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Za slovenskimi športniki
uspešna zima
dr. Tone Jagodic, Foto: Peter Kastelic

Sezona zimskih športov se z marcem končuje, po končanih svetovnih prvenstvih so
praviloma na vrsti še sklepna tekmovanja v svetovnih pokalih, nato pa si »zimski«
športniki malce oddahnejo, preden začno naporne priprave za naslednjo sezono.
Tokrat bo ta olimpijska, saj jih čaka nastop v Sočiju.

R

ezultati letošnje športne zime so izjemni. Poleg fantanajrazličnejših področjih. V državah, v katerih so se sistematično in
stičnih rezultatov Tine Maze in njenih smučarskih kolestrokovno lotili razvoja športa in kjer že žanjejo odlične rezultate, so
gov nam je ta sezona prinesla še izjemen uspeh naših
to spoznali že pred leti in prej ko jim bomo sledili tudi pri nas, bolje
hokejistov, ki so si s fanatično borbeno igro priborili svoj
se nam piše. Ne gre torej za nelojalno konkurenco, pač pa za poskus
prvi nastop na olimpijskih igrah v samostojni Sloveniji.
optimalizacije pri zagotavljanju še boljših razmer za naše najboljše
Seveda ni treba biti nikakršen športni strokovnjak za
športnike. Verjamem, da bomo uspeli vse tiste, ki ta prizadevanja OKS
ugotovitev, da je letošnja zimska bera kolajn in drugih
spremljajo s skepso, prepričati, da s tem nikogar ne rušimo in da je
vrhunskih uvrstitev daleč najuspešnejša odkar je Slovenija samostojdaleč najboljša rešitev sinergično sodelovanje ob upoštevanju vseh
na država in to ne glede na to, s kakšnimi vatli jo merimo. Podrobnejše
strokovnih zmogljivosti, s katerimi razpolagamo v slovenskem športu.
Prav tako si želim, da bi tudi
analize bodo bržkone pokazale,
vsi tisti, ki spremljajo delitev
kje imamo še določene rezerve,
javnih financ prek FŠO oziroma
stroka pa bo morala ugotoviti,
resornega ministrstva, spoznakako odpraviti probleme, ki jih
li, da so javna sredstva, ki so
je razkrila zimska sezona. V
namenjena za določene skupne
časih velike družbene, moralne,
programe OKS, zelo dobro naloekonomske, socialne in ne vem
žena. Programi priprav športniše kakšne krize pa so rezultati
kov za tekmovanja pod okriljem
naših vrhunskih športnikov SloMOK, štipendiranja športnikov,
vencem v veliko uteho in jim
nadstandardnega zavarovanja,
vračajo upanje, da bodo tudi po
sklada vrhunskih športnikov
težavah, ki smo jim priča v naši
in še nekateri drugi so v predružbi, prišli lepši časi.
Ob tem nikakor ne morem
cejšnjo pomoč zlasti tistim
mimo izjemnega uspeha naše
športnikom, ki komercialno niso
mlade olimpijske reprezentoliko zanimivi za sponzorje,
tance, ki je na nedavno končas svojo kakovostjo pa obetanem evropskem olimpijskem
jo, da bodo lahko v prihodnje
festivalu mladih v romunskem
dosegali izvrstne rezultate na
Brasovu v skupnem seštevku
največjih mednarodnih tekmovseh doseženih kolajn zasedla
vanjih. Če k temu dodamo še
izjemno 4. mesto. Tako visoko
dejstvo, da svoj finančni delež
se do zdaj ni uvrstila še nobena
pri vseh teh projektih prispeva
slovenska olimpijska reprezentudi OKS, bi bilo s stališča potanca na nobenem izmed teksameznega športnika smotrno,
movanj, ki spadajo pod okrilje
da bi bilo tovrstnih projektov
Mednarodnega
olimpijskega
še več. Upam tudi, da bodo
 Jure Retuznik na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Brasovu po
komiteja. Čestitke, ki so jih naši
novi projekti, s katerimi skuša
osvojitvi bronaste medalje.
športniki dobili na Olimpijskem
prodreti Komisija športnikov pri
festivalu evropske mladine, brez dvoma potrjujejo, da je strokovno
OKS, deležni ustrezne pozornosti javnih financerjev, če že ne letos,
delo z našimi mladimi športniki na izjemni kakovostni ravni tako v
pa vsaj v prihodnje.
okviru klubov kot tudi nacionalnih reprezentanc. Pred nami je seveOdlični rezultati naših športnikov v predolimpijski sezoni pa so
da nov izziv. Kako tej zelo nadarjeni generaciji naših mladih športniseveda hkrati tudi velika obveznost in precejšnje breme, saj bodo
kov omogočiti razmere, ki jih bodo lahko popeljale med najboljše v
pričakovanja javnosti, ko se bosta približala 7. februar 2014 in z
absolutni konkurenci? To seveda še zdaleč ni lahka naloga, zlasti če
njim odprtje zimskih olimpijskih iger v Sočiju, občutno večja, kot
se zavedamo, da je naša baza mladih športnikov količinsko občutno
so bila pred leti. Naloga, ki je pred nami, vsekakor ni lahka, morda
skromnejša od tistih, ki jih imajo v večjih državah, zaradi česar je
je celo ena najzahtevnejših v zgodovini naše krovne organizacije.
strokovno delo s temi športniki še posebej pomembno.
Ustvariti moramo čim boljše razmere za priprave kandidatov za naOlimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez si želi na
stop na olimpijskih igrah v Sočiju, saj to tem športnikom dolgujemo v
tem področju prispevati še večji delež in pomagati nacionalnim šporzahvalo za izjemne rezultate v iztekajoči se sezoni. Izziv je vsekakor
tnim zvezam ter njihovim športnikom in trenerjem na še kvalitetnejši
zelo velik, verjamem pa, da smo mu lahko kos, vendar pod enim ponačin. Zamisel o Olimpijskem športnem centru (inštitutu) nima namegojem! Stopiti moramo skupaj, zanemariti nekatere posamične intena prevzemati vloge, ki jo imajo bodisi športne organizacije na eni
rese in jih žrtvovati za skupno dobro. To bo jamstvo, da bomo lahko
strani in strokovne institucije na drugi, pač pa si želimo še v večji meri
zadovoljni tudi konec prihodnjega februarja, ko se bo naša olimpijska
povezati vrhunsko teoretično znanje ter praktično delo s športniki na
odprava vrnila iz Rusije.
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Adriatic Slovenica in Team
Slovenia skupaj do 2016
M. Š., Foto: Aleš Fevžer

