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Leto 2013 prelomno v
marsikaterem segmentu
dr. Tone Jagodic, Foto: www.sochi2014.org

Številni trdijo, da naj bi bilo leto 2013 prelomno v marsikaterem segmentu. Pa ne gre
le za politiko in ugibanje, kdaj naj bi se končala gospodarska in še kakšna kriza in kdaj
naj bi se Slovenija začela spet dvigati, ampak za precej širše vprašanje, ki se morda tudi
v športu kaže na specifičen način. Ali ni morda tudi na športnem področju prišel čas, ko
si je treba pošteno pogledati v oči, stvarno ugotoviti, kje pravzaprav smo, s kakšnimi
pomanjkljivosti se soočamo in kje so še naše rezerve, kakšne so lahko naše realne
ambicije v prihodnje? Kje so v povezavi s tem subjekti, ki so poklicani za razvoj športa
pri nas, kakšno vlogo lahko pri tem dejansko ima OKS ?

B

rez dvoma so spodbudni napovedi in delovanja v javnem
resorju, ki pripravlja številne
zakonske in druge podlage,
pričakovane spodbujevalke dejavnosti na različnih področjih.
Priprava nacionalnega programa športa za prihodnje 10-letno obdobje ter posodobitev Zakona o športu in še
drugih pravnih podlag sta precejšnja izziva
zlasti za vladni sektor, ki je zadolžen za
pripravo predlogov, glede na pričakovano
tesno sodelovanje s civilno športno srenjo
pa bo moral pri tem imeti pomembno vlogo
tudi OKS. Pa ne gre le za odločitve na ravni
Izvršnega odbora ali skupščine, pri tem mislim zlasti na odbore, komisije in delovna
telesa ter seveda strokovno službo, ki naj bi
pomagali, pripraviti kakovostne normativne
podlage. Gotovo bo treba še najbolj paziti na
usklajenost, zahtevano predvsem pri ključnih dokumentih, ki so sicer v izraziti domeni
avtonomne civilne športne sfere – npr. pri
Strategiji razvoja športa in Pravilih OKS –
saj se bodo lahko v nasprotnem primeru po
nepotrebnem pojavili podvajanje in celo različne rešitve na področjih, ki morajo biti po
opredelitvi enotna.
Jeseni čaka OKS tudi nadaljevanje notranje reorganizacije organov in strokovne
službe, ki jo zahtevajo zaostrene družbene
in ekonomske razmere. Tako je v pripravi
obsežen spekter prenove poslovnih procesov, ki se razprostira od finančnega področja, informacijskih tokov, povezanih z
varnostno politiko, nujno v današnjem času,
dopolnitve sistemizacije delovnih mest,
prenove del in nalog, prerazporeditve določenih aktivnosti in odgovornosti znotraj
posameznih oddelkov oziroma posameznih
delovnih mest pa do še številnih drugih aktivnosti. Ne smemo tudi prezreti, da bo kmalu svojo samostojno pot začela Sloada, ki bo
lahko na še učinkovitejši, zlasti pa na še
bolj avtonomen način nadaljevala boj proti
dopingu in uživanju prepovedanih substanc
na sploh, da je treba najti način delovanja
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 V začetku 2014 čakajo slovenske zimske športnike olimpijske igre v Sočiju.

projekta Olimpijskega strokovnega centra
ter da bi bilo slej ko prej treba okrepiti vlogo
športnikov tako prek Komisije športnikov pri
OKS kot tudi prek Kluba olimpijcev. Verjamem, da je mogoče projekte podeljevanja
štipendij, nadstandarnega zavarovanja vrhunskih športnikov, sklada vrhunskih športnikov in še nekatere zadeve, ki se vežejo
na status vrhunskih športnikov, prenesti na
Klub Olimpijcev, pod katerega okrilje naj bi
spadali tudi aktivni športniki ki jih za zdaj
zastopa Komisija športnikov znotraj OKS. S
tem bi se okrepila vloga samih športnikov
pri vodenju pomembnih projektov, katerih
cilj je brez dvoma še izboljšati njihov položaj, po drugi strani pa bi bila to določena
razbremenitev strokovne službe OKS, zlasti
Odbora za vrhunski šport, ki si je v zadnjem
času zastavil kopico novih in zelo zahtevnih

nalog, za katere bo treba zagotoviti dovolj
denarja in kadrov, saj jih bo mogoče le tako
zares uspešno speljati.
Skratka, čaka nas pestra in zelo delavna jesen, ki naj bi se nadaljevala v zimsko
obdobje, ko naj bi bili na skupščini sprejeti
prenovljena Pravila OKS in Strategija razvoja slovenskega športa. Izzivov je torej
nič koliko, od ustrezne organiziranosti, motivacije in pripravljenosti vseh subjektov,
ki so poklicani, da opravijo svoja poslanstva oziroma svoje naloge pri tem, pa je odvisno, ali bomo zares uspešni. Osebno sem
prepričan, da smo s skupnimi močmi lahko
kos vsem izzivom, ki so pred nami, saj je
slovenski šport že do zdaj večkrat dokazal,
da se je sposoben obdržati na visoki ravni,
ki si jo je pridobil v mednarodnem športnem prostoru.

Tokio bo gostil olimpijske
igre leta 2020
STA, Foto: www.olympic.org

Mednarodni olimpijski komite je na svoji 125. skupščini v Buenos Airesu odločil, da bo
poletne olimpijske igre leta 2020 gostil Tokio. V sklepnem krogu odločanja je to mesto
premagalo Istanbul.

