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Rudi Vivod
Na zimsko atletsko DP v metih je prišel tudi atletski 
trener Rudi Vivod, ki je bil zadovoljen s svojimi 
tekmovalci in tekmovalkami, saj so mladinci in 
mladinke (Eva Vivod, kopje) osvajali medalje v 
članski konkurenci. Rudi, ki je znan po umirjenosti, 
je razmišljal o organizaciji manjših tekmovanj, kakršno je bilo v 
Domžalah. Po njegovem bi morali organizatorji razmisliti, kako bi 
tekmovanje izpeljali v krajšem času. »Če je treba čakati od prvega 
do zadnjega nastopa, se takšno tekmovanje zelo zavleče, izgubi 
se veliko časa. Med nastopi je pogosto ogromno premora, ki ga 
navadno ni možno udobno preživeti, tekmovalci so brez prehrane. 
To zagotovo vpliva na njihovo zbranost in željo po dobrem nastopu. 
Letos smo imeli na zimskem prvenstvu lepo vreme, včasih pa nas 
zebe. Za bližnje tekmovalce je to še nekako sprejemljivo, če pa se 
je treba voziti uro in pol, pa ne več. Menim, da bi takšno tekmovanje 
lahko izpeljali v dveh urah.« 

Na TV – nove besede 
Na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih smo lahko spremljali 
prenos gospoda Andreja Stareta, slišali pa smo nekaj besednih 
bravur, posebno zanimiva pa je tista za veter, ki potegne skakalcu 
v hrbet – imenoval ga je »poklopnik«. Nekaj novega v slovenskem 
besednjaku, posebno za veter. Doslej smo govorili o vzgorniku in 
vzdolniku.

Saj vemo, da so deskarji svet zase, da so sproščeni, da 
se znajo zabavati, oblačiti po svoje in zato tudi govorijo po 
svoje. Angleščina je v njihovem jeziku zakon, brez tega ni 
tekmovanja, ker tako pač mora biti. Ko napovedovalec sledi 
tekmovalcu in komentira njegove bravure, se poslušalcu 
morda za trenutek zazdeti, da je deskarski poligon zunaj 
vseh jezikovnih pravil, za kar imajo mladi vso pravico – ker 
pač ne deskajo za šolsko oceno. Zato imajo deskarji 1. 
in 2. run (tek), vse številke za opis vrtenja v zraku so v 
angleškem letalskem žargonu razumljivih kratic – od 1-80 
do 7-20 itd., seveda v angleščini, 3-60 je, denimo, polni 
krog, lending je pristanek, clean je čist pristanek in kdo bi 
vedel, kaj vse še. Nič, treba bo vzeti v roke kakšno knjigo in 
se naučiti tudi teh izrazov, da se ne bi počutil Kitajca. Sicer 
pa ekipi deskarskega tekmovanja čestitke, saj so znali 
dvigniti razpoloženje med tekmovalci in gledalci. 

JEZIKOVNI KOTIČEK

Smučarski vrtec Cerkno
Posebna zgodba Smučarskega centra Cerkno je smučarski vrtec. Kot 
družinsko smučišče so zelo domiselno pripravili tudi ta del ponudbe. 
Malčki lahko v vrtcu marsikaj počno v vsakem trenutku, tudi, ko je 
slabo vreme ali mraz. Če je premrzlo, se lahko skrijejo tudi v otroški 
kotiček v restavraciji ali pa v brunarico ob poligonu otroškega vrtca. 
Tu lahko sami ali pa v varstvu varušk uživajo na toplem, se igrajo, 
rišejo, gledajo televizijo, skratka, počnejo karkoli. Prav tako pa je na 
smučarskem poligonu obilica igral, na katerih lahko uživajo, v središču 
zanimanja je tekoči trak, tu so še vrtiljaki, razne figurice, okoli katerih 
lahko vijugajo ... V smučarskem vrtcu organizirajo tudi tekmovanja za 
najmlajše, na katerih vsak otrok dobi nagrado za sodelovanje. 

S humorjem – Marjan Prevodnik, 
akademski slikar 
Marjan Prevodnik, akademski slikar, ki ga bomo 
omenili v prihodnji ZGODBI, je poln domislic.  
Za Šport mladih je povedal tole: »Mnogo (mladih) 

športnikov bi rado srečalo pravega športnika, namesto da bi sami 
postali pravi športniki.« V izvirniku Gloria Steinem sicer govori o ‹pravi 
osebi›.« Dodaja še misel o šahu: »Dober šahist bi moral biti vsaj 
približno tako zanesljiv, kot je vzhajanje sonca.« Marjan pravi, da je 
ta pregovor priredil po neznanem viru.
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JEZIKOVNI KOTIČEK

Prvi dan počitnic je SC Cerkno obiskala 
skupina 41 otrok iz socialno ogroženih 
družin iz Kopra in Izole, ki jim je vodstvo 
smučišča, v sodelovanju z Društvom 
prijateljev mladine in Radiom Koper, 
omogočilo veselje na sankališču. Zimski 
športni dan so si popestrili s sankanjem. 
Boris Drešček, vodja smučišča, je dejal: 
»Vesel sem, da so fantje in dekleta uživali 
sončen zimski dan, ki bo najbrž letos 
njihov edini na snegu.« 

Barbara Špiler –  
naskok na olimpijski London
Barbara je na zimskem državnem prvenstvu z 
metom 66,60 m (4 kg) postavila državni rekord 
v metu kladiva za mlajše članice in to že v 
svojem prvem nastopu v tej kategoriji. 20-letna 
študentka šole z ekonomsko usmeritvijo, 
ki smo jo pogosto omenjali v ŠM, saj ima z 
mladinskih svetovnih prvenstev bronasto, 
srebrno in zlato medaljo, je tudi zmagovalka 
OFEM. Letos stoji pred dvema velikima ciljema 
– nastopoma na evropskem prvenstvu in 
olimpijskih igrah. Seveda si mora vstopnico za 
obe tekmovanji šele pridobiti. Kljub temu da je 
s svojim najboljšim izidom 67,06 m oddaljena, 
denimo, do olimpijskega nastopa v Londonu 
samo dva metra (69 m), pa to sploh ni malo, 
a Barbara ni zaskrbljena, saj je prepričana, 
da ji bo met za normo uspel. Koliko je to v 
resnici, bi znali povedati fiziki, ki bi na temelju 
obodne hitrosti kladiva lahko izračunali, kakšne 
sile nastopajo pred izmetom. Ampak, 185 cm 
visoka Brežičanka, ki smo jo nekoč občudovali 
tudi v vratih osnovnošolske rokometne ekipe, 
je povedala, da je veliko odvisno tudi od 
telesne teže, tehnike in moči.
Barbara je ena redkih mladenk, ki se prav nič 
ne boji tega, da bi pridobila kakšen kilogram 
telesne teže, saj je za boljši dosežek to 
nujno potrebno. »Pridobiti moram še nekaj 
moči in potem bodo tudi dosežki takšni, kot 
pričakujem. Vse se počasi sestavlja,« pravi 
atletinja, ki z lahkoto dvigne nad glavo 70 kg 
težko utež, a samo trikrat zapored. Z deset 
kilogramov lažjo utežjo pa lahko opravi več 
ponovitev.
Barbara je ob koncu pogovora pohvalila 
Klavdijo Štraus iz Ljubljane, seveda pa je 
še nekaj zanimivih metalk kladiva. »Punce 
morajo nastopati na velikih tekmovanjih, 
saj je psihološki pritisk pri metu kladiva kar 
pomemben.« Barbara trenira vsak dan dvakrat. 
Zdaj, ko bo topleje, jo bo zagrabila želja, da 
bi sedla na svojo 125-kubično yamaho in jo 
pognala po stranskih cestah. »Vozim samo ob 
lepem vremenu, rada se sprehajam, predvsem 
pa sem rada doma, med svojimi. Rada se 
pogovarjam,« nam je še povedala Brežičanka, 
o kateri bomo še veliko slišali. Seveda, če bo s 
svojim motorjem previdna v prometu.