VELIKI SPONZOR
S podpisom nove
sponzorske pogodbe
Zavarovalna družba Adriatic
Slovenica ostaja veliki
sponzor Teama Slovenia vse
do olimpijskih iger v Riu de
Janeiru leta 2016. Kakšna
je vaša poslovna strategija
na področju športnih
sponzorstev?

Gabrijel Škof: Veseli smo, da
smo pogodbo podpisali še za
naslednji olimpijski ciklus, saj z
OKS sodelujemo že 20 let. Gre
za sodelovanje, ki je prineslo veliko dobrega obema stranema. V
naši družbi šport podpiramo, saj
želimo na ta način pokazati, kako
pomembno je zdravo življenje.
Vrhunski šport ni nujno sinonim
za zdravo življenje, zahteva namreč izjemno veliko naporov in
odrekanj. Uspeh pa prinese le
široka baza športnikov, iz katere
se rojevajo vrhunski tekmovalci.
S podpiranjem športa oziroma
športnikov želimo pokazati svoje prepričanje, da je pomembno
oboje, tako šport kot zdravo življenje, in da je šport, ki ne zaide
v skrajnosti, pomembna komponenta našega bivanja. Slovenci
smo vrhunski športniki, in čeprav
nas je le dva milijona, naši predstavniki 'pobirajo' številne medalje. To je pravi fenomen. Ponosni
smo, da smo del teh dosežkov.
Zmagovalno miselnost tako prenašamo tudi na naš kolektiv in jo
izkazujemo v širšem družbenem
okolju. Ne trdim, da brez nas teh
dosežkov ne bi bilo, smo pa zagotovo dodali pomembni kamenček
v ta mozaik.

Olimpijski komite Slovenije in Zavarovalna družba
Adriatic Slovenica sta konec leta 2012 podpisala
novo pogodbo o sponzoriranju Teama Slovenia.
Kar 20-letno izjemno učinkovito in plodno
sodelovanje je prineslo številne posebne, posebej
za športnike oblikovane zavarovalne storitve.
O medsebojnem sodelovanju in razvoju zavarovaj
smo se pogovarjali z Gabrijelom Škofom,
predsednikom uprave zavarovalne družbe Adriatic
Slovenica.

Kako se odločite, komu
boste namenili sredstva?

Gabrijel Škof: V skladu z našo
strategijo že zelo dolgo sodelujemo z OKS, sodelovanje pa smo s
časom nadgradili, tako sponzorsko
kot tudi poslovno. Zaradi sodelovanja z OKS smo pripravili nekaj
zavarovanj, namenjenih športnikom, ki jih tudi tržimo. A to ni prvotni namen, saj baza športnikov
ni tako velika. Imamo pa na tem
področju najboljše produkte in
smo na to zelo ponosni. Zelo dolgo
že sodelujemo tudi z Nogometno
zvezo Slovenije, pa z rokometaši
smo tudi povezani. Zelo smo ponosni na njihovo četrto mesto, osvojeno v Španiji na SP. Velikokrat
pomagamo tudi na lokalni ravni pri
dogodkih rekreativne narave. Že
od vsega začetka sodelujemo tudi
na smučarskem teku diplomatov
in gospodarstvenikov na Pokljuki.
S tem želimo pokazati, kako zelo
pomemben je tudi množični oziroma rekreativni šport.
Gre pri tem bolj za
družbeno odgovornost
ali si prizadevate tudi za
neposredne poslovnofinančne učinke?

Gabrijel Škof: Poslovni izid v
tem primeru ni primarna zadeva.
Pri sponzorstvih gre za delovanje
v širšem družbenem okolju. Zelo
dejavni smo tudi na področjih
kulture in zdravstva, ne samo na
športnem področju. Ker imamo
izdelane produkte za športnike, lažje iščemo sinergije med
poslovnimi in sponzorskimi cilji.
Ves čas pa seveda iščemo tudi

možnosti za doseganje poslovnih
učinkov.
Zavarovalnica Adriatic
Slovenica je v športnih
krogih vedno bolj
uveljavljena kot
zavarovalnica, ki ponuja
posebne zdravstvene
pakete, namenjene
prav športnikom. Za kaj
pravzaprav gre?

