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dr. Tone Jagodic

Bolj ko se bližamo koncu leta, raznolikejša se zdi paleta aktivnosti, ki so pred nami. 
Pa ne le v strokovni službi OKS, verjetno imajo podobne občutke tudi vsi tisti, ki so 
v zvezah soočeni s številnimi izzivi, ne neposredno povezanimi s tekmovanji. Gre za 
bolj »abstraktne« vsebine, vezane na določene pomembne dokumente, ki pravkar 
nastajajo ali pa doživljajo določene spremembe. 

P
ri tem je gotovo najpomembnej-
ši Nacionalni program športa, ki 
naj bi delu v športu dajal into-
nacijo v naslednjem desetletju. 
Morda je za nekatere praktike 
v športu snov tovrstnega doku-
menta malce odtujena, po drugi 

strani pa se je treba zavedati, da je prav od 
zakonodajnega okvirja v marsičem odvisna 
nadaljnja usoda našega športa. Če k temu 
dodamo spremembe Predloga k Letnemu 
programu športa za 2014, nastajanje nove 
strategije OKS-ZŠZ in modifikacije Pravil 
OKS, je na dlani, da nas čaka sila pestro 
obdobje, še posebej, če želimo, da bo skup-
ščina OKS decembra sprejela kakovostne 
dokumente.

Glede na različna razmišljanja se mi zdi 
smiselno, da na kratko nanizam nekatere 
spremembe, ki se vežejo na spremembe 
Pravil OKS kot temeljnega pravnega akta, 
od katerega je v marsičem odvisno tudi 
nadaljnje delovanje krovne organizacije. Na 
zadnjem posvetu, ki smo ga imeli s člani-
cami v Zrečah, je bilo pojasnjeno, da nova 
organizacijska shema OKS-ZŠZ zagotavlja, 
da nobena skupina članic ne bo ostala brez 
svojih predstavnikov v skupščini, izvršnem 
odboru in stalnih delovnih telesih (strokov-
nem svetu za tekmovalni šport in strokov-
nem svetu športa za vse). Kot vemo, so bile 
do zdaj določene skupine brez glasovalne 
pravice, zveze olimpijskih športov pa so 
imele po dva glasova. MOK-ovo pravilo je, 
da morajo imeti olimpijske panoge večino 
v skupščini, hkrati pa se število 'olimpij-
skih' članic povečuje, zaradi česar bi morali 
za izpolnitev tega pogoja število njihovih 
glasov povečati celo na tri. Taka rešitev v 
naših okvirih ni mogoča, zato se je delovna 
skupina, ki pripravlja spremembe pravil, od-
ločila za drugačno shemo organiziranosti. 
Temelji naj bi bili trije zbori, in sicer Zbor 
nacionalnih panožnih športnih zvez, Zbor 
predstavnikov lokalnih športnih zvez ter 
Zbor predstavnikov športnih zvez in zdru-
ženj. Dva izmed zborov naj bi delovala kot 
volilni telesi, ki bosta volili predstavnike v 
skupščino OKS in druga telesa (strokovni 
sveti, druga delovna telesa OKS). Skupščina 
naj bi tako imela strukturo, značilno za naše 

razmere, sestavljena naj bi bila iz predstav-
nikov nacionalnih panožnih športnih zvez 
olimpijskih športov, pri MOK-u priznanih 
športnih panog, športnih zvez, ki jih prizna-
va SportAccord, občinskih športnih zvez, 
drugih športnih zvez in združenj, predstav-
nikov vrhunskih športnikov in sponzorjev, 
eno mesto pa naj bi imel tudi individualni 
ustanovitelj OKS Miro Cerar.

Glede sestave IO OKS ostaja dilema, ali 
ohraniti eno mesto za predstavnika spon-
zorjev, ali pa to mesto nameniti predstav-
niku »pridruženih« članic. Po novem naj bi 
skupščina volila predsednika, člane izvršne-
ga odbora, nadzornega odbora ter volilne in 
disciplinske komisije. Volitve članov izvršne-
ga odbora naj bi bile 'odprte', tako da bi bilo 
za posamezne skupine športov predlaganih 
več kandidatov, prav tako naj bi bili kandida-
ti znani še pred volitvami predsednika OKS, 
saj bi vsi kandidati za predsednika svoje 
»razširjene« liste za člane IO OKS predsta-
vili že ob predstavitvi volilnega programa.  

Predlog nove sestave odborov pred-
videva združitev Odbora športa za vse in 
Odbora športa na lokalni ravni v en sam 
skupni odbor, poimenovan Strokovni svet 
športa za vse (skupno 15 članov). Odbor 

za vrhunski šport bi se po novem imenoval 
Strokovni svet za tekmovalni šport ter bi 
namesto zdajšnjih 11 imel 15 članov. Člane 
Strokovnega sveta športa za vse bi izvolili 
zbor lokalnih športnih zvez, športnih zvez 
in združenj ter odbor nacionalnih panožnih 
športnih zvez. Člane strokovnega sveta za 
tekmovalne športe bi izvolili Nacionalne pa-
nožne zveze, Zbor lokalnih športnih zvez in 

Komisija športnikov pri OKS-ZŠZ. Predlog 
sprememb Pravil predvideva tudi ustrezno 
vlogo Zveze za šport invalidov Slovenije, 
uvaja funkcijo varuha pravic športnikov in 
še številne druge modifikacije, ki jih zahte-
va današnji čas. 

Predvideno je, da bo predlog sprememb 
Pravil OKS najprej obravnaval IO OKS, nato 
pa bo pripravljen za članice OKS, ki bodo o 
njem odločale na skupščini 17. 12. 2013. 
Če bodo nova pravila sprejeta, bo treba nato 
v 6 mesecih pripraviti še številne interne 
pravilnike in poslovnike, ki bodo omogočili 
pripravo na volilno skupščino OKS, ki naj 
bi nato po spremenjenem volilnem modelu 
konec leta 2014 izvolila nove organe OKS, 
ki bodo krovno organizacijo vodili v nasle-
dnjem olimpijskem ciklusu, od konca leta 
2014 dalje. 

Pred Olimpijskim komitejem 
Slovenije so novi izzivi
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B. D., STA, Foto: Arhiv OKS

Spremembe pravil OKS-ZŠZ, aktualne zadeve s področja vrhunskega športa in 
obravnava nacionalnega programa športa 2014–2023 so bile nosilne teme posveta,  
ki se ga je udeležilo več kot sedemdeset predstavnikov članic OKS.

N
a redni skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije, ki 
naj bi zasedala 17. decembra 2013, bodo člani, med 
drugim, obravnavali in verjetno tudi sprejeli nova Pra-
vila OKS-ZŠZ. Po podrobni obrazložitvi načrtovanih 
novosti, ki jih je na posvetu predstavil član Komisije 
OKS za pravne zadeve in organiziranost Mitko Ribičič, 
se je med udeleženci razvila razprava predvsem o na-

činu volitev predsednika OKS in članov IO OKS. Omenjena razprava 
ne preseneča, saj bodo volitve novega predsednika OKS decembra 
2014, dozdajšnji predsednik, dr. Janez Kocijančič, pa je že nekajkrat 
poudaril, da ne namerava več kandidirati in se torej umika z mesta 
čelnega moža slovenske krovne športne organizacije. Za zdaj velja, da 
so mogoči trije modeli volitev:

➜  predsednik po izvolitvi predstavi predlog za sestavo članov IO 
OKS; gre za dozdajšnji, mandatarski sistem volitev;

➜  kandidat za predsednika ob svojem programu pred volitvami 
predstavi predlog sestave IO OKS;

➜  predsednik predlaga tri podpredsednike, člani IO OKS pa so 
izvoljeni neposredno na volilni skupščini OKS.

Podpredsednika OKS, Bogdan Gabrovec (odbor za vrhunski šport) 
in Branko Žnidarič (odbor športa na lokalni ravni), sta v razpravi pov-
zela mnenje članov njunih odborov, ki se zavzemajo za drugo izmed 
predlaganih možnosti.