Prostovoljci –  javite se
Morda že veste, da bo 16. junija v Škofji Loki prvi 
nočni ulični Tek štirih mostov. Tek na 10 km bo 
potekal v organizaciji Športne zveze Škofja Loka 
in Občine Škofja Loka. To ne bo prva tovrstna 
tekaška prireditev po ulicah srednjeveškega 
mesta. V soboto, na dan prireditve, obetajo pester 
program s teki najmlajših in z medobčinskim 
prvenstvom osnovnošolcev v cestnih tekih. Izpeljali 
bodo še zabavno družinsko popoldne na Mestnem 
trgu, osrednjo pozornost pa bo namenjena nočni 
tekmi. Tek štirih mostov bo velik organizacijski 
zalogaj, ki ga bodo zmogli samo s prostovoljci, 
zato jih že zdaj vabijo k sodelovanju. Veseli bodo 
vsakogar. Pokličete lahko na 041 344 138 ali 
se javite na e-pošto igor@drakulic.eu, http://
tekstirihmostov.si/.

Zimski dan za otroke iz Kopra in Izole
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Deskanje je kultni šport mladih, ki so 
mu prisluhnili v Smučarskem centru 
Cerkno. Prvo tekmovanje v nizu za 
državno prvenstvo je uspelo, lepo urejen 
poligon pa vabi mlade posebneže, ki so 
se smučanja že naveličali. Zatrjujejo, da 
deskanje daje več.

REVIJO IZDAJA

Zavod za šport RS Planica

OD GO VOR NI URED NIK

Ni ko Sla na

URED NI©T VO

Par mo va 33, 1000 Ljub lja na 
tel. 01 2363 107, 041 753 333,  
faks 01 2363 150 
e-poπ ta: ni ko.sla na@ zrss.si 
urednistvosm@ gmail.com

URED NI© KI OD BOR

Tjaπa Andreé Prosenc, dr. Mojca 
Dopona TopiË, dr. Bojan Knap,   
dr. Pe ter Kla vo ra, dr. Mar je ta Ko vaË, 
dr. Tomaæ Pavlin, Aleπ Pe Ëe,  
dr. Stan ko Pin ter, Ro man Raæ man,  
Ur πka Stri tar.

NA ROČ ANJE NA REVIJO

Ni ko Sla na 
e-poπ ta: ni ko.sla na@ zrss.si 
urednistvosm@ gmail.com
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OB LI KO VA NJE IN PRE LOM

Studio MEDIA, d.o.o., Ljub lja na

KO REK TO RI CA

Bar ba ra ©if rar
Va bi mo vas, da so de lu je te s svo ji mi 
po gle di in iz kuπ nja mi. Pri spev ke  
spre je ma mo po e-po πti ali po po πti 
na dis ke tah. Fo to gra fij ne vra Ëa mo, 
ra zen po do go vo ru. Od zi vi na  
ob jav lje ne pri spev ke naj ne bo do  
dalj πi  od πti ri de set vrs tic.  
Pri dr æu je mo si pravi co do kraj πa nja 
pri spev kov, tis tih, ki ne ustre za jo na-
me nu, ne bo mo ob ja vi li.

Re vi ja za πport ot rok in mla di ne  
na da lju je tra di ci jo bil te na ©©D  
in gla si la ©ol ski πport.
ISSN 1318-1718.

Re vi ja je na me nje na πport nim 
na raπ Ëaj ni kom, tre ner jem, 
πport nim pe da go gom,  
star πem in vsem,  
ki jih za ni ma πport mla dih.

Boris Drešček
Za nadzorovano vožnjo

Na februarskem tekmovanju deskarjev za otroški pokal je s svojim fotografskim 
aparatom neutrudno lovil dinamično ozračje in razposajeno navdušenje mladih 
deskarjev v zraku, da bi dogodek ovekovečil na kakšni spletni strani ali pa samo 
osvežil spletno stran cerkljanskega smučarskega centra. Boris je po srcu umetnik 
in hkrati neznansko zagnan član ekipe, ki skrbi, da bi bilo na smučišču vse v naj�član ekipe, ki skrbi, da bi bilo na smučišču vse v naj� ekipe, ki skrbi, da bi bilo na smučišču vse v naj�
lepšem redu. O njegovem sodelovanju s športnimi pedagogi smo v ŠM nedavno 
že pisali, med deskarskim tekmovanjem in na prvi dan zimskih počitnic pa smo 
njegovo delo lahko spremljali v živo. Bil je povsod, predvsem pa je sprejel veliko 
skupino otrok iz primorskih mest, ki jim je SC Cerkno omogočil sončni sankaški 
praznik, pogovarjal se je z novinarji, ki so spremljali dogodek … 

Sogovornik ni iz športne stroke, a že od leta 1983, ko so v SC Cerkno postavili 
prvi dve vlečnici, spremlja rast cerkljanskega smučišča, saj je že dolga leta smučarski 
učitelj. Zdaj je že tri leta zaposlen v Hotelu Cerkno in skrbi za organizacijo in 

promocijo centra. Zanimivo je, da si kot vodja 
smučarske šole poleg strokovne smučarske 
ponudbe prizadeva predvsem za varnost. 

Na smučišču smo lahko na smučeh obču�
dovali prijazne idrijske policiste. Mladi in 
malo starejši smučarji so jih z zanimanjem 
opazovali, kako na videz brez posebnega 
vzroka smučajo gor in dol ali v miru opazu�
jejo in le redko posegajo v športni utrip. V 
mislih je ob pogledu nanje najbrž marsikomu 
zazvonilo: »Aha, zagotovo imajo povsem 
določeno nalogo …,« in so se spomnili, da 
imajo tudi sami na nogah smuči, ki jih je treba 
neprestano brzdati, da ne zdivjajo ... 

»Prvi sončni dan počitnic je prišlo na naše 
smučišče 3300 smučarjev in za vse je dovolj 
prostora. Veliko ljudi na smučišču pa seveda 
pomeni, da je treba poskrbeti za varnost. 

Povezani smo s »smučarskim« oddelkom idrijske policije, ampak bolj pomembno 
je, da se smučarji, ki so prišli uživat na sneg, tudi sami obnašajo odgovorno, da 
ne bi prihajalo do nesreč. Nobena prisila, nobena uniforma na snegu ne zaleže 
toliko kot samonadzor,« meni Boris in pove, da prihaja do trkov predvsem na 
prelomnicah, na katerih se hitrost navadno nenadzorovano povečuje. Ker je 
cerkljansko smučišče priljubljeno za družine in šolske skupine, si seveda nihče ne 
želi incidentov na snegu. 

Zanimivo je, da se smučarji že na parkirnem prostoru srečajo z redarji, ki so 
prijazni in želijo vozniku, ki bo malo kasneje že smučar, ustreči in pomagati. Prva 
iskrica umirjenega smučanja se začne že tam spodaj. In seveda malo kasneje, med 
čakanjem v vrsti na sedežnici, ki ni nikoli dolgotrajno, saj 6� in 4�sedežnice uspešno 
požirajo vrste. »Smučarji so se v zadnjih letih navadili tudi na nadzornike, kultura 
smučanja pa se v zadnjih letih izboljšuje,« je prepričan Boris in dodaja, »športnim 
pedagogom, s katerimi sodelujem, ni treba dopovedati, da se je ob uporabi smuči 
s poudarjenim lokom zelo povečala hitrost, a kljub vsemu zmeraj znova poudar�
jam pomembnost nadzorovane vožnje. Smučarski učitelji morajo naučiti svoje 
naraščajnike obvladovanja hitrosti in učinkovitega zaustavljanja. Opažam, da 
mnogi otroci ne obvladujejo hitrosti, da še niso slišali za samonadzor. Sodobna 
šola smučanja je preveč usmerjena v tekmovalnost, premalo pa poudarja varnost. 
Naloga učiteljev smučanja pa je, da delujejo tudi preventivno. Ne samo vožnja 
po robnikih, ampak tudi vožnja in drsenje prek robnikov,« meni Boris, ki je letos 
že tretje leto pripravil posvet o tem s športnimi pedagogi v šolah. »Prav to je bil 
moto letošnjega posveta. 

Niko SlaNa
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V reviji Problemi (7. februarja) smo lahko brali in razmišljali o zanimivem članku z naslo�
vom Kultivirajmo šolski kurikulum, razpravljavci pa so izpostavili zapostavljenost kulture 
v devetletki. Problem je širok, predvsem pa najbrž veliko bolj obsežen, kot se nam zdi, saj 
kultura navsezadnje opredeljuje celotno družbo. Ker delujem v bližini strokovnjakov Zavoda 
za šolstvo RS Slovenije, pogosto naletim na vprašanja odnosa do kulture v šoli, s pripombo, da 
se jo odriva na obrobje. Najbrž zato, ker nikomur ni prav posebej jasno, kaj naj bi s kulturo 
v šoli sploh počeli. Ker kulturna vzgoja ne kaže takojšnjih učinkov, da bi jo lahko, denimo, 
merili s kakšnim vatlom PISE ali podobnimi inštrumenti. Ko se pedagoški delavci borijo za 
svoj položaj, ko se v vrhovih krešejo kopja strok za položaj v kurikulu, ko država zateguje 
uzde šolstva, ko psihologi različnih usmeritev iščejo v šoli svoj smisel, potem res ni čudno, 
da ni ne časa in mesta za kulturo.