Gabrijel Škof: Ponujamo kar
nekaj paketov za vrhunske športnike. To so veliki, srednji in mali
paket, ki vsebujejo zavarovanja
za samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah, nadstandardno nastanitev v bolnišnici in
zdravilišču, zavarovanje nakupa
zdravil, zavarovanje nadstandardnih ortopedskih pripomočkov,
pri nekaterih paketih pa tudi
nenujnih posegov, če je čakalna
doba v javnem sistemu daljša od
treh tednov. Menimo, da je hitra
sanacija poškodbe za športnika
velika prednost, saj mu omogoča
čim prejšnjo vrnitev na treninge
in na tekmovanja.

zavarovalniško dejavnost. Lani
smo ponudili zavarovanja Tujina
AS z asistenco Coris, potem pa še
dopolnilna zdravstvena zavarovanja ter nezgodna zavarovanja
za šolsko mladino. Z odzivom
smo zelo zadovoljni.
Če se vrneva še malo k
sponzorstvom. Zadnji dve
leti ste bili tudi glavni
sponzor olimpijskega
teka, to je prireditve,
ki je potekala v Kopru
kar pred sedežem vaše
zavarovalnice. Verjetno
je tudi to ena izmed oblik
neposrednega komuniciranja
z zavarovanci?
Gabrijel Škof: Veseli smo, da
se je OKS odločil tek prirediti v
Kopru, kjer je sedež naše zavarovalnice, in seveda tudi tega, da
na njem sodeluje veliko ljudi. Tudi
med našimi sodelavci je veliko tekačev, imamo pa tudi svoje športno društvo Pravi Asi z različnimi
športnimi sekcijami. Med njimi je
tudi tekaška s kar nekaj kakovostnimi rekreativci.

Kdo vse lahko sklene takšen
paket?

Gabrijel Škof: Športniki z
veljavnimi kategorizacijami.
Ste pa tudi prva
zavarovalnica v Sloveniji,
ki ponuja sklenitev
zavarovanja kar prek
mobilnega telefona?

Gabrijel Škof: Da, zelo veliko
sredstev namenjamo modernim
tehnologijam, ki jih uvajamo v

 Gabrijel Škof skupaj z Markom
Račičem, ki je nastopil na olimpijskih
igrah v Londonu leta 1948.
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6. Simpozij ob 100. obletnici
osvojitve srebrne olimpijske
medalje Rudolfa Cvetka
dr. Tomaž Pavlin Foto: Fototeka Narodnega muzeja Slovenije

Decembra lani je v prostorih Narodnega muzeja Slovenije v Metelkovi v Ljubljani
potekal v naslovu omenjeni simpozij, ki sta ga organizirala Narodni muzej Slovenije
in Vojaški muzej Slovenske vojske v sodelovanju s Sabljaško zvezo Slovenije, nekaj
gradiva pa je prispeval tudi OKS oziroma Slovenska olimpijska akademija. Simpozij je
odprla direktorica Narodnega muzeja Barbara Ravnik.

V

otvoritvenih nagovorih je kot
predstavnik OKS-Slovenske olimpijske akademije
imel besedo olimpionik
Miroslav
Cerar, ki pozornosti ni namenil
le Rudolfu Cvetku kot prvemu
slovenskemu olimpijcu, pač pa je
poudaril tudi prispevek telovadcev in strokovno delo Viktorja
Murnika. V tem delu sta spregovorila še načelnik Vojaškega muzeja, podpolkovnik Vlado Žgeč,
in predsednik Sabljaške zveze

Franc Breznik, ki se je navezal
na Cvetka in njegov pomen za
razvoj sabljanja na Slovenskem
in širše. Ob simpoziju je izšel
tudi zbornik Sabljanje: veščina,
tradicija, šport – predstavil ga je
kustos Narodnega muzeja Jože
Podpečnik. Po predstavitvi zbornika je spregovoril tudi o bogatem gradivu o Rudolfu Cvetku, ki
ga hrani Narodni muzej. Gradivo
mu je družina Cvetko podarila
že oktobra 2003. V muzeju so
ga muzealsko uredili in evidentirali, maja 2006 pa so pripravili
prvo razstavo o Cvetku, in to v

prostorih na Prešernovi cesti.
Po pridobitvi novih prostorov v
Metelkovi pa je Narodni muzej
postavil stalno razstavo o Rudolfu Cvetku, sosedo razstave o drugem olimpioniku, Borisu Gregorki, ki je prav tako predal gradivo
Narodnemu muzeju. Razstavo
o Rudolfu Cvetku so leta 2012
prilagodili za slepe in slabovidne
obiskovalce, kar je kustos Podpečnik predstavil ob sklenitvi
prvega dela simpozija in navzoče
popeljal na ogled.
Drugi del simpozija je bil plenarni in se je navezoval na pri-

spevke ali članke v zborniku. V
uvodnem članku je Tomaž Lazar
orisal sabljanje kot borilno in vojaško veščino ter v sklepu poudaril novodobni prehod te veščine v
civilno življenje, kar je ustvarilo
''trdno podlago še danes močni
srednjeevropski tradiciji športnega sabljanja'' (str. 16). Jože
Podpečnik je orisal avstrijski sabljaški razvoj v desetletjih pred
prvo svetovno vojno in Cvetka
predstavil tako skozi njegovo delovanje kot vojaškega sabljaškega inštruktorja v vojaškem inštitutu v Dunajskem Novem mestu

 Jože Podpečnik, kustos Narodnega muzeja, Miro Cerar, predsednik SOA, Barbara Ravnik, direktorica Narodnega Muzeja, podpolkovnik Vlado Žgeč, načelnik
Vojaškega muzeja, Franc Breznik, predsednik Sabljaške zveze
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 Avstrijska sabljaška reprezentanca na olimpijskih igrah v Stockholmu leta
1912; z desne stojijo Andreas Suttner, Rudolf Cvetko, Richard Verderber in
Friedrich Golling, sedijo Albert Bogen, Tenner in Reinhold Trampler.

