Datum Februar 2014
Ura 10:00 - 16:00
Kraj Ljubljana
Točni termini bodo objavljeni naknadno.
Pridržujemo si pravico sprememb terminov in lokacij delavnic.

Vljudno vabljeni!
Oglasno sporočilo

 Sonja Poljšak, predsednica Komisije
za zamejski šport pri Olimpijskemu
komiteju Slovenije, izroča v imenu OKS
priložnostno darilo Juriju Kufersinu,
dolgoletnemu predsedniku ZSŠDI.

September 2013

Ura 10:00 - 16 :00

Informacije in prijave: www.gazz.si, info@zsoms.si, telefon: 051 616 009.
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