Franci Pivec, pred več kot dvema desetletjema zadnji predsednik Centra šolskih športnih 
društev Slovenije, zdaj zaposlen pri Inštitutu informacijskih znanosti Maribor (IZUM), skuša 
podcenjenost kulture povezati s položajem športa in športne vzgoje v osnovnih šolah. Takole 
pravi v Problemih: »Kultura v šoli ima tekmeca v športu, toda bitka s tem je žal že vnaprej 

izgubljena, ker kultura v nasprotju s 
športom ni zanimiva za razne proizvajalce 
ali uvoznike športne opreme, ki si v 
osnovnošolskih športnih dejavnostih 
obetajo velik dobiček. Nasploh je pri 
izvajanju kulturnih dejavnosti po šolah 
marsikaj odvisno od posameznikov, ki 
za tem stojijo, pa tudi od osnovnošolskih 
ravnateljev. In ker so ti po nenapisanem 
pravilu  vedno moški, v pretežno femini�
ziranem učiteljskem zboru pa so moški 
ponavadi učitelji telesne vzgoje, torej ni 
nič nenavadnega, če se v devetletki več po�nenavadnega, če se v devetletki več po�
zornosti kot kulturi namenja športu …«

Menim, da precenjenost športa v 
osnovni šoli ne more biti dežurna zavora 
za premalo kulture v devetletki. Očitno 

sta športna vzgoja in šport, ki imata v izhodišču neko naravno potrebo po vsakodnevni 
prisotnosti, zaradi razvojnih potreb odraščajoče mladine trn v peti mnogih, ki si želijo zase 
v šolskem kurikulu več prostora. Pa saj ne gre samo za kulturo. Položaj športa in doktrina 
vsakodnevnega gibanja gresta v nos mnogim, tudi strokovnjakom, ki bi morali razumeti, zakaj 
je gibanje tako pomembno, da ga ni mogoče zanemarjati. 

Če kdo meni, da sem se postavil na okope za šport proti kulturi, se moti. Daleč od tega. A 
navsezadnje tudi šport spada, če nam je prav ali ne, k delčku kulture. V reviji Šport mladih 
imamo že dolgo tudi stran Šport ni vse, poleg tega se na vse pretege trudimo proti indoktrinaciji 
mladih s športom, posebno v občutljivem obdobju, ko se dijaki odločajo o poklicu. S športniki 
se pogovarjamo tudi o tem, kaj berejo ... Prav zato se lahko samo strinjam, da je pomembno 
predvsem kulturno žlahtenje, kot pravi dr. Kroflič, a ne samo v vrtcih.

Sicer pa menim, da je ta polemika zagotovo koristna tudi za športno vzgojo in šport v 
šoli zato, da bi se vsi, ki odločajo o položaju športa v šoli, predvsem pa športni pedagogi, 
zavedli, da položaj športa v šoli ni nekaj samoumevnega. Okoli njega so razgibani tokovi in 
protitokovi, ki spodkopavajo zdaj eno zdaj drugo oporno točko športne vzgoje. Prav hitro 
se lahko zgodi, četudi kultura zato ne bo nič pridobila, da bo šport odneslo na neko daljno 
obalo. Takrat bomo morda objokovali svojo nekulturo, a bo prepozno, da bi se, kot Hamlet, 
postavili v značilni položaj in se teatralično spraševali, kaj je bolj plemenito, imeti kulturo in 
šport ali je dovolj samo kultura. Menim, da ni dvoma, potrebna sta oba.   N. S. 

Tečaj boulinga
V kranjskem klubu za ameriško kegljanje, 
ki mu pravijo kar bouling (bowling), so se 
lotili vzgoje mladih kegljačev. Obiskali smo 
trening majhne skupine učence iz Osnovne 
šole Železniki. 

Deset plus
Namiznoteniška igralca Erik in Lea Paulin, 
smučarska tekačica in biatlonka Anita in 
Nina Klemenčič, deskarji Tit Štante, Bono 
Kralj Kos in Jurij Lukan, boular Aljaž 
Ambrožič, igralka biljarda Ana Gradišnik, 
judoistka Ana Heberle, atleta Matija Muhar 
in Manca Hudovernik, kikboksar  
Rok Bujanovič.

Bowling in biljard
Nekoč povsem gostilniški igri sta postali 
nadvse zanimivi igri, ki navdušujeta milijone 
igralcev po vsem svetu. Bowling je že uvrščen 
na program šolskih športnih tekmovanj, 
biljard pa te stopnje še ni dosegel, a ne bi se 
čudili, če bo kmalu potrkal na vrata Zavoda 
za šport RS Planica in zahteval, da ga pustijo 
v šolo.

Šport vs. 
kultura  
v šoli

Slovenski športniki v Italiji
Slovenci že od nekdaj ljubijo gore in planine 
in tako je bila tudi med Slovenci v Italiji 
ljubezen do planinstva in pohodništva velika. 
In prav planincem se morajo Slovenci v 
Italiji v dobršni meri zahvaliti, da so ohranili 
vsa ta leta svoj jezik.  

Mladi (Katja) razmišljajo
Katja Stanonik, dijakinja gimnazije iz Idrije, 
sicer pa atletinja in športnica, tokrat razmišlja 
smelo in globalno. Vabimo mlade, da si 
pozorno preberejo njen sestavek in morda 
še sami kaj dodajo, mi pa bomo odmeve z 
veseljem objavili.

Blogerji ŠM
Nina Puhan, svetovalka za športno vzgojo 
na Zavodu za šolstvo RS, zatrjuje da se 
med športnimi pedagogi dviga zanimanje 
za zanimiva izobraževanja. Milena 
Aras Harpf še zmeraj razmišlja o judu in 
domačih vzornikih, ki so vredni našega 
zanimanja in hvale. Aleš Peče pa se je v 
svojem razmišljanju pomudil pri mariborski 
navijaški sramoti.
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Iz zgodovine športa piše dr. TOMAŽ PAVLIN
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V ponedeljek, 5. marca 2012, je v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma 
potekala predpremierna predstavitev novega dokumentarca TV SLO – 
športnega uredništva z naslovom Slovensko olimpijsko stoletje, avtorjev 
Mihe Žibrata in Andreje Okorn. Oddaja bo imela več delov, za začetek pa 
sta predstavila kolaž ali izseke različnih oddaj. Med uvodnimi nagovori 
je urednik športnega uredništva hudomušno pristavil, da je naslov, glede 
na stanje marsikaterega kluba, s svojimi kraticami lahko tudi pomenljiv – 
SOS. In »nebodinamtotreba« še prav ima, in to v letu olimpijskih iger, ko 
bo svet romal v London in se meril in meril in meril …

S.O.S

SOS za hokej
Satirični SOS mi je izzval kisel nasmeh in 

me spomnil na hokej, na aktualne dogodke na 
Jesenicah in na starejši dogodek izpred trideset 
let: SOS za hokej. Pisalo se je leto 1982 v sezoni 
1982/1983. Po pravkar odsluženem vojaškem 
roku sem prestopil prag prvega moštva Olim�
pije. Glede na še neizpete famozne »portoroške 
sklepe« sta mi bili ponujeni skromna »hrana�
rina« in štipendija, vendar je bila za nas mlade 
nagrada že nastop v prvem moštvu, medtem ko 
so starejše uveljavljene nedvomno »honorirali« 
neportoroško amatersko. Nekaj let pozneje 
je hokejska Olimpija prešla v sicer neuradni 
profesionalizem, ki pa je bil profesionalen v 
zahtevah, ne pa v financah, torej v naporu, ne 
pa plačilu, medtem ko so na Jesenicah imeli 
sistem prepletanja železarna�klub�mesto in so 
bili naši jeseniški kolegi zaposleni v Železarni 
in tako v socialno boljšem položaju.