Tudi na področju še večje transparentnosti in boljše urejenosti vr-
hunskega športa v Sloveniji se v bližnji prihodnosti obetajo nekatere 
pomembne spremembe. Člani strokovne službe Odbora za vrhunski 
šport na OKS, na čelu z njenim direktorjem Blažem Perkom, so v nada-
ljevanju posveta predstavili potek revizije »Pravil, pogojev in kriterijev 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v R Sloveniji«, spregovo-
rili o prenovljenih »Kriterijih za oblikovanje prednostne liste športni-
kov in trenerjev – kandidatov za zaposlovanje v državni upravi«, ki so 

posledica nedavno podpisanega sporazuma med OKS in ministrstvi za 
obrambo, finance in notranje zadeve R Slovenije, orisali metodologije 
za razvrščanje športnih panog v razrede za potrebe razpisov Fundacije 
za financiranje športnih organizacij in Letnega programa športa 2014 
in poročali o končanem razpisu za štipendije in panožne centre.

Veliko zanimanja med udeleženci dvodnevnega posveta v Zre-
čah je pritegnil v. d. direktorja Direktorata za šport, dr. Edvard Kolar, 
ki je v svojem nastopu nazorno orisal bistvene poudarke iz nacional-
nega programa športa 2014–2023, ki ga je Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport dalo v enomesečno javno razpravo pred 
nekaj dnevi. Predlagatelji tega temeljnega dokumenta za šport so 
v svojih napovedih optimistični in menijo, da bi v Sloveniji končno, 
po treh letih neuspešnih poskusov, vendarle lahko uspeli zadevo 
spraviti skozi parlament. To naj bi se zgodilo vsaj do parlamentarnih 
počitnic prihodnje leto. 

Predlagani nacionalni program športa za obdobje do leta 2023 
namenja po mnenju ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. 
Jerneja Pikala, športu zelo pomembno vlogo, saj je v njem, kot meni, 
veliko pozornosti namenjene športu otrok in mladine. »Naloga vsake-
ga nacionalnega programa je prav to – omogočanje pregleda nad tem, 
kaj se dogaja, ugotovljenim stanjem in pričakovanimi cilji. Tako potem 
za naslednjih deset ali več let zelo natančno vemo, kam želimo, zato 
je to za nas ključni dokument,« je dejal Pikalo.

Za športnike je po njegovih besedah to manj pomembno, za tiste, 
ki se s to panogo ukvarjajo sistemsko, pa je ta dokument zelo pomem-
ben, saj lahko ob njegovi pomoči ves čas spremljajo, kaj se v športu 
dogaja, in hkrati nadzorujejo, kako se uresničujejo cilji in v katero smer 
je treba iti. Po novem programu bo občutno več narejenega glede pre-
nosa – pomanjkanje le-tega naj bi bilo pomanjkljivost prejšnjega pro-
grama – pooblastil na lokalno raven. Znova želijo namreč oživiti pomen 
in aktivnost občinskih športnih zvez, ki naj bi odločilno delovale pri 
razporejanju sredstev ter pri pripravi strateškega razvoja športna na 
lokalni ravni. Eden izmed ciljev je tudi, da bi v prihodnje več finančnih 

Odmeven posvet OKS in 
njegovih članic v Zrečah

 Dr. Edvard Kolar, v. d. direktorja Direktorata za šport,  dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, in dr. Janez Kocijančič, predsednik OKS-ZŠZ.

Nadaljevanje na naslednji strani 
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sredstev na področju športa namenjali za izvajanje programov športa 
in učinkovito ravnanje z obstoječimi športnimi objekti, zmanjšal pa bi 
se delež denarja za naložbe v novo športno infrastrukturo, saj smo bili 
zadnje čase priča pravemu razmahu zidave športnih objektov.

Spremembe pa niso predvidene pri dodeljevanju javnih sredstev, 
ki je zdaj razdeljeno na Fundacijo za šport in pristojno ministrstvo. Na 
tem področju pomanjkljivosti niso ugotovili, nasprotno, pokazale so 
se celo prednosti, saj omogoča večjo pluralnost in neodvisnost virov.

Predsednik OKS, dr. Janez Kocijančič, je v svojem nagovoru pouda-
ril, da je prejšnji nacionalni program prinesel zelo dobre rezultate, saj 
je Slovenija v tem času prišla v krog najuspešnejših športnih narodov, 
zato želijo na tak način tudi nadaljevati.«Nekatere kritične pripombe 
so v preteklosti bile. Med njimi so tudi očitki, da športa kot sfere civil-
ne družbe ne bi smeli podržavljati, pač pa bi morali graditi na tistem, 
kar je v preteklosti ustvarilo kakovost slovenskega športa, to pa so v 
prvi vrsti prostovoljna dejavnost in športna društva,« je dejal Kocijan-
čič, ki se zaveda, da bo zdajšnjo raven slovenskih športnih uspehov iz 
različnih razlogov težko ohraniti. Ker v krizi pač zmanjkuje denarja za 
vse, bi bilo po njegovem iluzorno pričakovati, da bo šport imun proti 
takšnim razmeram, zaradi česar je treba izhajati iz predpostavke, da 
se bodo materialne možnosti krčile, hkrati pa spremeniti načine rav-
nanja in se morda v vrhunskem športu, v katerem so vrhunski tudi 
rezultati, za pridobitev sredstev bolj potruditi v mednarodnem pro-
storu. Na vprašanje, ali bo Slovenija še naprej dežela stoterih športnih 
panog, je Kocijančič odvrnil, da se je ideja o skrčenju nabora športov 
že nekajkrat pokazala kot zgrešena. »Izhajati je treba iz tega, da se 

lahko vsakdo ukvarja s tisto športno panogo, za katero meni, da je 
zanj najboljša. Nemogoče je reči, da so nekateri športi edino zveličav-
ni, zato ne vidim možnosti za velike spremembe na tem področju,« 
je še dejal prvi mož OKS in dodal, »da se bo moral vsak šport sam 
boriti za preživetje, krovna organizacija pa bo ustvarila tak sistem, da 
bo povsod tam, kjer se bo pokazala primerljiva mednarodna kakovost, 
mogoča vsaj skromna javna pomoč.«

V nadaljevanju posveta je Igor Kogoj z ministrstva, pristojnega za 
šport, predstavnikom zvez in športnih zavodov predstavil usposablja-
nje strokovnih delavcev v športu, o možnosti izobraževanja športni-
kov s študijem na daljavo pa je spregovoril Renato Kuzman, pedagoški 
koordinator v športnih oddelkih na II. gimnaziji Maribor.

Načrt, da bi ustanovili nacionalno športno kartico in jo uveljavili kot 
šesti veljavni osebni dokument v državi, pa je podrobno očrtal Bog-
dan Gabrovec, podpredsednik OKS. »Niti ne vemo, koliko registriranih 
športnikov je pri nas, po nekaterih podatkih med 80.000 in 122.000. 
Že glede na to številko pa lahko s skupno kartico zagotovimo občutno 
boljše razmere, denimo za zavarovanje, zdravstvene storitve in dru-
ge ugodnosti, kot so zdaj. Prav tako bomo imeli tudi licenčno kartico 
za trenerje, ki bo vključena v sistem nacionalne kartice. Hkrati želi-
mo vključiti rekreativce, skrbno pa bomo vodili procese, potrebne za 
ustanavljanje kartice, da ne bi zrušili katerega izmed sistemov, ki jih 
že imajo nekatere nacionalne panožne zveze. Prav zato bomo sklicali 
predstavnike zvez in klubov, ki imajo tovrstne izkušnje, in se z njimi 
dogovorili, kako lahko naredimo kakovosten končni produkt,« je ob 
tem poudaril generalni sekretar OKS, dr. Tone Jagodic. 

Podpisan sporazum o 
nagradi Iztok Puc

OKS delovno zaznamoval 
22-letnico delovanja

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je v Ljubljani 
s sejo izvršnega odbora delovno zaznamoval 
dvaindvajseto obletnico svojega delovanja. 

Pred sejo IO OKS so podelili priznanja uspešnim špor-
tnikom in športnicam, tako tistim, ki so osvojili odličja 
na svetovnih igrah v kolumbijskem Caliju (športna ple-

zalka Mina Markovič, padalec Matjaž Ferarič in Lucija Mli-
narič v umetnostnem kotalkanju) ter olimpijskem festivalu 
evropske mladine v Utrechtu (judoisti Luka Harpf, Andreja 
Leški, Rok Polajžer, plavalka Neža Kocijan, atletinje Aneja 
Simončič, Leda Krošelj, Tina Božič in Lara Omerzu ter moška 
rokometna in ženska odbojkarska ekipa), kot tudi drugim, ki 
so se udeležili teh dveh tekmovanj. 