T

udi prvi krog volitev je dobil Tokio,
Madrid in Istanbul
pa sta bila izenačena. V dodatnem
glasovanju se je v
drugi krog uvrstil
Istanbul, ki je drugi krog glasovanja proti Madridu dobil tesno
z 48:46.
V finalnem izboru je Tokio
doil 60 glasov, Istanbul pa 36.
Tako bo Japonska po Naganu
leta 1998 spet gostila olimpijske igre. Te bodo v Tokiu že drugič. Prvič jih je japonska prestolnica pripravila leta 1964, nanje
pa ima zaradi dveh kolajn telovadca Mira Cerarja lepe spomine
tudi slovenska športna javnost.
Tokijske igre bodo četrte poletne igre v Aziji – po Tokiu 1964,
Seulu 1988 in Pekingu 2008.
Opazovalci so prepričani, da
je Tokio, ki je v zadnjih dneh
veljal za favorita, uspešno izpeljal tudi sklepno predstavitev
in prepričal člane MOK-a, da v

35-milijonski metropoli ni nevarnosti, ki bi ogrozile uspešno
izvedbo iger 32. olimpijade. Še
posebej ne jedrskega sevanja,
morebitne posledice nesreče na
jedrskem reaktorju v Fukušimi.
»Naj vam zagotovim – vse
je pod nadzorom. Ta nesreča
do zdaj še nikoli ni in tudi nikoli ne bo vplivala na Tokio,«
je na predstavitvi zagotovil

japonski premier Šinzo Abe. In
dodal, da dogajanje v Fukušimi
vpliva le na območje v okolici
reaktorja, veliko 0,3 kvadratnega kilometra.
Predstavniki Tokia so na
predstavitvi poudarili predvsem
strnjen sistem tekmovališč na
dveh območjih. Kar 85 odstotkov vseh tekmovališč bo v radiju osmih kilometrov od olimpij-

ske vasi. Kandidatura Tokia ima
državno garancijo za finančne
rezerve v višini 4,5 milijarde
dolarjev.
Prednost Tokia je tudi to, da
ima 15 tekmovališč za igre že
zgrajenih, le 11 bo novih. Kar
deset tekmovališč v Tokiu bo le
začasnih, namenjenih le igram,
novi olimpijski stadion pa bo
zamenjal starega iz leta 1964.
Hkrati ne gre spregledati, da
je igre podprlo 70 odstotkov
prebivalcev mesta in kar 67 odstotkov vseh Japoncev. Ti bodo
lahko spremljali tekme nogometnega olimpijskega turnirja.
Vedeti pa moramo še, da je
MOK vseskozi poudarjal, da bo
igre dodelil kandidatu oziroma
mestu, v katerem bo tveganje
najmanjše. Pri Tokiu ga je najbolj skrbela jedrska nesreča v
Fukušimi, pri Istanbulu, ki je bil
neuspešen že pri peti kandidaturi, predvsem poletne politične
razmere, pri Madridu pa slab finančni položaj države.

 Infrastuktura v Tokiu leta 2020 bo nekaj posebnega.
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Thomas Bach,
novi predsednik MOK-a
STA, M.Š. Foto: www.olympic.org

Nemec Thomas Bach je novi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK),
deveti po vrsti. Na 125. volilnem zasedanju olimpijskega gibanja v argentinskem
Buenos Airesu je devetinpetdesetletni pravnik Bach nasledil Belgijca Jacquesa
Roggeja. Za mesto predsednika MOK-a se je potegovalo šest kandidatov, največ do
zdaj.

P

 Bach je bil do 16. septembra 2013 tudi predsednik DOSB-a (Deutscher Olympischer Sportbund).
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reostali kandidati
so bili Ukrajinec
Sergej Bubka, pri
49 z najmanj leti
in največ športnimi
uspehi med vsemi
kandidati,
šestdesetletni portoriški bančnik
Richard Carrion, ki ima tudi
državljanstvo ZDA, Singapurec
Ser Miang Ng, 64-letni diplomat in poslovnež, Švicar Denis Oswald, 67-letni pravnik
in nekdaj bronasti olimpijec v
veslaškem četvercu, ter 66-letni Tajvanec Ching-Kuo Wu, po
poklicu arhitekt.
Bach, nekdanji zlati olimpionik v sabljanju, je bil do zdaj
podpredsednik MOK-a z bogato športno-funkcionarsko biografijo, zaradi katere je med
šesterico veljal za najizkušenejšega. Član MOK-a je postal
leta 1991, v svojem programu
pa ni dajal lažnih predvolilnih
obljub. Vseskozi je zagovornik
športnikov in njihovih pravic,
zavzema se za omejitev stroškov iger, s čimer naj bi te postale dostopnejše za številna
mesta po svetu. Njegovo kandidaturo je nekoliko zasenčilo
le poročilo o sistematični zlorabi dopinga v Zahodni Nemčiji, in to kljub temu, da je prav
on zahteval preiskavo o tem.
Bach je prvi predsednik
MOK-a z zlato olimpijsko medaljo, izvoljen pa je bil že po
dveh krogih glasovanja. Delegati so mu namenili 49 glasov,
še najbliže mu je bil Carrion z
29, vsi drugi so jih dobili manj
kot deset. Med najbolj razočaranimi je bil Bubka, saj je kljub
vsej svoji športni slavi dobil le
štiri glasove. Kljub temu pa je
premagal Ching-Kua, ki je izgubil že v prvem krogu.
Novi predsednik MOK-a,

ki si je zlato olimpijsko medaljo priboril z ekipo ZRN na
sabljaškem tekmovanju OI
leta 1976 v Montrealu, je bil
favorit že pred glasovanjem

»Bacha izjemno cenim, bil
je vrhunski športnik in je izvrsten pravnik. Dolga leta je
navzoč v mednarodnem olimpijskem gibanju, zlasti po-

Dr. Kocijančič je o največjih
izzivih olimpijskega gibanja v
prihodnjem obdobju povedal:
»Najti bo treba odgovor, komu se
podrejati – interesom denarja ali
športa. Drugi bi moral prevladati.
Rogge se je zelo posvetil boju
proti dopingu, zdaj pa v enaki
ali še večji meri šport ogrožajo
prepovedane športne stave in
pa zlasti krojenje izidov tekem.
To zahteva mednarodno ureditev, saj zdaj ni nobene resne
mednarodne konvencije o tem

vprašanju ali organizacije, ki se
bi proti temu borila. Predsednika
MOK-a tako čaka dolga vrsta nalog. Upam, da bo ohranil zimske
svetovne igre mladih in olimpijski festival evropske mladine. To
je mogoče celo nadgrajevati. Finančna podpora obstaja, sodobni računalniški sistemi omogočajo izvedbo vse bolj zapletenih in
razvejanih tekmovanj. Upam, da
bo MOK znal izkoristiti vse možnosti, ki jih ponujajo sodobne
tehnologije.«.