V Ljubljani je jeseni 1982 zaškripalo, denarja 
naj ne bi bilo, »družbeno« financiranje naj bi 
bilo omejeno, na tekmah naj ne bi bilo izkupič�
ka, mi pa smo, če se ne motim, stavkali – morda 
je bilo to sezono kasneje. Kakorkoli, denarja 
ni bilo niti za palice, kaj šele za hranarine. 
Tako smo prišli na idejo, da bi organizirali 
prireditev za pomoč hokeju, katere izkupiček 
bi šel za »hranarine« in za opremo. Akcijo 
smo vodili igralci, pomagala je tudi uprava, 
ki smo jo hoteli ločiti od financ. Nezaupanje 

je izhajalo iz razlag, da naj bi bilo na tekmah 
premalo prodanih kart, posledično tudi pravega 
izkupička ne, in to celo na derbijih, torej pred 
polnimi tribunami, ko se je nedvomno obrnilo 
precej denarja – gledalcev je bilo, denimo, nekaj 
tisoč več kot danes. Tako smo igralci hodili po 
različnih delovnih kolektivih in sindikatih ter 
prodajali karte. Prireditev je bila konec novem�
bra ali v začetku decembra. Žal se programa ne 
spomnim, vem pa, da so bile poleg hokeja tudi 
zabavne točke, med gostjami, denimo, mične 
Krikice, ženska plesna skupina, ter popularni 
pop rokerji Hazardi – face! Na prireditvi sem 
nastopil s skladbo Obubožani hokejist, ki sem 
jo spesnil za SOS. Ko je prišel moj čas, sem pri�
drsal s kitaro v dresu Olimpije in začel. Trzalica 
je stekla gladko po strunah, a groza, zvok iz 
zvočnikov je prihajal z malenkostnim zamikom 
in me zmedel. Zdelo se mi je, da fušam. Pa so 
mi kričali Hazardovci: »Igraj, igraj!« In sem. 
Dobro, saj je šlo, a po prvem delu pesmi in 
refrenu sem doživel »odklop« – pozabil sem 
verze nove kitice. Kaj zdaj? Nič, nadaljeval sem 
z brenkanjem in nekaj odlalajal, da se mi je vrnil 
spomin. Zahvalil sem se za udeležbo in podpo�
ro ter oddrsal v glasbeno penzijo. Kakorkoli, 
SOS je uspel, zahvala gre ljubiteljem hokeja, ki 
so nas podprli z zelo dobrim obiskom, in pop 
rock kolegom za prostovoljni nastop. Dobili 
smo »hranarino«, nove palice, jaz pa pozneje 
vzdevek Pavle Kitara. Olimpija je bila tisto 

sezono državni prvak, v končnici smo prema�
gali Jesenice, blestel pa je naš Kanadčan John 
Smrke, ki je bil tudi prvi tujec v Ljubljani in z 
zgodovinskega vidika znanilec novih časov, 
časov kombiniranja domačih moštev s tujci. 

Jeseniški SOS
V Ljubljani smo se tedaj znašli, danes pa me 

skrbi, kaj bo na Jesenicah, kjer se bo morala v 
prihodnje izkazati opevana gorenjska trma. 
Svarijo, da naj bi jeseniškemu hokeju bila 
zadnja ura. Nekje berem celo o možnosti iz�
ključitve iz EBEL lige, kar je za profesionalno 
moštvo pogreb. Kje so trdoživi gorenjski re�
šitelji? Vsa čast igralcem, ki vztrajajo in čakajo 
razplet ter se medtem pripravljajo na začetek 
državnega prvenstva. Vsa čast navijačem, ki so 
pred novim letom izpeljali denarno nabiralno 
akcijo, vendar je zbrana vsota pesek v morje v 
primerjavi z dolgovi in notranjimi klubskimi 
odnosi ter frakcijami. Navijači zahtevajo reši�
tev, eden njih je v Dnevniku pozval jeseniškega 
župana, ki je po odstopu predsednika Kanalca 
predstavnik kluba, k reševanju hokejske situ�
acije in apeliral na tradicijo in vpetost kluba v 
jeseniško okolje. Ta tradicija je fenomenalna, 
tako kot je fenomenalno, da je majhen delček 
Jesenic, hokejska Kurja vas, dopolnjena še 
z redkimi drugimi reprezentanti, v enem od 
hokejskih obdobij premagovala bližnje naci�
onalne reprezentance in dvigala slavo in moč 
slovensko�jugoslovanskega hokeja.

Kaj se obeta mladim jeseniškim hokejistom?Legendarni sodnik in igralci

Mnogi so igrali brez čelad - celo vratar
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Ta tradicija je sedaj pod vprašajem. Tradi�
cija, ki so jo stkale delavsko�železarske roke, 
tradicija, ki so jo gradili jeseniški navdušenci, 
rodovi pa so jo ponesli po državi. Tradicija, 
ki je na tekme, zlasti derbije z Ljubljančani, 
privabljala množice tudi zunaj gornjesavske 
doline, pa čeprav v njihovih krajih ni bilo ne ho�
kejskega kluba ne drsališča, ponekod še voda ni 
zamrznila. Spomnimo se primorsko�goriških 
navijačev, ki so s popoldanskim vlakom skozi 
bohinjskobistriški tunel romali na Jesenice in se 
pridružili na zahodu »Podmežaklje« domačim 
navijačem. Tradicija skriva nič koliko zgodb 
in ko pomislim na to plat, sem vesel, da sem 
v enem časovnem izseku njen del. Naj se ta 
tradicija, ki v kriznih trenutkih beleži več kot 
sedemdeset let ter nič koliko rodov igralcev, 
navijačev in simpatizerjev in ki ima hokejista 
v svetovnem hokejskem Hall of Fame (Rudi 
Hiti), konča tako mizerno?

Mladi namesto  
v lokale na led

Tudi jeseniška hokejska dominacija na ravni 
mestnega športa je neke vrste fenomen, kar pa 
ne pomeni, da jeseniško socialno okolje pred 
tem ni bilo športno. Vlečni konji jeseniškega 
telesnokulturnega razvoja so bila telovadna 
društva, organizirana že pred prvo svetovno 
vojno. O telovadnem razvoju je ob različnih 
obletnicah izdanih že nekaj literarnih prispev�že nekaj literarnih prispev�prispev�
kov, prav tako o hokeju, o njegovem razvoju 

do prvega naslova državnega prvaka je na 
Fakulteti za šport pripravil diplomsko nalogo 
Rok Pekolj, pred njim pa že Albin Felc, legenda 
jeseniškega hokeja. Začetki hokeja segajo že 
v začetek tridesetih let, ko se omenja ledena 
površina, primerna za drsanje, pripravljali pa 
naj bi jo na igrišču takratnega športnega kluba 
Bratstvo. Poleg tega igrišča so jeseniški Sokoli 
zaledeneli del telovadišča pred sokolskim 
domom. To je organiziral Boncelj, uradnik 
Železarne, sicer nekoč nogometaš ljubljanskega 
Primorja, ki se je zaposlil na Jesenicah.

Jeseničani so torej imeli drsališče že v tridese�
tih letih, ko je ljubljanska Ilirija že mednarodno 
hokejirala in bila državni prvak, Jeseničani pa 
so drsali, hokeja pa še niso igrali, so pa zato 
lahko gledali Ilirijo v Ljubljani in med gledalci 
je bil Karlo Vergles, ki je skušal doma kolege 
nagovoriti k hokejski akciji. To mu je uspelo, 
bili so opaženi in podprti. Drago Cerar, za�
poslen v Železarni in dejaven v Bratstvu, sicer 
pa, tako kot Boncelj, nekdanji član Primorja, 
ki je Bratstvo povezal s Primorjem in poznal 
hokej še iz Ljubljane, a ga Primorje ni gojilo, 
je v spominih poudaril telesnovzgojno plat 
drsanja in drsalnih novitet. V pozni jeseni 
namreč razen v telovadnicah Sokola ter dela�
vske Svobode in katoliškega Krekovega doma 
ni bilo drugih dejavnosti in gostilne so bile 
največkrat edini kraj za druženje, sledilo pa je 
veseljačenje in popivanje. Teh lokalov je bilo od 
Hrušic prek Jesenic do Koroške Bele mnogo. 
Zato so v Bratstvu skušali na nogometnem 
igrišču pripraviti za hokej primerno drsališče, 
podobno ljubljanskemu, in mlade odtegniti 
lokalom ter se zoperstaviti ljubljanskemu rivalu 
Primorja Iliriji, ki je tedaj edina v Sloveniji 
redno gojila hokej na ledu. Pomemben impulz 
je bilo gostovanje ljubljanske Ilirije decembra 
1940 na Jesenicah, ko je »v živo« odigrala 
»propagandno tekmo« s celovškim KAC�om. 
Tekmo je obiskalo rekordnih 2000 gledalcev, 
tisoč več, kot je bilo Ljubljančanov na premi�
erni tekmi Ilirije februarja 1932 proti KAC�u, 
in bila je iskra, ki je vžgala hokejsko�plavžarski 
ogenj na Jesenicah. 