kot skozi njegovo športno pot.
Podpečnik je poudaril tudi vlogo vojaških sabljačev pri širitvi
civilnega ali športnega sabljanja
na Dunaju, pri čemer je npr. izpostavil vpliv Unionfechtkluba. Z
razvojem športnega sabljanja in
organiziranja panožne zveze se
je odprla pot na olimpijske igre,
kajti sabljanje je bilo vključeno
v olimpijski tekmovalni program
že na prvih igrah 1896. Cvetko
je nastopil na olimpijskih igrah,
kot dobro vemo, leta 1912 v
avstrijski reprezentanci. Najprej
se je tega leta udeležil izbirnega tekmovanja, ki je potekalo v
okviru državnega prvenstva. Na
eni izmed tekem je bil poškodovan, a je tekmoval naprej in se
v floretu prebil do finala, kjer pa
ga je premagal rojak in kolega,
kočevar Rudolf Verderber. Cvetko je pokazal veliko borbenost in
vztrajnost, bil uvrščen v reprezentanco ter odpotoval v Stockholm. Podpečnik v nadaljevanju
ni predstavil le njegovega nastopa skozi njegove spomine, pač pa
se je posvetil tudi sabljaškemu
delu Rudolfa Cvetka po prvi svetovni vojni. Takrat se je preselil v
novo jugoslovansko državo in se
konec dvajsetih let aktivno vključil v delovanje sabljaške sekcije
ljubljanske Ilirije ter slovensko
in jugoslovansko sabljanje. Prav
tako je pripravil programe za sabljaško usposabljanje v vojaških
vrstah, v športnem sabljanju pa
se je leta 1936 vrnil na olimpijsko prizorišče kot vodja jugoslovanske sabljaške reprezentance.
Simona Pörš, ki prihaja iz Vojaškega muzeja Slovenije s sedežem v Mariboru, je na podlagi
literarnih virov najprej predstavila Cvetkovega sodobnika in prijatelja Riharda Verdeberja, ki si je
v Stockholmu priboril bronasto
medaljo posamezno v floretu.
Verderber nam je tako zdaj malce bolj znan, saj razen starejšega
zapisa Stanislava Južniča in nekaj krajših zapisov spodaj podpisanega njegov lik v slovenskem

športnem zgodovinopisju ni
obdelan. Simona je v nadaljevanju predstavila sabljanje po prvi
svetovni vojni v Mariboru, kjer
se je z Mariborskim akademskim
sabljaškim klubom oblikoval drugi center slovenskega sabljanja.
V tridesetih letih je v MASK npr.
sabljal Leon Štukelj, kar lahko
vidimo tudi na fotografiji iz leta
1935, posneti ob prvenstvu Dravske banovine (slovensko prvenstvo). Avtor tega članka se je s
svojima prispevkoma navezal na
oživitev in razvoj olimpijskega
gibanja do prve svetovne vojne
ter slovenske nastope, pri čemer
je poudaril tudi zamejski prispevek. Zaokroženo sabljaško zgodbo sta dopolnili Polona Marinček,
tudi moderatorka simpozija, s
prispevkom ABC sabljanja in Simona Pörš z Malim leksikonom
sabljanja.
Za konec lahko poudarimo,
da je zbornik kakovostna nadgradnja leta 2000 izdanega
prvega zbornika o Rudolfu Cvetku. Ker je bilo med tem gradivo
o Cvetku predano muzeju, sta
nam Cvetkovo delo in športno
življenje veliko bolj poznani.
Prav tako sta nam bolje znana
Rihard Verderber in mariborsko
sabljanje med obema svetovnima vojnama, bo pa treba v
prihodnje raziskati delovanje
sabljaške sekcije Ilirije, ki jo je
strokovno vodil Rudolf Cvetko.
Delček gradiva hrani Fakulteta
za šport, arhiv Ilirije je v zgodovinskem arhivu Ljubljane, brez
dvoma pa se še marsikaj skriva v gradivu Rudolfa Cvetka v
Narodnem muzeju. Simpozij in
predstavitev gradiva o Rudolfu
Cvetku sta nam tudi jasno pokazala, kako pomembno je gradivo
o športnem življenju predati
strokovnim ustanovam in kako
pomembna je vloga kustosa, ki
gradivo prevzame, ga uredi in
razloži. Nekoč smo razmišljali
in si želeli, da bi bilo podobno v
športu, kjer naj bi to vlogo prevzeli kustosi Muzeja športa.

Slovenske
hokejske
olimpijske
sanje postale
resničnost
M. Š, Foto: Drago Cvetanovič / HZS

Slovenska hokejska reprezentanca se
je z zmagami nad Belorusijo, Dansko
in Ukrajino na kvalifikacijskem turnirju
v Vojensu uvrstila na olimpijske igre
v Sočiju. Slovenija bo na olimpijskem
turnirju, na katerem bo igralo 12 ekip,
zaigrala v skupini z Rusijo, ZDA in s
Slovaško.

N

atančen urnik tekem bo znan na začetku maja, pravi spektakel pa se za slovenske hokejiste obeta na
tekmi z domačini Rusi, ki so prvi favoriti turnirja na
domačemu ledu. Ne glede na dejstvo, da Slovenija

ni bila med favoriti kvalifikacijskega turnirja, je vsa srečanja
odigrala hrabro in odlično. Tomaž Razingar, kapetan slovenske reprezentance, je po turnirju povedal: »Zdaj je že nekaj
bolje, na začetku pa je res bilo zelo težko kaj reči. To je izjemna skupina fantov. Ko smo se dobili na Bledu sem dejal,
da te stvari niso dane vsem. Jaz sem bil že blizu hokejskemu
pokoju, ampak sem vse skupaj še vedno preveč pogrešal.
Zato sem se vrnil. Ko smo se zbrali na Bledu, smo verjeli
v ta uspeh in za mene sploh ni bilo dileme, da ne bi uspeli.
Ne glede na to, da je bilo ogromno skeptikov, mi vemo, kako
priti do uspeha. To je skupina skromnih fantov, ki s ponosom
igra za državno reprezentanco. Hkrati pa so pošteni in odkriti med seboj. To je osnova, vse drugo so detajli, ki smo jih v
zadnjih letih uspeli sestaviti v ta uspešni mozaik.«
Slovenija bo v letošnji sezoni igrala še na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo med 4. in 19. majem na Švedskem oziroma Finskem. Pomerila se bo s Češko, Švedsko,
Kanado, z Norveško, s Švico, z Dansko in Belorusijo.
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Olimpijski festival evropske
mladine – Brasov 2013
M. Š, Foto: Peter Kastelic