 Novi predsednik MOK-a se je rodil 29. decembra 1953 v Nemčiji.

in nazadnje je to vlogo tudi
upravičil. »Vem, kako veliko
odgovornost prinaša predsedovanje MOK-u. A pripravljen
sem ga sprejeti, vesel sem,
da mi zaupate. Spoštujem tudi
svoje tekmece in si bom prizadeval, da bomo sodelovali. Po
izvolitvi pa bom svoja načela
iz predvolilnega boja spremenil tudi v prakso: enakost v
različnosti,« je v prvem odzivu
po izvolitvi dejal novi prvi mož
olimpijskega gibanja.

membno pa je, da je bil dolgo
v CAS-u. Upam, da bo v MOK
prinesel nov veter in nove ideje. Olimpijsko gibanje je zelo
uspešno in univerzalno, ima
več članic kot Združeni narodi.
Toda organi, ki ga vodijo, so
zelo okosteneli. MOK je edina
velika mednarodna organizacija, ki ljudi na položaje voli
znotraj same sebe in je tako
zelo zaprta. To zahteva tehten
premislek,« je ocenil dr. Kocijančič.

 Thomas Bach je leta 1976 na olimpijskih igrah v Montrealu osvojil zlato
kolajno v sabljanju.

Izid glasovanja:
1. krog

2. krog

Thomas Bach (Nemčija)

43

49

Richard Carrion (Portoriko)

23

29

Sergej Bubka (Ukrajina)
Denis Oswald (Švica)
Ser Miang Ng (Singapur)

8

4

7

5

6

6

Ching-Kuo Wu (Tajvan)

6

Dozdajšnji predsedniki MOK-a
1894-1896
1896-1925

Demetrius Vikelas (Grčija)

1916-1919
1925-1942
1942-1952

Godefroy de Blonay (Švica)

1952-1972

Avery Brundage (ZDA)

1972-1980

Michael Killanin (Irska)

1980-2001

Juan Antonio Samaranch (Španija)

2001-2013

Jacques Rogge (Belgija)

2013-2021

Thomas Bach (Nemčija)

Pierre de Coubertin (Francija) - odstopil je med letoma
1916 in 1919, ko je bil v prvi svetovni vojni pripadnik
francoske vojske
Henri de Baillet-Latour (Belgija)

Sigfrid Edstrom (Švedska)

 Jacques Rogge je bil na čelu MOK-a od leta 2001 do leta 2013.
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Rokoborba ostaja članica
olimpijske družine
STA, Foto: www.olympic.org

Olimpijski boj za preživetje, kot so poimenovali odločanje o tem, kateri izmed treh
športov bo obdržal ali dobil olimpijski status, je dobila rokoborba.

N

a zasedanju skupščine Mednarodnega
olimpijskega komiteja
v Buenos Airesu so
predstavniki te športne panoge najbolj prepričljivo
predstavili razloge, zaradi katerih naj bi prav njihov šport sodeloval na OI.
Rokoborba je tako znova dobila olimpijski status, ki ji ga je
izvršni odbor MOK-a februarja
letos že odvzel. A dokončno odločitev o tem bi morala sprejeti
še skupščina, na njej pa so se
stvari obrnile in rokoborba bo
ostala na OI tudi v letih 2020
in 2024. Praznih rok sta ostala
bejzbol/softbol in skvoš.
Na tajnem glasovanju 95
delegatov, opravljenem po tem,
ko se je vsak izmed treh športov, visečih na olimpijski nitki,
predstavil v 20 minutah, je 49
glasov dobila rokoborba, panoga bejzbol/softbal – nazadnje je
bila na OI leta 2008 – je dobila
24 glasov, skvoš – ta šport bi bil

na igrah novinec - pa le 22.
Skupščina MOK-a je pred
tem s 77 glasovi za potrdila 25
osnovnih olimpijskih športov.
Leta 2016 se jim bosta pridružila še ragbi sedem in golf,
rokoborba pa je zdaj zapolnila
zadnje, 28. mesto, kolikor jih je
MOK predvidel za različne športne panoge na poletnih OI.
»Hvala za priložnost, da
rešimo naš šport. To je najpomembnejši dan za rokoborbo
v njeni 3000-letni zgodovini.
Obstanek med olimpijskimi
športi je za preživetje rokoborbe ključen,« je dejal predsednik krovne rokoborske zveze
FILA Nenad Lalović. V mednarodni zvezi so pojasnili, da
so se po začasnem suspenzu
pred pol leta lotili prenove organizacije, zdaj je na čelu novo
vodstvo, v strukturah, ki odločajo, je več žensk in aktivnih
športnikov, prenovili pa bodo
tudi formate tekmovanj in točkovanje.

 Predsednik FILE (Mednarodne rokoborske zveze) Nenad Lalović je imel
veliko obveznosti pri medijih.