Na Jesenicah hokej
Pozimi 1941/1942 so Jeseničani sestavili 

hokejsko moštvo, Železarna pa jim je šla na 
roko pri izdelavi prve opreme. Moštvo so 
sestavljali Kozjek, Bertoncelj (tudi smučarski 
tekač, olimpijec), Noč, Urbar, Filipič, Šprajc, 
Tone Razinger (prav tako tekač, olimpijec), 

Zwishenberger, Markovič in Vergles. Prvo 
uradno tekmo so igrali proti Zagrebu pozimi 
1941/1942, torej že med nemško okupacijo, 
in zgubili 0 : 2. A če okupacije in vojne ne 
bi bilo, bi bila nedvomno prva tekma proti 
ljubljanskim »žabarjem« ali »močvirnikom«, 
kot Jeseničani radi žalijo ljubljanske hokejiste 
in meščane. Tako pa je Ilirija po italijanski 
okupaciji prenehala z igranjem, poleg tega 
je bilo z vojno slovensko ozemlje razdeljeno 
in s tem omejeno gibanje, medtem ko je bil 
Zagreb središče nemške satelitske Neodvisne 
države Hrvatske. Z nemško okupacijo je bilo 
na Jesenicah Bratstvo ukinjeno, namesto njega 
pa je bil ustanovljen nov nemški športni klub 
Assling. Hokejisti so nadaljevali z igranjem v 
njegovem okviru ter igrali tekme na sosednjem 
Koroškem. Vzporedno so nekateri odšli v 
partizane, nekaj jih je bilo interniranih, družina 
Verglesa je bila npr. že v začetku okupacije 
izgnana v Srbijo. Nadomestili so jih mlajši. 
Marca 1943 je podpornik in ljubitelj jeseni�
škega športa inženir Rudesch, zaposlen v Že�
lezarni, poslal hokejista Medjo in Turnška na 
trenerski tečaj na Češko, vendar pa so fantje po 
letu 1943 več ali manj prekinili z igranjem, saj 
se jim je zaradi grozot vojne zdelo vedno bolj 
nesmiselno. Končno sta sledila konec vojne 
in osvoboditev, s tem pa navdušenje »novih 
časov«, tudi hokejskih. 

Nekaj let je bilo sicer potrebnih, da se je 
obnovilo igranje, da so prestopili pod krov 
novega športnega kluba na Jesenicah, pozneje 
preimenovanega v Jesenice, in da so se vključili 
v tekmovalni sistem (1948/1949). Tekmova�
nje je potekalo najprej na republiški ravni, 
ki je bilo obenem kvalifikacijsko, sledilo je 
turnirsko državno prvenstvo. Jeseničani so 
se v sezoni 1953/1954 prvič uvrstili na turnir 
državnega prvenstva, konec leta 1954 so 
odprli prvo umetno drsališče v Sloveniji – ob 
strani je stala Železarna, in v sezoni 1956/1957 
prvič osvojili naslov državnega prvaka. Slavje 
in pompozen prihod domov, na železniški 
postaji jih je pričakala »nepregledna in več�
tisočglava množica«, se je spominjal starejši 
igralec Brun. 

Hokejski plamen je zagorel. Bil je začetek 
večdesetletne jeseniške športnohokejske 
dominacije doma – že v petdesetih letih je 
bil, denimo, hokejist Cene Valentar izbran 
za gorenjskega športnika leta. V Sloveniji in 
Jugoslaviji pa je bila vzpostavljena tradicija 
železarna�hokej�mesto. Jo bo zdaj konec?Kaj se obeta mladim jeseniškim hokejistom?

Mnogi so igrali brez čelad - celo vratar Navdušena množica 
navijačev pričakuje 

svoje hokejiste na 
želežniški postaji
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KOLEDAR ŠOLSKIH TEKMOVANJ IN PRIREDITEV 

Finalna in državna tekmovanja
APRIL
3. badminton, ekipno, OŠ
6. košarka, letnik 1997, finalne, OŠ
8. namizni tenis, finale, Litija, OŠPP
10. športna gimnastika, finale, OŠ, SŠ
10. badminton, ekipno, finale, SŠ
11. odbojka, letnik 1997, finale, OŠ
12. rokomet, letnik 1997, učenke, finale, OŠ
12. športno plezanje, finale, dvorana Zlato polje v Kranju, OŠ
13. rokomet, letnik 1997, učenci, finale, OŠ
13. plavanje, letnik 1997, finale, OŠ, SŠ
14. bowling, finale, Ljubljana, OŠ
18. odbojka, finale, SŠ
18. košarka, finale, Ljubljana, OŠPP

Polfinalna tekmovanja
20. košarka, letnik 1999, konec polfinalnih tekmovanj, OŠ
30. nogomet, konec polfinalnih tekmovanj, OŠPP

Četrtfinalna tekmovanja
1. nogomet, konec četrtfinalnih tekmovanj, SŠ
6. košarka, letnik 1999, konec četrtfinalnih tekmovanj, OŠ

■ ŠOLSKI EKIPNI KROS 
bo v četrtek, 9. maja, na 
SŠ  Grm Novo mesto (Center 
biotehnike in turizma) pod 
vodstvom profesorjev Damirja 
Škerla in Andreja Zorana. 
Prijave od 15. aprila prek 
spleta (aplikacija  ŠŠT).

■ Na Pokljuškem maratonu, 
ki sta ga pripravila OŠ Gorje 
in prof. Nenad Pilipovič,  je 
sodelovalo 699 osnovnošolcev 
in srednješolcev. Kljub hudemu 
mrazu je bilo pravo razpoloženje. 
ČESTITAMO izvajalcem in 
hrabrim udeležencem!  Več si 
oglejte na spletni strani: www.
sportmladih.net/galerije/71 . 

■ Pri protokolu Fair 
play sodeluje na 
nekaterih finalnih šolskih 
tekmovanjih Olimpijski 
komite Slovenije (OKS). 
Posredujemo povezavo 
do predloga protokola 
in himne v obliki mp3. 
Predlagamo, da uporabite 
protokol fair play tudi na 
drugih šolskih tekmovanjih. 

■ Mednarodni olimpijski komite (MOK) je februarja začel z globalno 
akcijo: Pokaži svoje sposobnosti (Show your best), v kateri morate 
prikazati svoje športno znanje, ki vam lahko prinese obisk OI v 
Londonu. Sodelovanje je preprosto: z mobilnim telefonom posnete 
kratek video vaših sposobnosti v eni od športnih dejavnosti. 
Posnetek pošljite na spletno stran MOK-a, s tem pa se boste 
potegovali za glavno nagrado - potovanje na olimpijske igre v 
London. Več na www.olympic.si/o-oks/novice/n/pokazite-
svoje-sportno-znanje-975 .

■ Žepno izdajo knjige Ulovimo prosti čas avtoric Mateje Videmšek 
in Barbare Stančevič (izdala Fakulteta za šport) zajema gibalne igre 
na prostem. S fotografijami, risbami in izvirnimi idejami je odlično 
pomagalo za starše, vzgojiteljice in športne pedagoge, ki želijo z 
najmlajšimi preživeti prijetne trenutke na prostem.

■ AZS je pripravila program Atletika brez meja, katerega  avtor je 
Slavko Černe  in zajema zanimive športne vsebine za otroke od 7. do 
10. leta. Več na spletni strani: www.atletska-zveza.si/otroci-in-
mladina/atletika-brez-meja .

■ Na likovni natečaj - Zlati sončki na izletih, ki ga je izpeljal Zavod 
za šport RS Planica, je prispelo 1.227 risb. Vabilu se je odzvalo 
182 mentoric iz 70 osnovnih šol in vrtcev. Praktične nagrade so z 
žrebom podelili desetim otrokom in dvajsetim mentoricam. Več na 
spletni strani: www.sportmladih.net/novice/200 .