Mesto Brasov v Romuniji je gostilo 11. olimpijski festival evropske mladine, na katerem
so izvrstno nastopili člani Teama Slovenia. Olimpijski festival evropske mladine je
Slovenija končala na odličnem četrtem mestu po številu osvojenih medalj in med 45
ekipami zaostala samo za Rusijo, Nemčijo in Francijo, prehitela pa je take velesile, kot
so Švica, Italija, Avstrija in Norveška.

34

slovenskih športnikov je tekmovalo na za večino
sodelujočih tekmovalcev najpomembnejši tekmi
sezone. Slovenija je osvojila tri zlate, tri srebrne
in štiri bronaste medalje. Najuspešnejša sta bila
Cene Prevc in Anže Lanišek s po tremi medaljami,
dve je osvojila Anamarija Lampič. Najuspešnejša športna panoga so
bili smučarski skoki s štirimi medaljami, sledijo alpsko smučanje s
tremi, teki na smučeh z dvema in deskanje na snegu z eno.
Glavni slovenski junak iger je bil Cene Prevc, ki gre po stopinjah
starejšega brata Petra, izjemnega na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Predazzu. Cene je izvrstno skakal na skakalnici v Rasnovu, ob kateri se je na vsaki tekmi zbralo več kot 1.000
ljudi, ki so z velikim zanimanjem spremljali skoke. Na vprašanje, ali
je že boljši od brata Petra, je odgovoril: »Sem ga že premagoval, ko
ni bil v formi, sicer pa, če bi bil boljši od njega, ne bi skakal na tem
tekmovanju.« Slovensko prevlado v moški konkurenci je dopolnil
Anže Lanišek, ki je bil drugi na tekmi posameznikov in je prav tako

 Mitja Drinovec na biatlonskem strelišču
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osvojil tri medalje. Odlično je skakala slovenska moška ekipa – v njej
sta poleg Prevca in Laniška tekmovala še Florjan Jelovčan in Nejc
Seretinek – ki je vseskozi preskakovala tekmece iz drugih držav in
prepričljivo osvojila zlato medaljo. Skakalci so uspeh ponovili še na
mešani ekipni tekmi, na kateri sta poleg najuspešnejših slovenskih
skakalcev skakali še Anja Javoršek in Julija Sršen ter pripomogli k
osvojitvi drugega mesta.
Zelo dobro organizirane igre v Romuniji so privabile skoraj vse
najboljše tekmovalce v različnih panogah, tudi v alpskem smučanju,
v katerem je Slovenija osvojila tri medalje. Saša Brezovnik je z odličnima slalomskima vožnjama, na odlično pripravljeni progi, končala na
tretjem mestu. Njen uspeh sta, prav tak v slalomu, dopolnila Štefan
Hadalin in Aljaž Dvornik, ki sta končala na prvem in drugem mestu.
Sloveniji je kazalo še bolje, saj je ob vodstvu omenjenih tekmovalcev
v drugi vožnji na vrhu strmine v startni hiški stal še Miha Hrobat,
vodeči po prvi vožnji. Ko je kazalo na popolno prevlado Slovenije, je
Hrobat naredil napako in odstopil.

Slovenija prejela
uradno vabilo za
nastop v Sočiju
M. Š, foto: Arhiv OKS

Slovenska delegacija, ki jo bo na olimpijskih
igrah v Sočiju vodil Primož Ulaga, je dobila
uradno vabilo predsednika MOK Jacquesa
Roggeja.

Č

lani izvršnega odbora OKS so vodenje olimpijske delegacije, ki nas bo zastopala v Sočiju, zaupali predsedniku Smučarske zveze Slovenije Primožu Ulagi, ki je kot
tekmovalec osvojil srebrno medaljo na ekipni tekmi skakalcev na igrah v Calgaryju 1988. Ulaga, ki bo na mestu vodje
delegacije zamenjal Toneta Vogrinca, prvega moža slovenske ekipe na igrah v Vancouvru, je po seji povedal: »Skupaj
s strokovno službo OKS bom deloval tako, da bomo dosegli
čim boljše rezultate, cilji pa po zelo uspešni letošnji zimi
zagotovo ne bodo nizki.«

 dr. Janez Kocijančič

 Zmagovalec slaloma Štefan Hadalin

V smučarskem teku je tako kot na mladinskih olimpijskih igrah
v Innsbrucku pred dobrim letom izvrstno formo prikazala Anamarija
Lampič, ki je osvojila dve bronasti medalji, na 7,5 km prosto in v
sprintu. Zelo dobro je tekla tudi Anita Klemenčič, ki se je štirikrat
uvrstila med najboljših deset. Uvrstitev med najboljših deset je
uspela tudi biatloncem. Žan Petrinčič je bil 5. v individualni tekmi
na 12,5 km.
V Brasov je z velikimi pričakovanji prispela tudi ekipa deskarjev
na snegu, ki si je za cilj postavila osvojitev ene izmed kolajn. To je
uspelo Juretu Retuzniku v paralelnem veleslalomu, v katerem sta se
tudi Črt Ikovic in Andraž Kamnik uvrstila med najboljših osem.
Slovenska ekipa v Brasovu je dosegla naš najboljši rezultat na
dozdajšnjih zimskih olimpijskih festivalih evropske mladine, a najpomembnejši korak v karieri mlade športnike še čaka – prestop v
člansko konkurenco in ponovitev rezultatov na tekmah svetovnega
pokala v naslednjih letih, za najuspešnejše pa, verjamemo, tudi nastop na olimpijskih igrah v Južni Koreji leta 2018.