»Pred nami pa so novi izzivi. Že februarja 
prihodnje leto bodo v Sočiju olimpijske igre. 
Tja ne bomo šli le zato, da bi sodelovali, 
ampak želimo posegati po najvišjih vrho-
vih. Na članskih SP v olimpijskih športih 
so naši tekmovalci v minuli zimi osvoji-
li sedem odličij. Ponosni pa smo lahko 
tudi na uspešne nastope mladih sloven-
skih športnikov na mednarodnih mladin-
skih tekmovanjih. Želimo, da bi bilo tako 
tudi v prihodnje,« je dejal predsednik OKS 
dr. Janez Kocijančič.     M. Š.

 Dan OKS je gostila banka SKB, glavni sponzor olimpijske repre-
zentance Slovenije.

V spomin na Iztoka Puca, enega najboljših rokometašev 
vseh časov, ki je igral za jugoslovansko, hrvaško in slo-
vensko reprezentanco, so Olimpijski komite Slovenije, 

Olimpijski komite Hrvaške ter Rokometni zvezi Slovenije in 
Hrvaške podpisali sporazum o nagradi Iztok Puc.

»Veseli me, da smo povezali oba olimpijska komiteja in 
obe rokometni zvezi in se spomnili na Iztoka Puca. Ta nagra-
da bo pomagala pri razvoju rokometa v Sloveniji in na Hrva-
škem, kjer je izjemno priljubljen«, je povedal dr. Kocijančič.

»Nagrado bosta vsako leto dobila dva obetavna rokome-
taša, mlajša od 18 let. Eno leto bo podeljena v Ljubljani, eno 
pa v Zagrebu,« je način podeljevanja predstavil dr. Mateša. 
Poleg kipa Iztoka Puca bosta rokometaša, eden bo iz Slo-
venije, drugi iz Hrvaške, prejela tudi denarno nagrado, vsak 
1.000 EUR neto.    M. Š., Foto: Aleš Fevžer

 Iztok Puc na olimpijskih igrah v Sydneyju.
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Gre za poslovno sodelovanje v športno-turističnem projektu 
s partnerji iz gospodarstva, njegovi nameni pa so:

•  Oživitev sodelovanja ponudnikov športnih in turističnih 
programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni s promo-
cijskimi  programi.

•  Vključitev kakovostnih športnih in turističnih  ponudnikov.
•  Obveščanje o ugodnostih in prednostih, ki jih ponuja kartica, 

in pomoč pri uveljavljanju športne in turistične ponudbe v 
širši javnosti (gospodarski učinki).

•  Ponudba celovitega programa ugodnosti, ki imetnikom karti-
ce omogočajo kakovostnejše preživljanje prostega časa.

•  Vzpodbujanje zdravega načina življenja in skrbi za lastno 
zdravje.

•  Vzpodbujanje preživljanja prostega časa na športnih, turi-
stičnih in kulturnih dogodkih.

Projekt Active Slovenia je:
•  Dolgoročen projekt, katerega poglavitni cilj je povezati raz-

lične dejavnike v turizmu in ponudnike športnih programov, 
s ciljem pospešiti trženje aktivnih in s športnimi produkti 
povezanih počitnic.

•  Namenjen mladim, aktivni populaciji ter turistom (domačim 
in tujim), ki želijo aktivno preživljati prosti čas, spoznati 
nove oblike športnih aktivnosti, kulturne znamenitosti, se 
udeleževati raznih dogodkov in ob tem skrbeti tudi za svoje 
zdravje.

•  Predviden za razvoj na lokalni ravni v sodelovanju 
z lokalnimi športnimi organizacijami in lokal-
nimi turističnimi točkami, ki imetnikom 
kartice Active Slovenia ponujajo 
posebne ugodnosti in popuste.

G. C.

V letu 2013 je 
OKS-ZŠZ nadgradil 
projekt Olimpijska 
kartica z novim 
projektom in 
nastala je kartica 
Active Slovenia. 

Projekt Active Slovenia 

Več informacij o projektu, možnostih za pridobitev kartice in  
ugodnostih, ki jih prinaša imetnikom, si lahko ogledate  

na spletni strani www.olympic.si.

Mini olimpijada 2013 

Slovenska olimpijska akademija letos izvaja nekaj novih aktivnosti na področju športa otrok in 
mladine. Mimo so že prve olimpijske urice za otroke iz vrtcev, pripravljajo se Šolske olimpijske 
igre. Oktobra pa smo uspešno končali letošnji projekt Mini olimpijada 2013. 

Mini olim-
pijada je 
p o s e b n a 

prireditev, na kateri v 
uvodnem delu izve-

demo pravi olimpij-
ski protokol. 
Otroci se 
nato spo-
znajo z 
različnimi 

športi, s športnimi društvi in klubi. Poseb-
na je tudi zato, ker so zmagovalci vsi otro-
ci-udeleženci, naše skupno geslo pa se 
glasi: »Pomembno je sodelovati in ne ve-
dno zmagati!« Zaradi tega vsem otrokom 
ob koncu razdelimo nagrade in priznanja. 
Celotni program podpirajo Fundacija za 
šport, MIZŠ ter partnerji pri projektih špor-
ta mladih in nekateri sponzorji olimpijskih 
reprezentanc.  Letošnja novost na Mini 
olimpijadah je bilo tudi metanje balinčkov, 
ki jih je zagotovil naš novi partner, podje-
tje Hribar in otroci iz Kranja.  Na številnih 

Mini olimpijadah v mesecu septembru in 
oktobru pa so se otroci seznanili tudi z 
golfom, saj se je projektu pridružila tudi 
Golf zveza Slovenije in s svojim športom 
popestrila dejavnosti. Po drugi strani pa je 
tako poskrbela za boljše poznavanje golfa, 
kajti prireditve Mini olimpijade so marsikje 
že zelo znane, udeležencev na posamezni 
pa je tudi več kot 600. Letos smo jih ob 
sodelovanju lokalnih športnih organizacij 
pripravili tudi na nekaterih novih prizori-
ščih – v Kamniku, Trbovljah, Novi Gorici, 
Sežani in na Vrhniki. 

Aleš Šolar  
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M. Š., Foto: Arhiv Renato Kuzman

Od kod izvira zamisel o študiju na daljavo?
Na kratko takole.
Ustanova, ki se je prva lotila te oblike izobraževanja, je bila Open 

University iz Velike Britanije, ustanovljena leta 1969.
Poglavitna značilnost delovanja te univerze je bil vpis brez vnaprej-

šnjih pogojev; izobraževanje so namreč želeli omogočiti, na primer, tudi 
prebivalcem odročnih območij.

Z drugimi besedami – možnost izobraževanja je bila ponujena skoraj 
vsem, ki so se bili pripravljeni izobraževati in pri tem tudi trdo delati. Bi-
stvo študija na daljavo torej je, da sta učenec in učitelj prostorsko ločena 
in se le občasno sestaneta.

Timi učiteljev, tako je tudi pri nas, pripravijo gradiva oziroma nalo-
ge, študirajoči pa jih potem samostojno rešujejo, se sami učijo in s tem 
pridobivajo nova znanja. Če naletijo na težave, jih skupaj s tutorjem re-
šujejo prek medija.

In pri nas?
Pri nas začetki segajo v leto 2002, ko so na Fakulteti za šport po-

tekali prvi sestanki z zainteresiranimi šolami. Na predlog OKS je bila 
nato leta 2005 organizirana delavnica za pripravo projekta. To je po-
menilo začetek aktivnega vključevanja OKS v proces podpore novim 
smernicam na področju izobraževanja. Konkretno je to pomenilo tudi 
iskanje novih sponzorjev, ki bi zagotovili osnovna sredstva za začetek 
projekta.

V praksi pa smo učitelji, ki smo poučevali v športnih oddelkih, zaznali 
težavo. Perspektivni mladi športniki so zaradi priprav, treningov in tek-
movanj namreč veliko izostajali od pouka. 