Olimpizem
Izšla je nova knjiga prof. dr. Šugmana – priročnik z
naslovom Olimpizem. Knjiga je namenjena promociji
olimpizma, olimpijskega gibanja in zgodovine športa. Slovenska olimpijska akademija bo knjigo uporabljala za različne
programe in aktivnosti olimpijskega izobraževanja, na primer
pri usposabljanju za naziv mentor olimpijskega izobraževanja,
izbirnih predmetih v šolah na temo olimpizma in zgodovine
športa ter drugih aktivnostih za otroke in mladino v sodelovanju s šolami in z vrtci. Vsekakor pa je knjiga namenjena tudi
mladim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj pod okriljem
OKS, mladinskih olimpijskih iger in olimpijskega festivala
evropske mladine.
Knjiga v več poglavjih predstavi nekaj osnov iz zgodovine
športa in olimpijskega gibanja. Poleg olimpijskih iger in drugih
tekmovanj na najvišji ravni pa vključuje tudi mladinske igre in
dejavnosti za otroke in mladino. Posebni del je namenjen predstavitvi olimpijske simbolike ter olimpijskih vrednot in vrednot
fair playa. V zadnjem sklopu knjige pa so pripravljena vprašanja, ki se navezujejo na šport, olimpizem in vse drugo, zajeto
v knjigi. Prek teh vprašanj in odgovorov nanje lahko vsakdo, ki
vodi dejavnosti za otroke in mladino ter druge ciljne skupine,
izvede olimpijski kviz ali kratko olimpijsko izobraževanje.
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A. Š., Foto: www.alesfevzer.com

 Prof. dr. Rajko Šugman se je podpisal pod novo pomembno delo za
slovenski olimpizem.

Podpisan nov Sporazum o
zaposlovanju vrhunskih
športnikov in trenerjev
M. Š., Foto: www.alesfevzer.com

Predstavniki Vlade RS in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dr. Kocijančič,
so v torek, 10. septembra 2013, v Grand Hotelu Union podpisali nov Sporazum o
zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev.

 Podpisniki sporazuma: dr. Čufer, dr. Pikalo, dr. Kocijančič, g. Jakič in dr. Virant.

G

re za pomemben
dokument
za
nadaljnji razvoj
slovenskega vrhunskega športa,
ki so ga podpisali
minister za izobraževanje, znanost in šport,
dr. Jernej Pikalo, minister za
notranje zadeve, dr. Gregor
Virant, minister za obrambo,
Roman Jakič, minister za finance, dr. Uroš Čufer in predsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, dr.
Janez Kocijančič.
»Slovenski šport je v ponos Sloveniji in lahko pomaga
k dvigu samozavesti, da obrnemo sedanje trende v državi in z
večjim optimizmom pogledamo
v prihodnje. Slovenski športniki
so bili prvi po uspehih v Evropi

glede na število prebivalcev na
olimpijskih igrah v Pekingu in
Londonu ter tretji v Vancouvru.
Podpis sporazuma dokazuje, da
bomo ohranili nekatere bistvene prvine, ki so pomembne za
nadaljevanje uspehov slovenskega športa,« je uvodoma dejal dr. Kocijančič.
Dr. Pikalo je povedal, da je
bilo pri doseganju sporazuma
potrebnih veliko usklajevanj in
razumevanja partnerjev, in dodal, da so nekoliko celo presegli
število športnikov, ki so trenutno zaposleni v javni upravi, in
s tem ohranili majhen kamenček, ki sestavlja mozaik slovenskih športnih uspehov.
»Ni mi bilo težko sodelovati pri pripravi tega sporazuma.
Petra Majdič je ob tekmovalni
upokojitvi dejala, da si noben

minister ne more predstavljati,
koliko glede socialne varnosti,
kljub minimalnim dohodkom,
pomenijo te zaposlitve. Upam,
da bomo podoben podpis v prihodnje sklenili tudi za športnike invalide,« je dejal Jakič.
»Športniki ste nam v ponos
in najmanj, kar lahko država
stori, je, da vsaj nekaterim zagotovi finančno varnost. Tudi
generalni direktor policije je
dejal, da z veseljem sodeluje pri tem projektu, čeprav se
srečujemo z zmanjševanjem
števila zaposlenih v okviru
ministrstva,« je dejal dr. Virant. »Zavedamo se, da je za
uspehe potrebno veliko truda,
zaradi česar želimo slovenskim
športnikom zagotoviti konkurenčno okolje,« pa je bil kratek
dr. Čufer.

Prvi sporazum je bil podpisan že leta 1996, noveliran
je bil leta 2007 in z aneksom
dopolnjen leta 2009. Slovenskim vrhunskih športnikom in
trenerjem zagotavlja socialno
varnost in kakovostne razmere
za njihovo nemoteno treniranje
in tekmovanje.
Ministri so se s podpisom
Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev zavezali, da bo v Slovenski
vojski, Policiji in Carinski upravi
Republike Slovenije zaposlenih
115 vrhunskih športnikov in
trenerjev, in sicer:
- ministrstvo za obrambo zagotavlja 70 mest;
- ministrstvo za notranje zadeve zagotavlja 30 mest;
-
ministrstvo za finance pa
zagotavlja 15 mest.

www.olympic.si
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fotoreporta ž a

Olimpijska prizorišča
M.Š. Foto: www.sochi2014.com

7. februarja se bodo začele olimpijske igre v Sočiju,
organizatorji pa opravljajo še zadnja dela, tudi na
olimpijskih prizoriščih. Nekatera pomembnejša
izmed teh predstavljamo v fotoreportaži.

1

 olsyhoy Ice Dome
B
(hokejska dvorana):

2

➜ šport: hokej
➜ sprejme: 12.000 gledalcev
➜	prvi mednarodni dogodek:
IIHF svetovno prvenstvo do 18 let
➜	Slovenija bo v tej dvorani igrala prvo hokejsko
tekmo na olimpijskih igrah, in to proti Rusiji.

2
3

Shayba Arena (hokejska dvorana):
➜	
šport: hokej
➜	
sprejme: 7.000 gledalcev
➜	Slovenski hokejisti bodo v tej dvorani
igrali proti ZDA.

 mučarsko-skakalni center
S
Russ Gorski:
➜ šport: smučarski skoki, nordijska kombinacija
➜	
sprejme: 7.500 gledalcev
➜	Smučarsko-skakalni center je v lanski
sezoni preizkusno gostil tekme svetovnega
pokala v skokih.

4
5

Smučarski center Rosa Khutor:

➜	
šport: smučanje
➜ sprejme: 7.500 gledalcev
➜	Smučišče je že gostilo svetovni pokal, pri
pripravi pa je pomagal Bernhard Russi.

 enter za smučarski tek in biatlon
C
Laura:
➜	
šport: smučarski tek, biatlon
➜	
sprejme: 7.500 gledalcev
➜	Center je že gostil svetovni pokal v biatlonu in
smučarskih tekih.