■ Peti dan druženja in gibanja vseh rodov  v organizaciji Media 
športa bo 12. maja. Prijavite se na www.sportspas.si .

■ Nogometna zveza Slovenije 
bo od 4. do 16. maja gostila UEFA 
Evropsko prvenstvo v nogometu 
do 17. leta. Ob tej priložnosti želijo 
učencem omogočiti brezplačen 
obisk želene nogometne tekme, 
akcija pa poteka pod naslovom »Deli 
športno navijanje!« Nogometna 
zveza Slovenije bo omogočila 
otrokom brezplačen ogled in tudi 
brezplačno vozovnico Slovenskih 
železnic do izbrane tekme, prvih 
deset prijavljenih osnovnih šol pa bo 
obiskal eden izmed petih slovenskih 
ambasadorjev UEFA Evropskega 
prvenstva v nogometu do 17. leta. Več na e-naslovu nogometni.
izziv@nzs.si in na tel. 051 232 308 (Vesna Stanić)

■ 15. aprila bo na spletni strani ponovno objavljen Javni razpis 
za izbor izvajalcev programa »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG« za 
obdobje 2010- 2013. V aprilu bosta dve predstavitvi programa 
Zdrav življenjski slog. Informacije o kraju in datumu lahko dobite po 
01.04.2012 pri Boštjanu Vintarju po tel. 01 434 23 91 ali na spletni 
strani www.zsrs-planica.si . 

■ Približuje se vrhunec tekmovanj ŠKL. 
Finale najboljših ekip v košarki, nogometu 
in odbojki, v navijaških, akrobatskih in hip-
hop cheer skupinah bo v dvorani Bonifika 
v Kopru, v torek, 24. aprila (OŠ) in v sredo, 
25. aprila (SŠ). Na spletni strani www.skl.
si/finale/ izpolnite obrazec in si zagotovite 
vstopnice po zelo ugodni ceni. Gledalci se 
bodo lahko udeležili tudi izobraževalnih, 
kulturnih in športnih dejavnosti, ki jih bodo 
pripravila lokalna društva. Pridružite se.
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PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Skrivnostna smrt mlade Leonore
Spomladi leta 2003 so v Piranskem zalivu 
opazili truplo mlade samice brazdastega 
kita. Okostje je pripadlo Prirodoslovnemu 
muzeju Slovenije. Ta največji eksponat, 
kar jih je muzej pridobil v svoji 190 letni 
zgodovini, so ljubkovalno poimenovali 
Leonora. Na razstavi si lahko ogledate, 
kako so strokovnjaki iz več kot desettonske 
gmote razpadajočega trupla pridobili 
čudovito belo okostje, ki se boči pod 
stropom dvorane. Ambientalna postavitev 
razstave, filmski posnetki in zvočni učinki, 
interaktivne predstavitve, bogato slikovno 
gradivo in zanimiva besedila obiskovalca 
popeljejo v morske globine, kjer izve, kdo 
je bila mlada Leonora, od kod je prišla, kdo 
so bili njeni sorodnik in kakšne so bile njene 
življenjske navade. Čeprav vzrok smrti mlade 
Leonore ostaja skrivnost, razstava opozarja 
na dejavnike, ki ogrožajo kite in so večinoma 
posledica človekovega delovanja.  
Več na http://www2.pms-lj.si/razstave/
kit/. Vodja projekta: dr. Staša Tome, kustosi 
razstave: Ivo Božič, Mojca Jernejc Kodrič 
in prof. dr. Boris Kryštufek. Razstava je na 
ogled do 16. 9. 2012.

Oblike v kamnu - razstava Višje 
strokovne šole Sežana
Višja strokovna šola v Sežani s programom 
Oblikovanje materialov omogoča dvoletni 
študij oblikovanja in obdelave kamna. 
Program je nastal, da bi obudili ter 
ponovno uveljavili panogo, ki je danes, 
ko ponovno cenimo naravne materiale, 
še kako aktualna. Zato študij ponuja 
tako tradicionalno kot sodobno obdelavo 
kamna, nudi pa tudi znanja s področja 
poznavanja kamna in kamnite dediščine, 
njegove uporabe, restavriranja, pa tudi 
načrtovanja in računalniškega oblikovanja. 
Širina študijskega programa je na razstavi 
predstavljena predvsem skozi izdelke 
študentov.
Avtorji razstave: Jasna Rojc, Damjan Švara, 
Anton Marn in dr. Miha Jeršek. Vitrina 
četrtletja je na ogled do 9. 5. 2012.

Paleontološka zbirka  
Damjana Zupančiča 
V dveh desetletjih je Damjan Zupančič zbral 
izjemno zbirko fosilov. Med njimi izstopajo 
ostanki morskih ježkov, ki jih je zbiral po 
vsej Sloveniji in tudi tujini. Na razstavi bodo 
predstavljeni še drugi zanimivi fosili, ki so 
dragocena paleontološka dediščina. Avtor 
razstave: Damjan Zupančič. Geološka vitrina 
četrtletja bo na ogled do  9. maja 2012.

Ljubljansko barje in njegov živi svet
Vitrina četrtletja prikazuje pester rastlinski 
in živalski svet Ljubljanskega barja ter 
opozarja na odnos človeka do tega okolja 
in na ogroženost barja kot celote. Avtor 
razstave: Ivo A. Božič. Biološka vitrina 
četrtletja bo na ogled do 15. maja.

Kraški rob – vabi
Gorsko kolesarstvo ni zmeraj samo 
tekmovanje  ter vijuganje med drevesi. 
Spomladanski izlet na Kraški rob je lahko 
za ljubiteljske kolesarje z gorskimi kolesi 
ne samo izvrstna športna naloga pač pa 
doživetje stare arhitekture in čudovite 
kraške pokrajine. Če se boste lotili te naloge, 
vzemite s seboj majhen fotografski aparat in 
med počitkom skušajte najti kakšen zanimiv 
motiv. Vašo fotografijo bomo z veseljem 
objavili, če pa boste poleg še kaj zapisali, 
toliko bolje. Svoj izdelek lahko pošljete na 
e-naslov nikoslana@gmail.com. 

Šolski ekipni kros 2012  
& nagrade

Srednja šola Grm Novo mesto

V sredo, 9. maja bo na Centru  biotehnike in turizma v Grmu pri Novem 
mestu, šolsko prvenstvo v krosu. Atletska zveza Slovenije bo podelila (iz-
žrebala) tri nagrade pri OŠ in tri nagrade pri SŠ. Nagrado bo prejel tudi 
mentor izžrebane šole. Pogoj za žreb: srednja šola mora nastopiti z desetimi 
dijaki ali dijakinjami, osnovna šola pa s 15 učenci ali učenkami. Če bo za 
SŠ nastopilo 20, 30 … dijakov, za OŠ pa 30 ali 45 učencev, bo v bobnu za 
žrebanje nagrad več listkov za žrebanje. Nagrade so še skrivnost.
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MSP v nordijskih disciplinah
ERZURUM (Turčija), od 19.  do 26. februarja -  Slovenski tekmovalci 

so se z mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah vrnili s 
šestimi medaljami (2Z, 2S, 2B), po številu odličij so jih prehiteli le Rusi 11 
(6, 3, 2), sledijo Japonska 2 (2, 0, 0), Švedska 3 (1, 2, 0), Norveška 8 (2, 1, 5). 

Skoki, mladinci: 1. Nejc Dežman (Slo) 286,5 (109.5, 108), 2. Jaka Hvala 
(Slo) 280.5 (110.5, 105) in Aleksander Zniszczol (Polj) 280.5 (107.5, 109.5), 
9. Anže Lanišek 259 (103.5, 103) 11. Rok Justin (oba Slo) 256,5 (99.5, 104), 
Ekipno: 1. Norveška (E. Roee, M.S. Berggaard, S. Grimsrud, P. Sjoeen) 
988,5, 2. Poljska (K. Muranka, T. byrt, B. Klusek, A. Zniszczal) 985,5, 3. 
Avstrija (C. Stauder, U. Wohlgenannt, S. Kraft, L. Mueller) 960, 4. Slovenija 
(Justin, Lanišek, Hvala, Dežman) 954,5. Mladinke: 1. Sara Takanashi (Jap) 
276,5 (108, 107.5), 5. Špela Rogelj 250 (100.5, 101), 14. Ema Klinec 201.5 
(89.5, 90), 19. Katja Požun 187.5 (87.5, 85), 31. Urša Bogataj 78.5 (81), 
Ekipno: 1. Japonska (Y. Ito, Y. Yamada, K. Iwabuchi, S. Takanashi) 968.0, 
2. Nemčija (R. Straub, S. Wuerth, K. Althaus, C. Vogt) 848.5, 3. Slovenija 
(Bogataj, Klinec, Rogelj, Požun) 823.5 točk..