Gimnazije, ki so imele športne oddelke, so se skušale športnikom v 
celoti prilagoditi tudi s to novo obliko izobraževanja.

Kako poteka proces izobraževanja?
Konkretno to pomeni, da smo v tem času ob pomoči Zavoda republi-

ke Slovenije za šolstvo in šport ter učiteljev, ki so sodelovali pri projektu, 
na spletu ustvarili spletno učilnico (http://zrss.edus.si/jazon/).

V učilnici so oštevilčene in tematsko urejene e-naloge po predmetih. 
Učitelj mentor (tutor) sodelujočemu dijaku, udeležencu e-izobraževanja, 
dodeli naloge, ta pa jih po opravljenem delu odda v listovnik, imenovan 
Mahara. Učitelj se v najkrajšem mogočem času odzove s povratno in-
formacijo, v kateri tudi oceni vsako oddano nalogo. S sodelujočim v 
e-izobraževanju se dogovorita za datum zagovarjanja nalog. Na zago-
voru ne gre za reproduktivno znanje, pač pa za uporabo pridobljenega 
znanja v novih kombinacijah. Nato učitelj vpiše povprečje vseh ocen 
v redovalnico.

S kateri problemi se srečujete pri izobraževanju športnikov?
Poglavitna težava je njihova nezmožnost kontinuiranega spremlja-

nja izobraževalnega procesa in rednega opravljanja šolskih obveznosti, 
posledica dolgotrajne odsotnosti. To rešujemo tako, da njihovi učitelji 
pripravijo teste, športniki pa jih nato pod nadzorom koordinatorja rešijo, 
ko zmorejo in so na reševanje testa pripravljeni. Z nekaterimi profesorji 
se je za takšen način dela lahko dogovoriti, nekateri pa menijo, da je 
njihov predmet tako pomemben, da to ni mogoče. Škoda.

Morda ne kot problem, ampak kot predlog naj omenim, da bi bila 
potrebna prevetritev celotnega sistema športnih oddelkov v državi, s 
poudarkom na vpisnih pogojih. Ti namreč vse bolj onemogočajo, da bi se 
v oddelke vpisovali zares nadarjeni mladi športniki, zato bi morala večji 
delež pri vpisnih pogojih dobiti kategorizacija športnikov (na primer od 

sedanjih 10 točk za status a na 20 točk).

 Ali razvoj modernih tehnologij pomaga pri študiju na daljavo?
Zagotovo, saj e-izobraževanje sledi novim tehnologijam, kot sta delo 

na spletu, uporaba listovnika…
Hkrati pa tudi spremljamo, kakšna je vizija e-izobraževanja drugod. 

Trenutno se po svetu bolj nagibajo k pripravi spletnih nalog in ne k obli-
kovanju gradiv, ki jih je že tako dovolj v obliki literature in spletnih virov. 
V to smer gremo tudi pri našem projektu.

Ob strani vam stoji tudi podjetje Telekom Slovenija, veliki 
sponzor olimpijske reprezentance Slovenije.

Ob tem moram povedati, da nam je Telekom pomagal že ob samem 
začetku tega projekta. Športnikom, ki jih je ob pomoči šol izbral OKS, je 
namreč podaril prve prenosne računalnike, ko ti še niso bili tako samo-
umevni, kot so danes, s čimer je bil izpolnjen osnovni pogoj za to obliko 
izobraževanja.

Danes nam pomaga s sredstvi, da nekako vsaj deloma pokrivamo 
delo učiteljev, sodelujočih pri tem projektu, ki vedno poteka zunaj re-
dnega delovnega časa, popoldan, med vikendi in počitnicami.

So športniki dovzetni za tovrstno izobraževanje?
Motivacija za tovrstno delo je največja prav pri vrhunskih športnikih, 

ki se zavedajo, da veliko dejavnikov odloča o tem, ali bodo v času kariere 
zaslužili dovolj za celotno življenje, ali pa se bodo po koncu športne poti 
spraševali, kaj so vendar delali v mladosti. Vedo namreč, da je opravlje-
nih 9. razredov osnovne šole precej premalo za zagotavljanje življenjske 
eksistence.

Pa imajo športniki, glede na svoj status, kaj »popusta« pri 
opravljanju šolskih obveznosti ?

Olajšava je že to, da zanje šolsko leto traja vsaj 355 dni v letu, v 
tem času lahko vedno pišejo teste, ki so jih med šolskim letom zamudili.

Prilagajamo tudi termine ustnega in pisnega preverjanja znanja, pro-

Intervju z  
Renatom Kuzmanom

 P E D A G O Š K I  K O O R D I N A T O R  N A  I I .  G I M N A Z I J I  V  M A R I B O R U  

 prof. Renato Kuzman

Renato Kuzman že dolga leta skrbi za razvoj e-izobraževanja. Z njim smo se pogovarjali 
o aktivnostih, problematikah in nadaljnem razvoju na tem področju.
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fesorji po želji tudi združujejo vsebine za preverjanje in tako zmanjšajo 
število testov, »pravih popustov« pa ni, saj ob koncu šolanja prav vse 
čaka matura, enaka za vse slovenske dijake, ki se na maturitetno polo 
podpišejo le s šifro in ne, recimo, s »sem svetovni prvak« …

Na kaj ste v svoji dolgoletni karieri najbolj ponosni?
Zagotovo v prvi vrsti na uvrstitev naših dijakov med kandidate za 

OI v Sočiju prihodnje leto. Z naše šole smo jih imeli vsaj pet, žal se je 
Boštjan Kline poškodoval in zdaj ostajajo v igri še štirje, to pa so Klemen 
Kosi, Mitja Robar, Jan Muršak in Ilka Štuhec. 

Spomnim se Mitjevega SMS-a, poslanega po uvrstitvi slovenske ho-
kejske reprezentance na OI. Zapisal je:

»Nazadnje sva govorila o olimpijski vasi, ampak so to bile sanje, zdaj 
je resničnost …«

Naj jim ob tej priložnosti zaželim veliko sreče. Ko spremljaš svojega 
dijaka na OI, si zares ponosen in počaščen. To mi je uspelo na igrah v 
Londonu, ko sem bil ob igrišču med igro Polone Hercog. Dogodka se bom 
spominjal vse življenje. Nekoč drobna punčka, takrat pa na največjem 
športnem tekmovanju. To so bile moje sanje, morda se bodo še kdaj po-
novile.

Tu so še Katja Koren, Blaž Medvešek, ne morem mimo Boštjana 
Nachbarja, pa Sanija Bečirovića, Sonje Roman, Boštjana Fridriha, Roka 
Kolandra.

Kako lepo je spremljati igranje Reneja Krhina, ki se tudi trudi dokon-
čati  gimnazijo, seveda prek spleta.

Kakšne bodo po vašem mnenju smernice študija na daljavo v 
prihodnosti?

Zagotovo bi dokončno odločitev o smernicah lahko sprejeli, če bi se z 
najvišjimi instancami v naši državi uspeli dogovoriti, da bi dijake športni-
ke, lahko pa tudi druge ranljive skupine, vpisovali v prvi letnik srednjega 
šolanja klasično, v drugem ali tretjem letniku pa bi se vpisali v SPLETNI 
ODDELEK in tam nadaljevali šolanje.

Na ravni države bi določili učitelje na daljavo (tutorje) za posame-
zne predmete v sistemu e-izobraževanja. Nikakor ne bi bilo nujno, da 
bi morali biti vsi z iste šole, saj nam sistem izobraževanja v državi to 

omogoča. Izbrane dijake bi pripravljali in vodili do konca šolanja oziroma 
do mature. 

Decembra 2011 je Strokovni svet republike Slovenije dal pozitivno 
mnenje o sklepnem poročilu o spremljanju poskusa izobraževanja dija-
kov športnikov na daljavo in na nekaterih šolah smo delo nadaljevali ter 
ga uresničujemo v praksi, kot novo paradigmo v slovenskem šolstvu.

Delo učiteljev poteka večinoma na etični pogon oziroma volonter-
sko, saj številnim odsotnim vrhunskim športnikom, ki so ta način šolanja 
v minulih letih »posvojili«, zdaj ne moremo reči, da ga preprosto ni več. 