6

»Gorska« olimpijska vas 2:

7

Olimpijska bakla:

10

Olimpijska vas dve bo sprejela športnike, ki bodo
tekmovali v gorskem delu Sočija in ne bodo nastanjeni v olimpijski vasi za smučarje tekače in biatlonce.

Olimpijska bakla bo 123 dni potovala po poti,
dolgi 56.000 km; nosilo je bo več kot 14.000 ljudi.
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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.

5

4

6

3

1
www.olympic.si

11

Kaj je kineziologija?
dr. Silvo Kristan

Na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so si takratni jugoslovanski športni
teoretiki belili glavo s tem, kako naj bi se imenovala znanost o športu. Hrvati so
ustoličili izraz kineziologija. Učen izraz je bil všečen tudi Slovencem, ki so prav tako
začeli papagajsko (brez poglobljenih terminoloških študij) oznanjati, da se znanost o
športu imenuje kineziologija. In začeli so nastajati doktorji kineziologije.

T

reba je povedati, da strokovno
izrazje
nastaja
na dva načina:
dogovorno (konvencionalno)
in
na strokoven oziroma znanstven način. Slednji
seveda velja za višjo spoznavno
stopnjo. Dogovorno strokovni
izrazi nastajajo le takrat, kadar
nečesa (še) ne znamo ali nočemo poimenovati na znanstven
način. Izraz kineziologija kot
terminološki znak za vedo o
športu je nastal na dogovorni
način predvsem pri naših južnih
sosedih, Kranjci smo ga le nekritično povzeli, čeprav bi kinezio-logija lahko bila tudi veda o
Kitajcih (o Kinezima).
Stroga terminološka pravila
oporekajo izrazu kineziologija
kot terminološkemu znaku za
celostno vedo o športu. Eno temeljnih terminotvornih načel je
pravilo nomen est omen¸ kar pomeni, naj bi že izraz sam po sebi
izražal dejavnost, ki jo označuje
oziroma preučuje. Izraz kineziologija je grškega izvora (gr. kinesis, gibanje + gr. logos, nauk,

veda) in pomeni vedo o gibanju
živega bitja. Slovenski izraz za
kineziologijo je giboslovje. Če
gre za preučevanje gibanja živali, je to zookineziologija, če
gre za preučevanje človekovega
gibanja, je to anthropokinezi-

kulturni pojav. Zoženje športa
zgolj na »kinesis«/gibanje/motoriko bi ta pojav bistveno razvrednotilo. Šport preučujemo
tudi z drugih zornih kotov. Semantično, logično in leksikološko neoporečno je kineziologija

ologija. In če spet uporabimo
pravilo nomen est omen, se
znanstvena disciplina, ki pri
anthroposu preučuje telesno
gibanje pri različnih športnih
dejavnostih, lahko neoporečno
imenuje le kineziologija športa.
Seveda pa to ne more biti celostna veda o športu.
Šport ni samo gibanje, ampak je večrazsežnostni svetovni

športa ob fiziologiji športa, psihologiji športa, filozofiji športa
itn. zgolj ena izmed disciplin, ki
preučujejo šport.
In kako se imenuje znanost
o športu?

Moj prijatelj z juga je imel
navado reči »prosto kot pasulj«.
Če še enkrat uporabimo načelo
nomen est omen, se ni mogoče

izogniti izrazu športoslovje. Vse
vede namreč dobivajo imena po
celotnem področju, ki ga preučujejo (grboslovje, izrazoslovje,
jezikoslovje, dušeslovje, imenoslovje, ptičeslovje, potresoslovje, rodoslovje, vremenoslovje,
vzgojeslovje itn.), ne pa le po
eni razsežnosti tega področja.
»Naše« področje dejavnosti je
šport … in brez posebne bistroumnosti se je mogoče strinjati, da
je veda, ki preučuje šport, športoslovje. Zato ni nenavadno, da
se v tujem slovstvu srečujemo z
izrazi Sport science, Sportology
in Sportwissenschaf. Kineziologija je torej zgolj ena izmed
športoslovnih disciplin, čeprav
na naši športni alma mater učijo
tudi narobe.
Če upoštevamo gornjo razlago, je tudi naziv fakulteta za
šport ponesrečen. Fakulteta
namreč ne goji športa in ne
»proizvaja« športnikov, pač pa
preučuje šport v vsej njegovi
večrazsežnosti, torej se ukvarja
s športoslovjem. Logično bi bilo
torej, da bi se imenovala fakulteta za športoslovje.

Tjaši Andree Prosenc priznanje MOK-a
M. Š., www.alesfevzer.com

T

jaša Andree Prosenc je slovenska dobitnica letošnjega priznanja Mednarodnega olimpijskega
komiteja (MOK-a) Šport in ženske.
MOK vsako leto podeli pet kontinentalnih nagrad in eno svetovno. Prosenčeva glavne nagrade sicer ni prejela, ji je pa MOK za njeno dolgotrajno in
uspešno delo izkazal spoštovanje in ji
podelil posebno priznanje.
Pravnica Tjaša Andree Prosenc je
od ustanovitve članica IO OKS, dolga
desetletja vodilna v slovenski drsalni zvezi, članica vodstva Mednarodne
drsalne zveze in predsedstva Mednarodnega arbitražnega razsodišča za
šport (Cas).
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 Tjaša Andree Prosenc je naredila izjemno veliko za razvoj slovenskega in svetovnega športa žensk.

Študij na daljavo prek spleta za vrhunske
športnike ob pomoči sponzorja olimpijske
reprezentance Slovenije
D. K., Foto: John Peter Stevens

Že vrsto let, natančneje od leta 2002, v sodelovanju z velikim sponzorjem olimpijske
reprezentance Slovenije, Telekomom Slovenije, Olimpijski komite Slovenije izvaja
projekt izobraževanja na daljavo prek spleta – e-izobraževanje za vrhunske športnike.