Nordijska kombinacija: 1. Mattia Runggaldier (It) 26:50,8, 2. M. Faisst 
(Nem), 3. M. Schuller (Nem), 28. Borut  Mavc 28:58,1, 36. Nace Šinkovec 
(Slo)  29:15,1, 52. Mitja Drinovec (vsi Slo) 32:37,5, Ekipno: 1. Avstrija (D. 
Pommer, F.J.  Rehrt, A. Brandner, P. Ortner) 51.16.9, 2. Italija (S. Costa, 
R. Tomio, M. Maierhofer, M. Runggaldier) 51.31.0, 3. Nemčija(C. Arlt, 
T. Simon, M. Schuller, M. Faisst) 51.52.2, 11. Slovenija (Turjak, Drinovec, 
Šinkovec, Mavc) 58.01.8. 

Teki, mladinke, 5 km, klasika 
(71 tekmovalk): 1. Natalia Zhu-
kova (Rus) 14:53,1, 2. E. Sobolova 
14.53.9, 3. E. Serkhvastova (obe 
Rus) 15.58.6,  5. Ana Maria Lampič 
15:00,0, 6. Nika Razinger 15:07,4, 8. 
Anja Eržen 15:16,5, 13. Lea Einfalt 
(vse Slo) 15:29,8, šprint: 1. Stina 
Nilsson, 2. Evelina Settlin (obe 
Šve), 3. Christa Jaeger (Švi), 6. Ana 
Marija Lampič, 7. Nika Razinger 
(obe Slo), 35. E. Sever Rus, 36.  A. 
Eržen vse (Slo), skiatlon (5 km 
klasika, 5 km prosto): 1. Nika Ra-
zinger 29:33,3, 2. Lea Einfalt (obe 
Slo) +7,8, 3. Nadežda Šunjajeva 
(Rus) +13,3, 4. Anja Eržen +29,5, 
16. Eva Sever Rus (obe Slo) 1:38,1, 
štafeta 4 x 3.3 km: 1. Rusija 34:06,1, 

2. Švedska +13:4, 3. Slovenija (Eržen, Lampič, Einfalt, Razinger) + 13:5.
Mladinci, 10 km, klasika (94 tekmovalcev): 1. Sergey Ustiugov (Rus) 

25:27,7, 2. E. Vokuev (Rus) 25.47.2, 3. S. B. Skar (Nor) 25.57.1,  25. Mark 
Klinar 27:18,8, 32. Rok Tršan 27:35,7, 45. Matjaž Gorjanc (vsi Slo) 27:56,6.

Tek, mladinci, šprint: 1. Sergey Ustiugov (Rus), 2. Skar Sindre Bjoerne-
stad (Norv), 3. Sondre Fossli (Norv), 20. Matjaž Gorjanc, 45. Rok Tršan, 
75. M. Klinar (vsi Slo), skiatlon (10 km klasika, 10 km prosto): 1. Sergej 
Ustjugov (Rus) 50:28,8, 2. A. Malcev (oba Rus) +10.7, 3. Skar Sindre Bjoer-
nestad (Nor) +26.6,  18. Matjaž Gorjanc +2:06,9, 45. Mark Klinar +4:00,0, 
štafeti 4x 5 km: 1. Rusije, 2. Kazahstan, 2. Norveška.

OPA IGRE

ŽIRI, POKLJUKA, 25. februar. Nordijska kombinacija, mlajši dečki: 
1. Max Holland (Nem) 15:44.1, 20. Urban Klinc +04.21.9, 21. Jakob Šilar 
+04.22.4, 24. Žiga Jelar +06.55.02, 25. Tomaž Mlinšek +07.12.1, 26. Nik 
Fabijan +07.35.6, 27. Blaž Pavlič +09.31.6, 28. Miha Poljanc +11.10.0, 29. 
Miha Zupan (vsi Slo) +13.08.9. Starejši dečki: 1. Paul Gerstgraser (Avt) 
22:06.9, 13. Urh Kranjčan 25:11.8, 14. Luka Pintarič 25:28.8, 18. Urh Albreht 
26:18.3, 20. Jaka Zupan 27:03.0, 22. Jan Košir 27:40.5, 23. Tomaž Seme 
28:16.2, 24. Martin Malovrh (vsi Slo) 29:41.7. Ekipno: 1. Nemčija 1 419,8, 
5. Slovenija 1 (L. Pintarič, J. Zupan, U. Albreht, U. Kranjčan) 414,7, 10. 
Slovenija 2 (J. Košir, T. Seme, U. Klinc, M. Malovrh) 384,2, 12. Slovenija 
3 (J. Šilar, Ž. Jelar, T. Mlinšek, N. Fabijan) 355,5.

Smučarski skoki (Žiri), dekleta: 1. Pauline Hessler (Nem) 231,0, 5. Anja 
Javoršek 190,0, 6. Agata Stare 182,3, 12. Anita Seretinek (vse Slo) 162,0, 
mlajši dečki: 1. Paul Winter (Nem) 241,5, 2. Florjan Jelovčan 225,6, 4. 
Tine Bogataj 209,6, 5. Rok Juvančič 208,2, 8. Rok Tarman 203,3, 10. Urban 
Rogelj 201,3, 11. Bor Pavlovčič 201,2, 15. Žan Milan Žujič 198,6, 16. Matija 
Štemberger (vsi Slo) 196,8. Starejši dečki: 1. Elias Tollinger (Avt) 239,7, 3. 
Tomaž Verbajs 239,5, 8. Cene Prevc 229,2, 17. Andraž Modic 231,0, 18. 
Anže Lavtižar 208,4, 19. Aljaž Žepič 205,2, 20. Amadej Homec 204,3, 21. 
Luka Valjavec 201,6, 31. Aljaž Vodan (vsi Slo) 167,3. Ekipno: 1. Avstrija 
1 903,3, 2. Nemčija 1 900,5, 3. Slovenija 1(T. Verbajs, C. Prevc, A. Modic, 
F. Jelovčan) 886,9, 7. Slovenija 3 (L. Valjavec, T. Bogataj, R. Juvančič, R. 
Tarman 809,9, 8. Slovenija 2 (A. Lavtižar, A. Žepič, A. Vodan, A. Homec) 
806.6, 9. Slovenija 4 (U. Rogelj, B. Pavlovčič, Ž. M. Žujič) 794,5. 

Tek na smučeh (Pokljuka), dekleta, štafeta 3 x 3.3 km (klasika): 1. 
Nemčija II 27:44,2, 5. Slovenija (E. Praznik, P. Klemenčič, A. Klemenčič) 
28:50,8, 11. Slovenija III (U. Koprivec, M. Doles, N. Klemenčič) 30:47,9, 
12. Slovenija II (N. Kunaver, Žavbi, L. Praznik, P. Lapajne) 31:43.5. 

Fantje, štafeta 3 x 3.3 km (klasika): 1. Nemčija II 23:47,8, 2. Slovenija I 
(N. Piber, B. Črv, K. Razinger) 24:05,6, 11. Slovenija II (M. Ličef, L. Kenda, 
M. Bajželj) 26:03,6, 14. Slovenija III (L. Plahuta, M. Zupančič, S. Potokar) 
26.44.8, 15. Slovenija IV (T. Slabe, K. Slabe, D. Plevel) 27:34,8. 

SMUČARSKI SKOKI

Alpski pokal
CHAUX NEUVE (Fr), 3. marec – Izidi: 1. Anže Lanišek (Slo) 268,7 

(118.5, 117.5), 2. Ulrich Wohlgenannt (Avst) 245,2 (107.0, 116.5), 3. Kevin 
Goeschl (Avst) 245.1 (115.5, 108.5), 8. Cene Prevc 240,2, 14. Miha Kve-
der  235,1, 17. Ernest Prislič  231,0, 18. Gašper Martinčič 229,1, 20. Aleš 
Hlebanja 226,4, 23. Rok Justin 221,3, 28. Nejc Seretinek (vsi Slo) 216.9. 
Drugi dan je Lanišek zmagal s skokoma 112.0 in 116.5 m. Do točk so med 
slovenskimi skakalci prišli še: 4. Cene Prevc, 6. Gašper Martinčič, 10. 
Rok Justin,  16. Ernest Prislič,  17. Anže Semenič in 22. Miha 
Kveder (vsi Slo).