Od države pričakujemo, da bo končno prisluhnila potrebam dijakov 
športnikov in da bomo začeli pogovore o sistematizaciji dela učitelja, ki 
z dijaki delajo na daljavo. Tako bomo dodali tudi svoj delež k rezultatom 
športnikov, ki dokazujejo, da Slovenci zmoremo zares veliko.

Sistem  bi lahko ponudili tudi drugim državam EU, v katerih se sreču-
jejo s podobnimi vprašanji in dilemami. 

1

2

3

Podpisane pogodbe o »e-izobraževanju na daljavo«

 Anže Lanišek, John Peter Stevens, Jan Kralj

1 Jan Muršak – hokejist

2 Rene Krhin – nogometaš

3 Boštjan Kline – smučar

Pomembno priznanje za Planinsko zvezo Slovenije

Celostna podoba Ciciban planinec in 
mladi planinec dobila pohvalo žirije 
6. bienala vidnih sporočil Slovenije. 

Bienale vidnih sporočil vsako leto or-
ganizira Fundacija Brumen za periodični 
pregled nacionalnih dosežkov na različnih 
področjih oblikovanja vizualnega sporoča-
nja. Ta razstava - z mednarodno žirijo - je 
največja tovrstna prireditev pri nas in tudi 
najbolj priznana v stroki. 

Mednarodna žirija v sestavi Roger Black 
(predsednik), Anette Lenz, Alice Twemlow, 
Oliver Reichenstein in Nedjeljko Špoljar je 

izbirala med množico del. Vsa izbrana dela 
so razstavljena v Narodni galeriji. 

Najvišje strokovno priznanje za vi-
dna sporočila pri nas - veliko Brumnovo 
nagrado - je mednarodna žirija name-
nila Tomatu Koširju in ekipi Dnevnika 
za oblikovanje serije naslovnic Objekti-
va (sobotne priloge časopisa Dnevnik). 
Med prejemniki nagrad in pohval pa je v 
kategoriji Celostne podobe institucij in 
dogodkov tudi celostna podoba Ciciban 
planinec in mladi planinec, ki so jo v Grupi 
EE zasnovali za Mladinsko komisijo PZS. 

Foto: arhiv PZS

Po podpisu pogodb med predstavniki treh srednjih šol, izvajalk e-izobraževanja 
(ravnateljica Mirjam Bizjak - Gimnazija Franceta Prešerna, pomočnica ravnate-
lja Mateja Krumpak - II. Gimnazija Maribor, ravnatelj Dejan Rudolf  - Gimnazija 

Šiška) in predsednikom OKS-ZŠZ, dr. Janezom Kocijančičem,  se bo e-izobraževanje 
nadaljevalo tudi v šolskem letu 2013/2014. Namen  projekta je mladim vrhunskim 
športnikom omogočiti  čim bolj kakovostno in z učenci prijazno srednješolsko izo-
braževanje prek spleta, saj so zaradi poteka treningov in tekmovanj veliko odsotni 
in tako prikrajšani za reden izobraževalni proces. Z e-izobraževanjem imajo vrhun-
ski športniki možnost sodelovanja v nepretrganem izobraževalnem procesu ob stal-
ni strokovni podpori učiteljev. Poglavitni cilj izobraževanja na daljavo je uspešno 
končanje šolanja vrhunskih športnikov, tudi v šolskem letu 2013/2014 pa projekt 
podpira Telekom Slovenije, veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije. 
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 Olimpijski ogenj 
so tradicionalno 

prižgali v Olimpiji.

  Pot olimpijsko baklo vodi skozi naravne lepote Rusije, razprostirajoče 
se ob 56.000 km dolgi poti.

  Olimpijski ogenj je s posebno odpravo obiskal tudi severni pol.

Potovanje  
olimpijske bakle

 F O T O R E P O R T A Ž A  

M.Š. Foto: www.sochi2014.com

14.000 ljudi je in bo nosilo olimpijsko 
baklo proti Sočiju, gostitelju 
naslednjih zimskih olimpijskih iger.
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 Prvi Rus, ki je tokrat nosil olimpijsko baklo, je bil 
eden najboljših hokejistov sveta, Aleksander Ovečkin.

 Moskva je bila prvo rusko mesto, v eni izmed 
83 regij v Rusiji, ki jih je obiskal olimpijski ogenj.

 Olimpijska bakla je prvič v zgodovini poletela tudi v vesolje, na Mednarodno 
vesoljsko postajo. 

 Olimpijski ogenj je v Rusijo prispel 7. oktobra.

Pri turistični agenciji Kompas so pripravili  ekskluzivne programe za obisk zimskih 
olimpijskih iger Soči 2014.  Navijači si bodo lahko ogledali tri tekme slovenskih 
hokejistov – z Rusi, s Slovaki in z Američani.  Prav tako so pripravili tudi bogato  
ponudbo programov za vse navijače naših smučarjev, skakalcev, biatloncev, tekačev ...  
Poskrbeli bodo tudi za posebne navijaške pakete s čarterskimi poleti iz Ljubljane 
direktno v Soči.  Vstopnice pa lahko seveda kupite tudi, če boste tja odpotovali v lastni 
režiji.  Morebitna vprašanja sprejemajo na elektronskem naslovu sport@kompas.si, 
celotno ponudbo pa najdete na spletni strani www.kompas.si/sport. 
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M.T.

Olimpijski komite Slovenije nadaljuje prodajo uradnih olimpijskih 
navijaških oblačil, premierno začeto ob lanskih olimpijskih igrah 
London 2012. 

N
avijači so takrat 
pokazali, da so iz-
jemni podporniki 
slovenskih špor-
tnikov, zaradi 
česar so na OKS 
za olimpijske igre 

v Sočiju 2014  pripravili novo, 
zimsko olimpijsko navijaško ko-
lekcijo. Sestavljaljo jo kape, šal 
in rokavice, ki so povsem enake 
tistim iz uradne olimpijske ko-
lekcije Soči 2014, namenjene 
olimpijcem. 

Izdelki so pleteni in narejeni 
v Sloveniji, kupite pa jih lahko 
v hipermarketih Mercator po 
vsej Sloveniji. Kupili pa boste 
lahko tudi nekaj preostalih obla-
čil iz olimpijske kolekcije, in sicer 
v blagovnici Maxi v Ljubljani.

Naj bo vaša zima olimpijsko 
obarvana, z nakupom uradnih 
olimpijskih navijaških oblačil 
pa pokažite, da vaše srce za-
res utripa za slovenske olim-
pijce. 

Olimpijska navijaška oblačila

OLIMPIJSKA NAVIJAŠKA KOLEKCIJA

Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ

Zagovorništvo in civilni dialog:
Pripravili smo predlog amandmaja k ZVZD (Zakon o varnosti in zdravju pri delu), ki bi uredil podro-
čje promocije zdravja na delovnem mestu. Zavzemamo se za jasno opredelitev promocije zdravja 
na delovnem mestu, kamor spada tudi gibalna aktivnost za krepitev zdravja. S sistemsko opre-
delitvijo tega področja bi nove priložnosti pridobile tudi športne NVO, saj bi lahko razširile 
področje svojega delovanja. Vabimo vas k podaji vaših mnenj in predlogov. Predloge sprejemamo 
do konca tega leta, torej do 31.12.2013, v nadaljevanju pa bomo na to temo pripravili srečanje, 
kamor vas vljudno vabimo. Predlog amandmaja najdete na naši spletni strani www.gazz.si.

Usposabljanje:
V mesecu januarju nadaljujemo z izvedbo usposabljanja z naslovom Moje telo - moja odgovor-
nost, teorija in praksa z roko v roki, kjer bomo govorili o gibalnih sposobnostih in njihovem ra-
zvoju, primerih dobre prakse, ter izvedli praktičen prikaz gibalnih in razteznih vaj. Usposabljanja 
so namenjena predstavnikom društev in so brezplačna.
Namen usposabljanj je pridobiti znanje o primernih gibalnih aktivnostih v sklopu promocije 
zdravja na delovnem mestu za zaposlene. Gibalna aktivnost za zaposlene, je eden najboljših 
preventivnih dejavnikov za zmanjševanje absentizma (odsotnost z dela zaradi bolezni) in dolgo-
ročno prinaša tako družbene kot finančne koristi.