N

amen
projekta
je mladim vrhunskim športnikom
omogočiti
čim
bolj kakovostno
in z učenci prijazno srednješolsko izobraževanje. Ti športniki
so praviloma veliko odsotni in
tako prikrajšani za reden izobraževalni proces, to pa prinaša
večja obremenitve, saj so pri
organiziranju svojega izobraževalnega procesa pogosto prepuščeni sami sebi.
E-izobraževanje
dijakom
pomeni veliko, saj poteka po

Plavalec John Peter Stevens
o izobraževanju na daljavo
Gimnazija Franceta Prešerna
Kranj

dogovoru s profesorji tudi zunaj njihovega delovnega časa.
Športniki so zaradi treningov in
tekmovanj po vsem svetu namreč veliko odsotni, zaradi česar jim je možnost dostopanja
do učnih vsebin zunaj rednega

procesa pri njihovem izobraževanju v izjemno pomoč. Imajo
pa še eno ugodnost – svoje obveznosti, izpite, lahko opravljajo zunaj rednega roka, po dogovoru z učitelji.
Tako se je tudi v šolskem letu
2012/2013 ob pomoči sponzorja nadaljevalo sodelovanje s
tremi srednjimi šolami, in sicer:
II. Gimnazijo Maribor – koordinator Renato Kuzman, Gimnazijo
Franceta Prešerna iz Kranja – koordinator Aleksander Komovec,
in Gimnazijo Šiška, Ljubljana –
koordinatorka Maja Breznik Kuklec. Skupno je bilo v omenjenih
treh šolah v e-izobraževanje
vključenih 64 dijakov, 31 učiteljev in 3 koordinatorji, pri skupaj
11 predmetih pa opravljenih več
kot 1000 ur dela.
Sodelovanje in podpora
sponzorja, Telekoma Slovenije,
sta šolam zagotovo omogočila
lažjo in kakovostnejšo izvedbo
tovrstnega šolanja.

»Kot vrhunski športnik sem
iz šole res veliko odsoten, saj
treniram dvakrat na dan, poleg
tega pa se plavalci pogosto
odpravimo tudi na skupne,
npr. višinske priprave. Zato mi
učitelji delo olajšajo tako, da
lahko snov predelam tudi ob
pomoči spletne učilnice, poleg
tega sem na daljavo pridobil tudi nekaj ocen. Tako sem
lahko šolsko leto končal že
skoraj mesec dni pred koncem
pouka in sem se junija nemoteno pripravljal na mladinsko
evropsko in mladinsko svetovno prvenstvo, na katerih sem
potem osvojil srebrno in zlato
medaljo.«

Slovenija – destinacija za priprave športnikov
T.Š.

O

limpijski komite Slovenije je v Športnem centru Rogla izvajal
pripravljalni kamp za obetavne mlade športnike iz Albanije.
Med strokovnimi dejavnostmi Olimpijskega komiteja Slovenije je tudi izmenjava športnih strokovnjakov in športnikov. V njenem okviru je OKS ob finančni podpori Olimpijske solidarnosti
za skupino albanskih športnikov pripravil športni kamp, v okviru
katerega so bili poleg specialnih treningov opravljeni tudi zdravniški pregledi in športne meritve.
Mladi upi albanskega športa so 10 dni preživeli pod budnimi
očmi slovenskih strokovnjakov, domov pa so odnesli zanimive
športne izkušnje in veliko novega znanja.

www.olympic.si
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Pomorski klub Sirena:
Slovenski glas v Tržaškem zalivu
dr. Tomaž Pavlin, Foto: Pomorski klub Sirena

Slovensko literaturo s področja športa je leta 2012 dopolnila knjiga avtorice Ivane
Suhadolc o pomorskem klubu Sirena iz Barkovelj. Ivana je dolgoletna novinarka na
italijanski radioteleviziji; svojo poklicno pot je začela na slovenski tržaški postaji RAI,
nadaljevala na deželni postaji v Benetkah in potem tudi v Rimu, kjer se je ukvarjala z
zunanjo politiko. Poleg novinarskega delovanja je krajši čas vodila Evropski urad za
manj razširjene jezike, potem pa se je vrnila v domače loge, na Opčine.

L

ani se nam je predstavila še kot avtorica
zgodbe o barkovljanskem klubu Sirena. S
svojo pripovedjo nam
razkriva, da so začetki športnega veslanja
našega naroda povezani tudi s
slovenskim življem ob Tržaškem
zalivu – to je pred njo v svojem
delu Telesna kultura med Slovenci v Italiji sicer poudaril že
Aldo Rupel – in da imamo v razvoju športnega veslanja pri
nas dva pomembna kraka: pomorskega v Tržaškem zalivu in
rečno-jezerskega v notranjosti,
začenši z Ljubljanskim sportnim
klubom, ki je lani v svoji čolnarni ob Ljubljanici praznoval 105.
obletnico ustanovitve.
Knjiga je strokovno pripravljen ter oblikovno in tehnično
lep izdelek, obogaten z zanimivim slikovnim gradivom. Poleg
avtoričinega osrednjega teksta
so ob rob ali med besedilo vključeni različni izvirni arhivski citati
in spomini. Med citati je omembe brez dvoma vreden dopis ali
»priziv« spiritus agensa starejšega klubskega obdobja Dragotina Starca, spisan in odposlan
leta 1927, v času fašističnega
oblastnega delovanja, usmerjenega proti obstoju slovenskih
društev, tudi Sirene. Ivana je te
citate, kakor razberemo iz teksta, pridobila v arhivih v Trstu in
Rimu, zaradi česar ima publikacija še večjo strokovno vrednost,
ki je je v izdajah naših društev in
zvez ob različnih obletnicah pogosto premalo. V svoji pripovedi
nas Suhadolčeva najprej popelje
v barkovljanski predšportni čas
pred prvo svetovno vojno, ko so
bili Barkovljani pomorci, ribiči in
pomorski prevozniki ali šavornanti. Plutje je bilo eksistenčne
narave, za šport ni bilo časa, še
več, bil jim je celo v napoto, saj