Na OKS poteka omenjeni projekt v skladu z načrtom. Po
odlični sezoni za zimske športnike je v tem trenutku evidentiranih 57 športnic in športnikov, kandidatov za nastop na
igrah. S potrditvijo uradnega MOK-ovega vabila, ki ga je podpisal dr. Janez Kocijančič, je nastop slovenskih športnikov na
olimpijskih igrah v Sočiju omogočen tudi formalno.
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fotoreportaža

Olimpijski festival
evropske mladine
Brasov 2013
Foto: Peter Kastelic, arhiv OKS

 Anamarija Lampič
je v Brasovu odlično
tekla na smučeh in
osvojila dve bronasti
medalji, v teku na
7,5 km prosto in v
sprintu.

 Saša Brezovnik je v
slalomu Sloveniji prismučala
prvo smučarsko medaljo na teh
igrah. Po vodstvu po prvi vožnji je
končala na tretjem mestu.

 Slovenski zastavonoša na odprtju olimpijskega festivala evropske mladine je bil mladinski olimpijski prvak v smučarskih skokih Anže Lanišek.
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 Naja Ferkov je v
umetnostnem drsanju
osvojila 23. mesto.

 Štefan Hadalin,
zlat v slalomu.

 Ekipa za alpsko smučanje: Uroš Šinkovec, Aljaž
Dvornik, srebrn v slalomu, Vicencij Jovan, Štefan
Hadalin, zlat v slalomu, in Slavko Zupanc.

 Skakalna ekipa – Cene Prevc,
Anže Lanišek, Nejc Seretinek in Florjan
Jelovčan – je bila brez prave konkurence.
Zlati medalji ekipno sta Cene Prevc in Anže
Lanišek poleg srebrne medalje v ekipni mešani tekmi
dodala še zlato in srebrno medaljo na posamični tekmi.

 Veselje v slovenski ekipi
deskarjev na snegu po osvojitvi
bronaste medalje Jureta Retuznika.

 Žan Petrinčič je bil naš
najviše uvrščeni biatlonec.
Na posamični tekmi na
12,5 km je osvojil
5. mesto.

 Na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih so bili Julija Sršen, Anja Javoršek, Anže Lanišek in Cene Prevc drugi za nemško ekipo.

www.olympic.si

11

Novi programi Slovenske olimpijske akademije na področju športa otrok in mladine

»Športniki za športnike –
skupaj zmoremo več«
Aleš Šolar, Foto: Arhiv OKS

Aktivnosti Slovenske olimpijske akademije (SOA) se bodo v letu 2013 povečale
z novimi programi, ki so pripravljeni za otroke in mladino. Preko programov bomo
izvajali promocijo športa, olimpizma, olimpijskih vrednot ter otroke spodbujali, da se v
čim večji meri vključijo v različne športne dejavnosti.

D

o sedaj je v okviru OKS in SOA že
nekaj let dobro
tekel projekt Mini
olimpijada. V letu
2012 smo prvič
izvedli Olimpijski
športni tabor. V letošnjem letu
pa načrtujemo poleg Mini olimpijade in tabora izvajati tudi
nove programe in sicer Olimpijske urice za najmlajše otroke, Šolske olimpijske igre za
učence zadnje triade osnovne
šole ter promocijske programe
v medijih.
Celotni program SOA na področju športa otrok in mladine
je zasnovan v smeri vključevanja slovenskih športnic in
športnikov, ki so bodisi aktivni
ali pa so že zaključili tekmovalni del kariere in so vzorniki
mladini. S tem želimo športnikom omogočiti vključevanje
v izvedbene aktivnosti OKS
in SOA, jih ponovno angažirati za promocijo športa, ter jih
preko celovitega projekta čim
bolj vključiti v programe, ki
jih nameravamo poimenovati
»Športniki za športnike – skupaj zmoremo več«. Otroci in
mladina z veseljem sodelujejo
in sledijo znanim in uspešnim
športnikom. Skupaj bomo torej
promovirali šport, navduševali
mladino, nekdanjim vrhunskim
slovenskim športnicam in športnikom pa omogočili vključevanje v projekte, pri katerih se
jim bo delo seveda tudi ustrezno vrednotilo.
V nadaljevanju bomo poizkusili ta celoviti program
nadgraditi tudi s tem, da se
z izvajanjem projektov in iskanjem novih partnerjev, zagotavlja sistemsko podporo
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 Mini olimpijada s Petro Majdič, Ribičem Pepetom in maskoto Zlodejem, ki je pod okriljem Uniorja, sponzorja Tema
Slovenija – Slovenskih olimpijskih reprezentanc potekala na Rogli.

 Otroci na mini olimpijadi.

mladim tekmovalcem bodisi v
obliki mentorstva, zagotavljanje štipendij, socialnega sklada oziroma na drugi podoben
način. Zato torej ta program
želimo poimenovati »Športniki
za športnike – skupaj zmoremo več« saj smo prepričani,
da bomo preko projektov SOA
v programe promocije športa,
olimpizma in olimpijskih vrednot vključili zelo veliko število otrok in mladih po celotni
Sloveniji, za izvajalce navdušili
in pridobili ter če bo potrebno
tudi dodatno usposobili naše
nekdanje vrhunske športnike,
ter na koncu preko teh dejavnosti in potencialnih novih partnerjev pridobili nekaj sredstev
za podporo ali štipendije mladim športnikom.