Svetovanje:
Vabimo vas, da izkoristite možnost brezplačnega svetovanja o temah, ki se nanašajo na delova-
nje športnih nevladnih organizacij (ustanovitev in upravljanje, računovodska svetovanja, pravna 
svetovanja, strokovno vsebinska svetovanja - različni športni programi, možnosti pridobivanja 
sredstev - kandidiranje na razpise, ipd.). Kontaktne informacije: info@gazz.si, 051 616 009.

»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja  človeških virov za obdobje 2007-2013,  
razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.«

Zveza za šport otrok in mladine Slovenije ter konzorcijski partner Zavod APGA vas v okviru 
projekta GAZZ vabimo, da se udeležite različnih aktivnosti:

Več informacij najdete na: www.gazz.si,  info@gazz.si, telefon: 051 616 009. 

O
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Olimpijske igre so športni 
vidik že davno presegle. 
Danes olimpijska blagov-

na znamka v smislu vrednosti 
znamke in dogodka predsta-
vlja mnogo več kot zgolj šport. 
Sponzorstvo olimpijskih iger, 
največjega športnega spekta-
kla, zahteva sto in več milijon-
ske pogodbe, zato so tudi pravi-
ce sponzorjev velike. 

Olimpijske igre so največji 
športni spektakel, za katerega 
veljajo posebna pravila. Za raz-
liko od številnih ostalih športnih 
dogodkov na olimpijskih prizori-
ščih velja tako imenovano pravi-
lo »čistih prizorišč«. Posebnost 

olimpijskih iger je tudi dejstvo, 
da lahko v obdobju ekskluzivno-
sti uporabljajo podobe in imena 
vseh sodelujočih na olimpijskih 
igrah v tržnokomunikacijske na-
mene samo olimpijski sponzorji. 
Gre za t.i. Rule 40, ki določa da 
v obdobju od 30. januarja do 26. 
februarja 2014 nobeno podjetje, 
ki ni sponzor olimpijskega giba-
nja v svojih tržno-komunikacij-
skih aktivnostih ne sme upora-
bljati podobe in imena športnika 
olimpijca, fotografije, športnega 
udejstvovanja ali športnega do-
sežka izbranega olimpijca ali dru-
gega člana olimpijske reprezen-
tance Slovenije Soči 2014. 

Seveda  so s strani Mednaro-
dnega olimpijskega komiteja za-
ščiteni tudi vsi olimpijski simboli 
in simboli iger. Olimpijski simboli 
v najširšem smislu (krogi, 
zastava, ogenj, bakla, 
vključno z bese-
do »olimpijski«)
predstavljajo inte-
lektualno lastnino 
Me d na ro d neg a 
olimpijskega 
komiteja in 
so zaščiteni 
globalno. 

T. Š., Foto: www.sochi2014.com 

Športniki olimpijci v obdobju 
olimpijskih iger ekskluzivno  
za olimpijske sponzorje

Čeprav je bilo o današnji temi v stro-
kovnem slovstvu že veliko napisanega, 
tvorci novega nacionalnega programa 

športa (NPŠ) še kar naprej vztrajajo pri 
»terminoloških spačkih«. Ker je ponavljanje 
mati učenja (repetitio est mater studiorum), 
je ponovitev že večkrat zapisanega  lahko le 
koristna. 

V enem od prejšnjih terminoloških pri-
spevkov je bilo razloženo, da strokovni izra-
zi nastajajo na dva načina: dogovorno in na 
strokoven oziroma znanstven način. Temelj-
no orodje pri nastajanju strokovnih izrazov, 
ki nastanejo na znanstven način, je logika, ki 
je opredeljena kot veda o pravilnem (logič-
nem) mišljenju. Dogovorni način oblikovanja 
strokovnih izrazov se ne opira na logiko 
(pravilen način mišljenja), ampak na mnenje 
tega ali onega »najglasnejšega« govorca. 
Zato so nastali izrazi pogosto zmedeni. In v 
novem NPŠ se spet pojavljajo nekateri »do-
govorni« izrazi, ki so temu ustrezno zmede-
ni in ne zdržijo logične presoje. 

Nevzdržna (zmedena) je delitev športa 
na športno vzgojo otrok in mladine, kako-
vostni šport, vrhunski šport, šport invali-
dov in športno rekreacijo. Navedeni termi-
nološki niz ni dopusten, ker se pojmi med 
seboj prekrivajo. Zdraho dela pojem kako-
vostni šport. Ker ni prostora za obsežnejšo 
logično členitev ponesrečenega izraza, le 
en ugovor, za katerega ni potrebno niti te-
meljno obvladanje logičnih postopkov, am-
pak zgolj »zdrav razum«. Izraz kakovostni 
šport kot znak za eno od kategorij športa 
preprosto ne ustreza, ker naj bi bili (mora-
jo  biti!) v vseh pogledih kakovostni tudi 
športna vzgoja otrok, športna rekreacija in 

šport invalidov. Vrhunski šport je pa tako in 
tako že sam po sebi kakovosten, saj v na-
sprotnem primeru sploh ne bi dosegel sto-
pnje vrhunskosti. Seveda pa je sam po sebi 
dvomljiv tudi pojem kakovost, ker ni logično 
opredeljena njegova vsebina. Žal prostor ne 
dopušča dodatne členitve pojma »kako-
vost«. Samo namig za razmišljanje: Ali lahko 
pripišemo športu »kakovost«, če ni zdrav? 
Zgolj storilnostna razsežnost (opazen špor-
tni izid) še ni bistveni znak kakovosti. Kako-
vost je večrazsežnostni pojem, ki vključuje 
tudi zdravje, oblikovanje celostne osebnosti 
športnika in še marsikaj. Toda to je že po-
dročje filozofije in etike. 

Še en izraz se »dogovorno« pojavlja 
v novem NPŠ: šport za dosežek. Ker po 
definiciji navadno »dogovorni izrazi« ne 
ustrezajo logiškemu premisleku, so neustre-
zni. Izraz šport za dosežek je papagajsko 
(brez terminološkega premisleka) povzet iz 
nemškega Leistungsport. Vse, kar prihaja iz 
tujine, pa res ni zlato. In zakaj izraz šport 
za dosežek ne ustreza? Slovar slovenske-
ga knjižnega jezika (SSKJ) pojem dosežek 
pojasni takole: »nekaj, kar je posledica ka-
kega dela, prizadevanja«. Toda »posledice 
prizadevanja« se pokažejo pri vseh razredih 
navedene klasifikacije. Tvorci NPŠ so mimo 
SSKJ izumili novo razumevanje pojma do-
sežek. Takole so opredelili pojem šport za 
dosežek: To je »športno udejstvovanje, v 
katerem je udeležencem najpomembnejši 
cilj doseči čim boljšo uvrstitev ali javno pri-
znanje njihovega udejstvovanja«. Težko bi 
zanikali, da učencem, ki tekmujejo na občin-
skem prvenstvu v igri med dvema ognjema, 
ni cilj »doseči čim boljšo uvrstitev in javno 

priznanje« (v obliki kolajne ali diplome za 
osvojeno visoko mesto). Ali je potemtakem 
igra med dvema ognjema šport za dose-
žek, saj primer ustreza opredelitvi, ki so si 
jo izmislili pisci NPŠ. Nič drugače ni na sin-
dikalnih tekmah, kjer se udeleženci borijo za 
»čim boljšo uvrstitev in javno priznanje«. Ali 
naj zato sindikalni šport štejemo za šport za 
dosežek? In ko na domačem dvorišču igra-
mo namizni tenis, je prav tako slehernemu 
udeležencu motiv »doseči čim boljšo uvrsti-
tev«, torej gre za šport za dosežek?! Vzpon 
na Triglav je za marsikoga velik dosežek. 
Ali naj zato gorništvo štejemo za šport za 
dosežek?