14
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 Ivana Suhadolc

so npr. kopalci motili ribolov. V
Trstu pa sta takrat že postajala
vse bolj priljubljena športa veslanje in jadranje, organizirani
so bili italijanski in nemški klubi
in regate. Med regatami je bila,
leta 1871, tudi regata čup (čupa
je tradicionalni slovenski monoksilni čoln ali drevak v Tržaškem
zalivu), organizirana v sklopu
velike razstave umetnosti in industrije. Čuparji so se merili na
progi od Kontovela do Barkovelj,
zmagovalni čupar pa je bil nagrajen s petimi cekini. Vendar
je bil to zgolj enkraten dogodek,
ki se žal ni »podaljšal« v regato
tradicionalnih plovil, kakršno še
danes poznajo Benečani. V Trstu
in okolici ter nasploh ob Jadranu
so namreč vse bolj prevladovali
moderni športni veslaški čolni
in zanje pripravljene veslaške
regate. Je pa veslanje, kot poudarja avtorica knjige, vedno
bolj navduševalo tudi tržaško
slovensko mladino. Ta je lahko
sprva veslala v »tujih« klubih,
nato pa je bila junija 1889 dana
pobuda o ustanovitvi veslaške
sekcije v okviru slovenskega
društva Adria; pozneje so imeli
čoln tržaški Sokoli. Športni duh

se je ob zalivu in v Barkovljah
širil na račun ribarjenja, ki ga je
spodbujala tudi tržaška občina.
Barkoveljska obala se je počasi
spreminjala v izletniško in kopališko tržaško predmestje in, kot
piše Ivana, Barkovljani so kmalu
spoznali, da bo »plavati proti
toku sprememb« težko, iz tega
spoznanja pa je po prvi svetovni
vojni vznikla ideja o športno-veslaškem organiziranju. Osrednjo
vlogo je imel Dragotin Starc,
ki je, kot poudarja Ivana, »znal
visoko letati, a je bil hkrati tudi
konkreten človek«. V časopisu Edinost je septembra 1924
objavil pobudo za ustanovitev
»slovenskega veslaškega kluba« in poudaril, »da je Bog, ko
je ustvaril svet, ločil suho zemljo
od vode«. Suho plat so prehodili
in narodno utemeljili planinci,
»a več zabave in užitka bi nam,
obmorskim prebivalcem, nudila
prekrasna ravan našega morja,
katero so doslej uživali le drugi
narodi, ki tod veslarijo. Mar ni
greh, da naša mladina ostaja v
tem pogledu v ozadju? Zakaj bi
ne pričela z ustanavljanjem tudi
skromnega veslarskega kluba?«
Starčeva pobuda je bila podprta

in oktobra 1924 je bil ustanovni
sestanek novega slovenskega
kluba na Tržaškem, prvega pomorskega in poimenovanega Sirena. Klub se je sicer v takratnih
zelo težavnih nacionalističnih in
fašističnih razmerah po priključitvi Primorske Kraljevini Italiji
hitro konsolidiral, njegovi člani
so postali tudi ugledni tržaški
slovenski intelektualci, med drugimi tudi Lavo Čermelj in Ivan
Marija Čok. Fašistične oblasti
so novi klub pozorno spremljale,
v Rimu so ga vodili na seznamu
»prevratniških društev«. Na drugi strani pa ga je zavrnila državna nacionalna veslaška zveza,
kar je blokiralo tekmovalno plat,
nato pa je leta 1927 prišel še
zlovešči dekret o razpustu vseh
slovenskih društev v Italiji. Klub,
ki je ravno dobro shodil, in narodni veslaški zanos z njim sta
bila zatrta. To so bili »žalostni
trenutki«, Starc je pisal oblastem prizive, vendar neuspešno,
še več, policija je spremljala dogajanje in sumila, da so skušali
dejavnost prenesti na sorodno
društvo Saturnia, ki naj bi v
svojih vrstah imelo »nemške in
italijanske elemente, ki režimu
nasprotujejo«, torej spet prevratniški klub. Prav tako je bil na
udaru Starc, klen narodnjak. Zaradi razpusta kluba je bil zagrenjen in razočaran, a ostalo mu je
upanje v preporod in obnovitev,
ki pa je žal ni dočakal. Umrl je
leta 1948.
Generacije po razpustu in drugi svetovni vojni so ohranile spomin na Sireno in končno se je konec leta 1976 začela konkretna
akcija za oživitev ali »obnovitev«
kluba, pa čeprav so pripadniki novih rodov izgubili primarni stik z
morjem. »Nobeden izmed njih
ni več gojil veslanja, nobeden ni
znal jadrati, nobeden ni imel barke, kaj šele jadrnice. A nobenemu

se to ni zdelo pomembno. Pomemben je bil odnos do morja, ki
so ga želeli obuditi in ohraniti kot
intimno sestavino svoje biti, zato

da bi ga lahko posredovali svojim
otrokom«, je čustveno obarvano
ozadje obnovitve kluba poudarila
Ivana. In na drugi strani slovenstvo. Sirena je spet zapela svojo
pesem, a tokrat razpela jadra, saj
je nova generacija dejavnost preusmerila v jadranje in jo pozneje
dopolnila s športnim ribolovom.
Sirena je septembra 1979 zaprosila za članstvo v nacionalni
jadralni zvezi ter vnovič in navkljub padlemu fašizmu naletela
najprej na odpor, nato pa je bila
sredi leta 1980 vendarle sprejeta in je leta 1982 postala njena
polnopravna članica. S tem je odprla pot tudi sorodnemu slovenskemu društvu, Čupi iz Sesljana.
Medtem so člani klub zanosno
postavili na noge, si zgradili pristan in dom ter začeli delati z
mladimi obeh spolov. V osemdesetih letih so dosegali tudi že