Priznanje
Evropskega gibanja
za fair play za
pripravo bolnišničnih
olimpijskih iger
Aleš Šolar, Foto: Aleš Fevžer, Arhiv BOI

V sredo, 20. februarja 2013, je bila na
Pediatrični kliniki v Ljubljani slovesnost
ob odprtju 21. bolnišničnih olimpijskih
iger. Te so namenjene otrokom, ki so
vključeni v bolnišnično šolo in bolnišnične
oddelke in jim takšne igre seveda v veliki
meri popestrijo dneve.

Slovenija
teče 2013
G. C., Foto: Arhiv OKS

Šport kot prvina kakovosti življenja je
pomembno vsebinsko gibalo Odbora
športa za vse. Že pred 21 leti se je OKS
lotil olimpijskih tekov, ki so se začeli
na pobudo Mednarodnega olimpijskega
komiteja.
Od leta 1998 se je ta osnovna zamisel o olimpijskih tekih
razširila v akcijo Slovenija teče. V letu 2013 bodo rekreativni tekači, ki bodo sodelovali v akciji, lahko izbirali med 98
prireditvami. V akcijo so prvič vključeni tudi smučarki teki,
združeni v pokal SloSKI.
Množične tekaške prireditve pod okriljem akcije so priložnost za spoznavanje novih ljudi in krajev, srečevanje s
starimi znanci, za tkanje novih prijateljstev z ljudmi, ki imajo
podobno življenjsko filozofijo. Hkrati je na takih prireditvah
mogoče preverjati učinke prizadevanj in truda ob redni tekaški vadbi. Poleg tega pa lahko na njih tečejo vsi; od šolarjev
do tistih, ki so že krepko zakoračili v tretje življenjsko obdobje, ženske, moški, otroci. Vsekakor izvrstna priložnost za
aktivno družinsko preživljanje prostega časa.

 Dr. Stanislav Pinter, Miroslav Cerar, mag. Tanja Bečan, vodja bolnišnične
šole, in Marija Valenčak, ravnateljica OŠ Ledina

T

okratna otvoritvena
slovesnost je potekala v avli nove Pediatrične klinike v Ljubljani, udeležili pa so
se je številni vrhunski športniki
ter tudi predsednik Slovenske
olimpijske akademije Miroslav
Cerar in podpredsednik OKS
Bogdan Gabrovec. Med slovesnostjo so organizatorji dobili
posebno priznanje Evropskega
gibanja za fair play za dolgoletno organiziranje tega humanitarnega športnega dogodka.
Predlog za priznanje je pripravil namestnik ambasadorja za
fair play, strpnost in šport dr.
Stanislav Pinter. Priznanje je
na slovesnosti v imenu EFPM
podelil Miroslav Cerar, ki je ob
tej priložnosti nastopal tudi kot
podpredsednik tega evropskega združenja.
Po prireditvi so gosti in
športniki, med njimi tudi olim-

pionika Primož Kozmus in
Rajmond Debevec, košarkarji
KK Union Olimpija in Miran
Stanovnik, obiskali otroke po
bolnišničnih oddelkih in jim pokazali nekaj športnih prvin.
 Poglavitni cilj projekta Slovenija teče je za tek navdušiti čim več
ljudi različnih starosti.

V letu 2013 se bodo rekreativci v okviru akcije
udeležili tudi petih olimpijskih tekov. To so:
6. 4.: Vipava, 18. Vipavski tek
14. 4.: Slovenska Bistrica, 11. Bistriški tek
27. 4.: Moravske Toplice, 8. Moravski tek
23. 6.: Visoko pri Kranju
30. 6.: Semič, 12. Tek po kraški učni poti
28. 12.: Rateče, 4. Tek dveh dežel
Več o akciji in olimpijskih tekih je na voljo na spletni strani:

www.olympic.si/olimpijskiteki.

 Rajmond Debevec je obiskal
otroke.

Izvedbo akcije Slovenija teče 2013 in olimpijskih tekov
podpirajo Adriatic Slovenija, d. d., Petrol, d. d., Etiketa, d. d.
in Fundacija za šport.

www.olympic.si
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17. Pokljuški maraton letos z
novo energijo
Taja Škorc, Foto: arhiv OKS

Pokljuški maraton, množična športna prireditev, namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom ter srednješolski mladini, je letos premierno predstavila akcijo
Pošiljanje energije športnikom.

A

kcijo vodijo Zavod za šport RS Planica, Olimpijske komite Slovenije
in družba Petrol, ki je na začetku
tega leta Šport mladih podprla kot
generalni sponzor.
Udeleženci letošnjega Pokljuškega
maratona so vnovič dokazali, da je šport
tista energija, zaradi katere se nikoli ne
ustavimo. Kljub slabemu vremenu se je
2. februarja na Pokljuki namreč zbralo
več kot 1.000 ljubiteljev gibanja v naravi, sodelovali pa so v alpskem smučanju,
na zimskih pohodih, pri šaljivih igrah brez
meja in graditvi iglujev.
Novost tokratnega pokljuškega maratona je bila akcija Pošiljanje energije
športnikom, ki je potekala v partnerskem
sodelovanju Olimpijskega komiteja Slovenije, družbe Petrol, generalnega sponzorja
Športa mladih, in ZŠRS Planica.