Na podlagi logičnih pravil, ki obravnava-
jo klasifikacije v stroki in znanosti, je bila 
pred leti predlagana naslednja klasifikacija 
rodnega pojma šport: športna vzgoja (z 
notranjo delitvijo), športna rekreacija in 
selekcijski tekmovalni šport (z notranjo 
delitvijo). Strokovnih ugovorov v strokov-
nem slovstvu (kot je to navada) nikoli ni bilo, 
kar normalno pomeni, da je predlog sprejet. 
Vsi trije predlagani termini temeljijo na lo-
gični identifikaciji bistvenega značilnosti 
posameznega razreda. V izrazu selekcijski 
tekmovalni šport je skrito vse tisto, kar bi 
tvorci NPŠ radi povedali z izrazi kakovostni 
šport, šport za dosežek in vrhunski šport, 
potrebna je le logična notranja delitev, ki 
vzdrži športnostrokovno, semantično in 
logično presojo. Žal za natančnejšo logično 
razlago spet zmanjkuje prostora, ker ima pi-
sec omejen prostor. Sploh pa ne razumem, 
zakaj doktorji in magistri s športne alma 
mater (ki so sestavljali NPŠ) zavračajo klasi-
fikacijo, ki temelji na logiških merilih. 

Terminološki kotiček: Zmedeni pojmi
prof. dr. Silvo Kristan
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SLOVENIJA  
KOLESARI

Miroslav Cerar kot častni gost 
na slovesni podelitvi priznanj 
za fair play Olimpijskega 
komiteja Turčije 

Olimpijski komite Turčije je na slovesno podelitev pri-
znanj za fair play v letu 2012 – bila je 22. oktobra 
2013 – povabil tudi Miroslava Cerarja, podpredsednika 

EFPM in člana Svetovnega združenja za fair play. Pripadla 
mu je čast, da je v imenu Svetovnega združenja za fair play  
nagovoril udeležence prireditve in podelil dve nagradi za 
fair play, in sicer mladi nogometni ekipi Fenerbahce Football 
team U15 in dolgoletnemu športnemu novinarju Kahramanu 
Bapcumu.

Turčija je poznana kot ena najbolj dejavnih držav na po-
dročju fair playa, saj so lani v Olimpijskem centru v Istanbulu 
odprli celo muzej, namenjen temu področju, denar zanj pa je 
prispevalo tudi mesto Istanbul.     S. P.

 Miroslav Cerar z nagrajenci Svetovnega združenja za fair play.

Slovesna podelitev odlikovanj 
Slovenske športne zveze za 
zasluge za slovenski šport na 
avstrijskem Koroškem

V majhnem, a lepem mestu Ziljska Bistrica je Slovenska 
športna zveza 25. oktobra 2013 slovesno podelila 17 
odlikovanj za zasluge za slovenski šport na avstrij-

skem Koroškem.
Iz Slovenije so odlikovanja dobili: Miroslav Cerar, dr. Janez 

Kocijančič, Janez Gorišek, Marjan Jemec, Marko Račič, dr. Raj-
ko Šugman in Sonja Poljšak.

Po podelitvi pa je bila v dvorani športnega društva Za-
homc še slovesnost ob praznovanju 60-letnice društva.  
Obeh slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za Slovence 
v zamejstvu in po svetu Tina Komel.     S. P.

 Dobitniki priznanj v družbi ministrice za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Tine Komel ter generalne konzulke v Celovcu Dragice Urtelj.

Akcija je bila izvedena ob podpori

S sklepno prireditvijo »Re-
kreativni kolesarki maraton 
občine Puconci«, ki je bila 

29. septembra 2013 v Pucon-
cih, se je končala akcija Sloveni-
ja kolesari 2013.

Akcija, ki jo je že 13. leto za-
pored organiziral Olimpijski ko-
mite Slovenije ob sodelovanju 
Kolesarske zveze Slovenije in Tu-
ristične zveze Slovenije, je letos 
povezala 67 različnih kolesarskih 
prireditev po vsej Sloveniji, na 
njih pa je pedale vrtelo 25.141  

kolesarjev. Poglavitni namen ak-
cije – popularizacija rekreativnega 
kolesarjenja med Slovenci in ob 
tem ustvarjanje razmer za vzpo-
stavitev varnega kolesarskega 
omrežja in oblikovanje novih tu-
rističnih produktov ter umestitev 
Slovenije med kolesarsko razvite 
države – je bil v teh letih v veliki 
meri že dosežen. 

Kolesarke prireditve sodijo 
med najbolj množičnejše špor-
tnorekreativne prireditve pri 
nas. Povečevanja števila rekrea-

tivnih kolesarjev v zadnjih letih 
ne kaže le vedno bolj množična 
udeležba na raznih prireditvah, 
dokazujejo ga tudi vedno ve-
čje število kolesarjev na naših 
cestah, postopno urejanje ko-
lesarskih poti ter krepitev kul-
turnega in strpnega vedenja do 
kolesarjev v cestnem prometu.

Posebna priznanja si je z 
udeležbo na najmanj petih ko-
lesarskih prireditvah v okviru 
akcije prikolesarilo 107 posame-
znikov in štiri družine.     G. C.

ALIČ Peter (Ptuj), AVBAR Franci (Straža), AVBAR Simon (Straža), BAUMAN Robert (Kranj), BAUMAN An-
dreja (Kranj), BAUMAN Sebastian (Kranj), BEDÖK Janez (Puconci), BENKOVIČ Matjaž (Martjanci), BERIČ 
Dejan (Radenci), BEZJAK Ivan (Ptuj), BEZJAK Olga (Ptuj), BIZJAK Bojan (Ruše), BLATNIK Roman (Krško), 
BOGŠA Rado (Ljutomer), BOLKOVIČ Edo (Ljubljana), BOLKOVIČ MURKO Jure (Ljubljana), BRECELJ Vita 
(Rače), BURGAR FILIPČIČ Sonja (Ljubljana), CANKAR Roman (Ljubljana), CEP Igor (Kidričevo), CESTNIK 
Matevž (Hajdina), ČUČEK Ivan (Ptuj), FABJAN Stojan (Volčja Draga), FAKIN Cveta (Sevnica), FALNOGA 
Ivan (Zreče), FINK Matej (Blanca), GORJUP Vid (Brestrnica), GRIČAR Bruno (Mokronog), HORVAT Žiga 
(Mačkovci), HORVAT Alojz (Mačkovci), HRIBAR Urban (Vrhnika), ILIĆ Dragan (Velenje), IPAVEC Boštjan 
(Ajdovščina), IVANEK Vinko (Gornja Radgona), IVANEK Helena (Gornja Radgona), IVANUŠA Bojan (Go-
rišnica), JESENIČNIK Gašper (Vitanje), JESENIČNIK Vili (Vitanje), JESENIČNIK Mija (Vitanje), JESENIČNIK 
Klara (Vitanje), JUG Mojca (Murska Sobota), KARAJIĆ Hasan (Grosuplje), KASTRIN Klavdija (Maribor), KE-
KEC Anica (Ptuj), KEKEC Ivan (Ptuj), KERIN Silvester (Raka), KOCBEK Bojan (Maribor), KOCBEK Srečko 
(Maribor), KONJIČEK Branimir (Ruše), KORAŽIJA Vinko (Mokronog), KOS Zoja (Murska Sobota), KOS Igor 
(Murska Sobota), KOS Gaj (Murska Sobota), KOZAR Gabrijela (Gornja Radgona), KOZEL Martin (Ljubljana 
- Črnuče), KRAMBERGER Janez (Lenart v Slov. goricah), KUMER Jože (Maribor), KUNTU Filip (Maribor), 
KUPLENK Anton (Novo mesto), LAMPE Uroš (Ljubljana), LEBER Aleš (Gorica pri Slivnici), LOKAR Monica 