športne zmage, v jadranju jih je
v devetdesetih z naslovi državne
prvakinje kronala Arianna Bogatec, ki se je leta 1996 uvrstila
tudi v italijansko olimpijsko reprezentanco in nastopila v Atlanti, v športnem ribolovu pa Janko
Brecelj (seznam uspehov je prav
tako kot seznam odborov kluba
po drugi vojni nanizan v prilogi
Zlata knjiga; uredil ju je klub).
Ivana Suhadolc zgodovinsko
pripoved končuje s poglavjem
o vetrovih, ki ta čas vetrijo nad
klubom in okoli njega. Vendar
navkljub njim in čerem »razvoj,
ki ga vidimo v zadnjih sto letih,
daje upanje«, poudarja. Sirena
je usidrana na obali Tržaškega zaliva, »zamisel Dragotina
Starca, kako naj bi ohranil živ
odnos tržaških Slovencev do
morja, je danes realnost«, tako
kakor so realnost v Tržaškem

zalivu slovenska jadra in ni več
slišati žaljivk na račun slovenskih tekmovalcev. Še več – ko
je oktobra 2009 Mitja Kosmina
z Maxi Jeno po več kot desetih
letih in več zaporednih osvojenih drugih mestih vnovič osvojil
prestižno regato Barcolano, mu
je ploskal tudi Trst. In mogoče,
kot se spominja član posadke,
Sirenčan Aleš Omari, je Trst takrat Maxi Jeno sprejel kot »svojo« jadrnico, barko iz svojega
zaliva in svojega zaledja, saj so
v prejšnjih letih zmagovalke v
mesto vedno priplule od zunaj.
Za Sirenčane to pomeni, da so
danes na tem morju enakopravni državljani in športniki. »In
to je navsezadnje vse, kar si je
ob pogledu z barkovljanskega
obrežja od nekdaj želel Dragotin Starc«, svojo pripoved zaokroža Ivana Suhadolc.

Gibalna aktivnost za zdravje
Za svoje zdravje mora vsak poskrbeti sam.
Enake možnosti do zdravja in zdravega življenja so pravica vsakega.
Zagotavljanje pogojev in okolja za doseganje zdravja in zdravega življenja je dolžnost družbe.
uvesti. Glavni razlogi za obravnavanje zdravja in varnosti ter psihosocialnih tveganj v slovenskih organizacijah, ki izvajajo programe promocije zdravja, so pravne obveznosti (84%), največjo
oviro pa predstavljata pomanjkanje sredstev in ozaveščenosti3.
Ta in druga dejstva kažejo na nujnost ukrepanja. Projekt
GAZZ, je celostno zasnovan projekt, ki se osredotoča na promocijo zdravja in gibalnih aktivnosti v delovnem okolju. Problematiko promocije zdravja in gibalnih aktivnosti obravnava na dveh
komplementarnih ravneh in vsebinskih pristopih.
1. Izvajalski, ki obsega:
➜ horizontalno povezovanje in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami s področja športa in opolnomočenje nevladnih organizacij za izvajanje programov promocije
zdravja in gibalnih aktivnosti,
➜ izvajanje programov in implementacijo novih spoznanj
v delovno okolje z namenom izboljšanja odnosa delodajalcev in zaposlenih do zdravega načina življenja, s
poudarkom na gibalni aktivnosti.
2.	Strokovni, ki predstavlja osnovo za preučevanje povezanosti gibalnih aktivnosti, zdravja in zdravih življenjskih navad ter iskanje novih metod, tehnik in programov za izboljšanje stanja.
Nevladne organizacije, predvsem športna društva vabimo,
da vključijo v naše programe, si pridobijo ustrezna znanja in se
pridružijo našim prizadevanjem za izboljšanje zdravja in življenjskih navad zaposlenih.

(EUROFOUND, 2012)
(EU-OSHA, 2013)
3
(EU OSHA, 2010)
1
2

»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,
razvojen prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.«

Oglasno sporočilo

K

onkurenčno prednost, ki jo danes predstavlja poceni delovna
sila, bo v globalnem svetu v prihodnje predstavljala usposobljena, motivirana, prilagodljiva in predvsem zdrava in zadovoljna delovna sila, ki se bo znala hitro in učinkovito prilagajati
potrebam trga. Velik delež današnjega ekonomskega blagostanja
v razvitih državah lahko dejansko neposredno pripišemo preteklim dosežkom na področju zdravja in kakovosti življenja. Socialno
in ekonomsko razvitosti družbe bodo določali človeški viri, le-ti so
pravo bogastvo posameznega okolja in naroda.
Največje breme sodobni družbi danes predstavljajo nezdrave življenjske navade in zdravstvene težave, ki iz tega izhajajo.
Kajenje, neprimerno prehranjevanje, pomanjkanje gibanja, prekomerna poraba alkohola, so dejavniki, ki v največji meri vplivajo
na obolevnost za različnimi kronično nenalezljivimi boleznimi
(bolezni srca in ožilja, bolezni mišično kostnega sistema, sladkorna, debelost, idr.), in prezgodnjo umrljivost.
V delovnem okolju preživimo tretjino svojega življenja, zato
se delovno okolje vse boj smatra kot najprimernejše za promocijo zdravja, gibalnih aktivnosti in zdravega načina življenja.
Po podatkih raziskave EUROFOUND-a1 v 90 % slovenskih
podjetij redno preverjajo, kako zdrava in varna so delovna mesta; vendar pa v manj kot 20 % organizacij v Sloveniji izvajajo
programe za premagovanje stresa in izboljšanje zdravja. Podatki
tudi kažejo, da se izpostavljenost tveganjem na delovnih mestih
v Sloveniji povečuje. Po podatkih EU-OSHA2 le 5% zaposlenih
meni, da podjetja imajo ustrezne programe in politike, ki bi olajšale zaposlenim delo do ali preko starostne meje za upokojitev
in kar 67% (71% žensk) jih meni, da bi takšne programe morali

Na nas se lahko obrnete preko e-pošte: apga@amis.net, info@zsoms.si, ali po telefonu: 02 620 98 08, 051 616 009.
Več o projektu GAZZ si lahko preberete na spletni strani: http://www.gazz.si/
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