S Petrolom bodo energijo pošiljali tudi
mladi športni navdušenci
Taja Škorc

Zavod za šport RS Planica z interesnimi programi športa otrok in mladine skrbi za
priljubljenost športa med mladimi. Pri interesnih programih športa mladih bosta v olimpijskem
ciklusu 2012–2016 sodelovala tudi Olimpijski komite Slovenije in družba Petrol, ki se je
programom šolskih športnih tekmovanj z novim sloganom »Šport je moja energija za življenje«
pridružila kot generalni sponzor Športa mladih.
Šport je moja

D

a je šport tista dejavnost naše družbe, ki nas povezuje, združuje in nam daje upanje in ponos, v teh časih
pogosto slišimo. V Petrolu, naši največji naftni družbi, so leta 2010 kot veliki sponzor Teama Slovenia
podprli najboljše slovenske športnike, olimpijce, in pokazali,
kako smiselno je povezovanje najboljših z najboljšimi. V letu
2012 so podprli tudi paraolimpijce, zdaj pa so priložnost prepoznali še v mladih in se odločili, da bodo v olimpijskem ciklu
2012–2016 podpirali tudi Šport mladih, in to interesni program Šolska športna tekmovanja, ki ga izvaja Zavod za šport
RS Planica. V sklopu Šolskih športnih tekmovanj bo tako na izbranih finalnih državnih tekmovanjih in množičnih prireditvah
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energija za življenje

potekal poseben spremljevalni program, imenovan Pošiljanje
športne energije.
Vrtenje raglje bo rdeča nit večine prireditev in za to določenih državnih finalnih tekmovanj. Poslano energijo pa bodo mladi
podkrepili z dobrimi mislimi za slovenske športnike in vse športne navdušence. Izbrane izjave bodo v video kolažu objavljene
na spletni strani www.sportmladih.net, hkrati pa v znak spodbude posredovane tudi športnikom, za katere bodo.
Premierno so mladi športno energijo z vrtenjem raglje in lepe
misli športnikom pošiljali drugega februarja s 17. Pokljuškega
maratona. Akcija pa bo na za to izbranih šolskih športnih tekmovanjih potekala vse do leta 2016.

Gibalna aktivnost
za zdravje – GAZZ
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije nadaljuje z mrežo
in podporo nevladnih organizacij na področju športa in
rekreacije, tokrat v konzorciju z Zavodom APGA – Agencijo
za promocijo gibalnih aktivnosti. Projekt imenovan Gibalna
aktivnost za zdravje – GAZZ, je sofinanciran s strani
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in
javno upravo, za obdobje od novembra 2012 do maja 2014.

P

različne oblike brezplačnih storitev in
pomoči, kot so:
•	SVETOVANJA - Individualna svetovanja, osebno ali po telefonu, o ožjih
in širših temah, povezanih z delovanjem NVO.
•	USPOSABLJANJA – Pripravili bomo
dvanajst usposabljanj. Informacije
o usposabljanjih v času trajanja projekta so objavljene na spletni strani
www.gazz.si.
•	INFORMACIJSKI TOČKI - Za nemoteno zagotavljanje svetovanj in za
obveščanje smo pripravili dve informacijski točki, eno v Ljubljani (info@
zsoms.si, tel.: 051 616 009 ) in drugo v Slovenj Gradcu (apga@amis.net,
tel.: 041 343 622).
•	ZAGOVORNIŠTVO
IN
CIVILNI
DIALOG – Zavzemali se bomo za
predpise, prijaznejše z nevladnimi
organizacijami, in vas vabili h konstruktivnemu vključevanju v civilni
dialog!
Veselimo se sodelovanje z vami in
vas lepo pozdravljamo, ožja delovna
skupina: Primož Kos – vodja projekta, Viktor Sušec – strokovni vodja,
dr. Maja Bučar Pajek – predsednica
ZŠOMS, strokovna podpora, Kaja Sušec
– informiranje, obveščanje, promocija in
odnosi z javnostmi.

Naročena objava

Mladi športni navdušenci so z vrtenjem
raglje in dobrimi mislimi dodatna spodbuda našim športnikom, ki nas s svojimi dosežki neizmerno razveseljujejo. Partnerji
z akcijo spodbujajo mlade in malo manj
mlade, da bi šport postal in ostal njihova
energija za življenje.

ri pripravi projekta smo izhajali iz
različnih dejstev in raziskav, pri
čemer sta posebej pomembni dve
izhodišči. Prvi je globalni problem celotnega sodobnega razvitega
sveta in temelji na številnih raziskavah,
ki so pokazale, da so najpogostejši vzroki smrti bolezni obtočil (visok krvni pritisk, holesterol, sladkorna bolezen), rak
in bolezni dihal. V Sloveniji so za kar 70
% vseh smrti krive kronične nenalezljive bolezni. Ustrezna gibalna aktivnost
je eno izmed pomembnejših sredstev za
izboljšanje splošnega zdravja prebivalstva. Drugo izhodišče projekta pa je podatek, da na delovnem mestu preživimo
tretjino svojega življenja oziroma več
kot polovico aktivnega življenja. Zaradi
tega je delovno okolje najprimernejše
za spodbujanje in promocijo gibalno aktivnega in zdravega načina življenja.
S projektom želimo izboljšati razmere za delovanje športnih društev, zvez
in zavodov ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju gibalnih
aktivnosti, v delovnih okoljih in njihovo
vključevanje vanje. Na takšen način
bomo krepili in odpirali nove priložnosti
za delovanje NVO ter skrbeli za zdravo
življenje in oblikovanje zdravih življenjskih navad posameznika.
Vabimo vas, da se vključite v projekt
in v njem aktivno sodelujete. Izkoristite

Več o projektu na spletni strani www.gazz.si
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