(Domžale), LOKAR Dušan (Domžale), MAJCEN Anton (Domžale), MALAČIČ Aleksander (Murska Sobota), 
MALENŠEK Matjaž (Mokronog), MENCINGER Miran (Begunje na Gorenjskem), MIKUŽ Robi (Hotedršica), 
NEMEC Klemen (Ljubljana), NEMEC Matija (Ljubljana), NOVAK Žiga (Lesce), PANGERC Damjana (Rado-
vljica), PETELINŠEK Jožica (Maribor), PODBORŠEK Ivan (Mengeš), POŠ Alojz (Rogaška Slatina), POVŠE 
Slavko (Novo mesto), POVŠE Milena (Novo mesto), RATEJ Aleš (Slovenske Konjice), RATEJ Jože (Sloven-
ske Konjice), RATEJ Primož (Celje), ROZMAN Franci (Ptuj), ROZMAN Lojzka (Ptuj), SABOLEK Vinko (Sel-
nica ob Dravi), SAMIDE Franc (Mokronog), SEVER Metka (Ljubljana – Črnuče), SEVER Janez (Stare Črnuče), 
SIMERL Jožef (Ljubljana), SKUHALA Arnold (Ruše), SLUGA Mitja (Mokronog), SMOLKO Franc (Sveti Jurij 
ob Ščavnici), STAROVASNIK Marjan (Brestrnica), STRGAR Roman (Slovenske Konjice), STRNAD Jožef 
(Ruše), ŠEK Darko (Gornja Radgona), ŠKARJA Martina (Šentrupert), ŠOSTERIČ Milan (Videm pri Ptuju), 
TRATAR Janez (Mokronog), VERŠNIK Zdenka (Novo mesto), ŽAGAVEC Vinko (Dobrna), ŽAJDELA Franc 
(Miklavž na Dravskem polju), ŽELEZNIK Marjan (Sevnica), ŽGAJNAR Franc (Mokronog), ŽIŠT Anton (Slo-
venska Bistrica), ŽIVIC Slavo (Ljubljana), ŽIŽEK Stanislav (Tišina), ŽIŽEK Rene (Tišina), ŽOHAR Marjan 
(Gorišnica).
DRUŽINE:
BAUMAN (Kranj), JESENIČNIK (Vitanje), KOS JUG (Murska Sobota), RATEJ (Slovenske Konjice).

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SE ZAHVALJUJE VSEM UDELEŽENCEM AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI 2013 IN ČESTITA PREJEMNIKOM PRIZNANJ.
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Dr. Tomaž Pavlin

Letos praznujemo 150. letnico organiziranja prvega slovenskega telovadnega društva, 
društva Južni Sokol, ki je hkrati tudi obletnica začetka splošnega organiziranja moderne 
telesne kulture na Slovenskem, v kateri je imela dolgo časa osrednje vlogo prav telovadba. 

Z
godovina resda 
beleži več telo-
vadnih organiza-
cij, poleg Sokola 
katoliškega Orla, 
nastalega ob poli-
tiki rekatolizacije 

proti koncu 19. stoletja in de-
litvi enotnega slovenskega po-
litičnega tabora na »liberalce» 
in »klerikalce», ter socialdemo-
kratsko Svobodo. Kljub temu 
so bili organizacijsko-strokovni 
zgled Sokoli, v nekaterih pri-
merih tudi športnikom, ali pa so 
telovadci šport sprejemali v svoj 
krog. Ozaveščanje delavstva in 
oblikovanje socialdemokrat-
skega tabora sta vodili v orga-
niziranje društev Svoboda ki 
so imela po prvi svetovni vojni 
telovadne in športne odseke. 
Glede na sokolski vpliv in vlogo 
pri oblikovanju moderne tele-
sne vzgoje in telesne kulture bi 
moral biti 1. oktober, dan usta-
novne skupščine Južnega Soko-
la, dan športa in športa za vse 
oziroma naš »kulturni« dan, kot 
imajo kulturniki Prešernov dan.

V nasprotju z vse prepogo-
sto ponavljanim stereotipom o 
češkem in Tyrševem vzoru in 
vplivu naj poudarimo, da so lju-
bljanski telovadci že vsaj dve 
desetletji pred ustanovitvijo 
društva telovadili, bodisi pod 
vodstvom Štefana Mandiča ali 
pa tudi že samostojno. Poleti 
1862, po ustavnih spremembah 
v Habsburškem cesarstvu, se je 
v Ljubljani začela akcija za usta-
novitev društva, ki bi združevalo 
Slovence in Nemce, vendar so jo 
duhovi kaj hitro ubrali vsak na 
svojo stran. Tako je bilo kmalu 
zatem ustanovljeno nemško 
»turnarsko« društvo (turnen-
-telovaditi), pri slovenskih telo-
vadcih pa je šlo vse počasneje, 
saj so kranjske deželne oblasti 
zahtevale različne popravke dru-
štvenega pravilnika in odlagale 
ustanovitev. Ta se je končno 
zgodila 1. oktobra 1863. Dru-
štvo se je poimenovalo Južni So-

kol ter pozdravilo severne brate 
v Pragi in z njimi navezalo tudi 
stike. Prevzem sokolskega ime-
na moramo razumeti glede na 
tedanje nacionalno-politične do-
godke ter germansko-slovansko 
polarizacijo in neoslovanstvo. 
Ime Južni Sokol je vzpostavljalo 
povezavo s Čehi in gradilo pan-
slovansko telovadno vez, ker pa 
še ni bilo strokovnih temeljev, je 
kar nekaj časa ostalo le pri ime-
nu in enaki zunanji podobi.

Južni Sokol je leta 1868 na-
domestil Ljubljanski Sokol (po 
drugi vojni Partizan Narodni 
dom), matica sokolstva na Slo-
venskem. Od 1880 se je mreža 

sokolstva širila zunaj Kranjske 
po Slovenskem. Pomembna je 
bila ustanovitev Sokola v Trstu 
(1882), ki je bil po številu tam-
kaj živečih Slovencev največje 
slovensko mesto, in tudi v tr-
dnjavi nemštva na Spodnješta-
jerskem, v Celju (1890). Leta 
1905 so se društva povezala 
v Slovensko sokolsko zvezo, ta 
pa se je leta 1907 včlanila v 
Mednarodno gimnastično zve-
zo ter pod narodnim imenom 
nastopala na svetovnih prven-
stvih. Slovenska sokolska zve-
za je tudi presegala slovensko 
tradicionalno deželno razdelje-
nost in lahko rečemo, da je bilo  

sokolstvo telesnokulturna plat 
Zedinjene Slovenije.

V ljubljanskem Sokolu je za-
čel v devetdesetih letih delovati 
Viktor Murnik, začetnik strokov-
nih izobraževanj, pobudnik sis-
tematične in redne vadbe, tudi 
telovadbe žensk, in vodja telo-
vadcev na svetovnih prvenstvih. 
Med vrhunci tedanje generacije 
sta bila zmaga Staneta Vidmarja 
in tretje mesto Karla Fuksa leta 
1912 na tekmovanju za naslov 
Slovanskega prvaka v Pragi.

Z ustanovitvijo jugoslovan-
ske države se je začela nova, ju-
goslovanska doba. Sokoli so se 
povezali v Jugoslovanski Sokol, 
njegov sedež pa je bil v prvem 
desetletju v Ljubljani. Sokolstvo 
je v novem okolju vstopilo v šol-
ske prostore in »sokoliziralo« 
telesno vzgojo, na drugi strani 
pa so bili njegovi člani tudi dobi-
tniki vseh in edinih olimpijskih 
medalj Jugoslavije. V letih pred 
drugo svetovno vojno je bilo na 
Slovenskem v Sokol včlanjenih 
približno 42 000 oseb, organi-
zacija pa je imela približno 90 
sokolskih domov s telovadni-
cami.

Šestoaprilski dogodki leta 
1941, kapitulacija Jugoslavije 
ter okupacija in razkosanje Slo-
venije so zaustavili legalno so-
kolsko pot. Sokolska organizacija 
je bila likvidirana, njeno lastnino 
so prevzele okupacijske oblasti. 
Sokoli so dvignili krila v upor in 
šli v ilegalo, bodisi kot ustanov-
na skupina Osvobodilne fronte 
ali kot Sokolska legija v okviru 
Sokolskega vojnega sveta in Ju-
goslovanske vojske v domovini 
pod vodstvom kralja Petra in 
Draže Mihajlovića. Z osvobodi-
tvijo leta 1945 se je začela era 
prosovjetske fizkulture, ki ni več 
obnovila sokolske organizacije, 
sokolsko nasledstvo je prevzel 
Partizan, danes pa se Sokol spet 
obnavlja. 

V počastitev obletnice bo v 
Ljubljani 5. in 6. decembra pote-
kal »sokolski posvet«. 

150 let Sokolstva in  
telovadbe na Slovenskem

 Prizor »redovnih vaj« z vsesokolskega zleta 1922 v Ljubljani 
(vir Fakulteta za šport).

 Dijaška vrsta Ljubljanskega Sokola, 1897, na sredini vodja Viktor Murnik 
(vir Arhiv Republike Slovenije).
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