ALPSKO SMUČANJE

Mladinsko svetovno prvenstvo 
ROCCARAS (It), od 29. februarja do 9. marca –V tekmo za medalje se 

je podalo šest slovenskih smučark (Nina Žnidar, Mihaela Kosi, Ana Bucik, 
Klara Livk, Ula Hafner, Katja Horvat) in osem smučarjev (Žan Kranjec, 
Mišel Žerak, Martin Čater, Klemen Krejač, Marko Vukičevič, Andraž 
Pogladič, Miha Hrobat, Žan Grošelj). Vrnili so se z dobrimi uvrstitvami - 
ekipnim zlatom in dvema bronastima odličjema Žana Kranjca.

Slalom, mladinke (110 tekmovalk): 1. Stephanie Brunner (Avst) 1:41,19, 
18. Klara Livk (Slo) 1.46.60. Mladinci (143): 1. Santeri Paloniemi (Fin) 
1:38,4, 5. Žan Kranjec (Slo) 1:40,17. 

Veleslalom, mladinke: 1. Ragnhild Mowinckel (Nor)  2:40,02, 11. Ula 
Hafner 2:41,50, 24. Ana Bucik 2:43,79, 36. Nina Žnidar 2:47,14, 39. Katja 
Horvat (vse Slo) 2.47.46. Mladinci (145): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 
2:39,50, 2. Thomas Dressen (Nem) 2.40.25, 3. Žan Kranjec 2:40,35, 34. Žan 
Grošelj (oba Slo) 2:46,10.

Smuk, mladinci (98): 1. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:11,99, 19. Martin 
Čater 1:14,02, 28. Žan Kranjec 1:14,44, 31. Klemen Krejač (vsi Slo) 1:14.96. 

Superveleslalom, mladinke (69): 1. Annie Winquist (Nor) 1:06,99, 2. 
Joana Haehlen (Švi) 1:07.02, 3. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:07,03. Mladinci 

Mitja Drinovec
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(121): 1. Ralph Weber (Švi) 1:02,73, 13. Martin Čater  1:03,99, 14. Klemen 
Krejač 1:04,00, 17. Žan Kranjec (vsi Slo) 1:04,04.

Paralelni veleslalom, ekipno (8 držav): 1. Slovenija (Ula Hafner, Ana 
Bucik, Žan Kranjec in Mišel Žerak), 2. Italija, 3. Švica. 

Kombinacija (uvrščenih 18 smučarjev, Smuk, VSL, SL): 1. Ryan Co-
chran-Siegle (ZDA), 2. Henrik Kristoffersen (Nor), 3. Žan Kranjec (Slo). 

UMETNOSTNO DRSANJE

Mladinsko svetovno prvenstvo
MINSK, 4. marca – Mladinke (54): 1. Julia Lipnitskaja (Rus) 187,05, 17. 

Patricija Gleščič (Slo, SBL) 122,39.

Pokal Avas
MISZKOLCS, 4. Marca – 7. Pokal Avas. Mladinke (6): 1. Eszter Szom-

bathelyi (Mad) 104,56, 2. Pina Umek (Ce) 104,08, 3. Patricija Juren (Ce) 
94,62, deklice 96,97 (7): 1. Dorka Havasi (Mad) 77,76, 3. Nina Polšak (Ce) 
74,83, deklice 98 (18): 1. Lara Guček (Slo) 38,67.

Evropski kriterij 
BUDIMPEŠTA, 11. Marca – Izidi 4. tekme evropskega kriterija. Mladin-

ke (15): 1. Dominika Murckova (SVK) 107,77, 4. Pina Umek (Ce) 102,75, 7. 
Naja Ferkov 82,99, 9. Urša Krušec (obe SBL) 77,86, Mladinci (1): Krištof 
Brezar (KRA) 90,48, deklice 96, 97 (12): 1. Dorka Havasi (Mad) 81,20, 2. 
Patricija Juren (Ce) 78,98, 8. Evita Čelesnik (LAB) 65,61, deklice 99 (26): 
Fruzsina Medgyesi (MAd) 42,14, 6. Stela Habjan 38,06, 7. Ana Blaž (obe 
SBL) 36,50, 8. Nina Polšak 36,28, 13. Maruša Udrih (32,85, 25. Liza Brilej 
(vse Ce) 25,07, dečki 98,99 (6): 1. Matej Gregorc (LAB) 41,76, deklice 2000 
(19): 1. Sara Lavagnini (It) 35,14, 16. Tjaša Bursič (LAB) 25,27, deklice 
2001 (24): 1. Anqstasia Lusanova (Ukr) 38,56, 9. Lara Guček (Ce) 26,09, 
14. Pia Omovšek (LAB) 22,47, deklice 2002 (37): 1. Vanesa Deskaj (Avst) 
39,41, 21. Maša Doler 23,66, 28. Anja Knez 20,54, 30. Andreja Rebernik  
(vse Ce) 19,84, deklice 2003 (37): 1. Anastasia Arkhypova (Ukr) 34,91, 12. 
Lana Omovšek (LAB)  24,61, 22. Manca Podnar (SBL) 21,96, 34. Alina 
Košir (LAB) 14,94, 36. Luna Hrušovar (Ce) 13,78, dečki 2002 (6): 1. Vasil 
Dmitrov (BLG) 41,54, 6. David Gregorc (LAB) 18,83, deklice 2004 (26): 
1. Csenge Rabb (Mad) 26,95, 25. Aneja Klopotan (Ce) 10,78, deklice 2005 
in mlajše (15): 1. Cintia Szabo (Mad) 22,08, 10. Bela Mohorič (LAB) 13,68, 
12. Jasmina Skelič (SBL) 13,26, 15. Anika Košir (LAB) 8,56.

Zmajčkov pokal 
LJUBLJANA, 5. februarja – Nastopilo je 208 tekmovalcev iz Andore, 

Avstrije, BiH, Bolgarije, Hrvaške, Finske, Velike Britanije, Madžarske, 
Italije, Mehike, Nizozemske in Slovenije. Članice (8): 1. Daša Grm (Ce) 
126,03, 3. Nika Cerič (SBL) 113,59,  člani (2): Damjan Ostojič (BiH) 156,71, 
mladinke (16): 1. Patricija Gleščič (SBL) 131,99, 9. Naja Ferkov (SBL) 85,47, 
10. Pina Umek (Ce) 83,62, 12. Zala Prestor (SBL) 75,75, 13. Urša Krušec 
(SBL) 75,03, 15. Klara Jagodic (Kra) 64,43. Mladinci (1): Krištof Brezar 
(Kra) 91,54, deklice 96, 97 (24): 1. Emmi Peltonen (Fin) 96,26, 4. Patricija 
Juren (Ce) 77,45, 11. Saira Čatak (Jes) 65,49, 12. Evita Čelesnik (Jes) 65,14, 
15. Zala Linea Rutar (SBL) 59,95, 17. Katja Vodlan (SBL) 58,50, 20. Valeriva 
Šrumpf (SBL) 50,66, 21. Neža Kozjek (Jes) 45,20,  23. Anja Habulin (Ce) 
40,99, 24. Veronika Omerzel (LAB) 38,14.

Pokal Tivoli
Deklice 98,99 (28): 1. Lisa Barbier (It) 38,56, 4. Stela Habjan (SBL) 32,86, 

6. Ana Blaž (SBL) 31,41, 10. Nika Jagodic (Kra) 28,88, 12. Maruša Udrih 
(Ce) 27,30, 23. Ela Mohorič (Jes) 20,08, 24. Manja Kraigher 19,78, 28. Tereza 
Pogačnik (obe LAB) 14,35. Dečki 98,99 (4): 1. Matej Gregorc (LAB) 37,02, 
2. Michael Hrastecky (SBL) 27,41, 4. Miha Demšar ( (Jes) 16,27. Deklice 
2000 (20): 1. Laura Facska (Mad) 42,52, 5. Zemina Šabanovič (Jes) 36,65, 
11. Mina Švajger (SBL) 30,23, 17. Sara Suhadolnik  (Kra) 21,08, 18. Nina 
Pušnik (Ce) 20,06, 19. Tjaša Bursič (LAB) 19,82, 20. Nataša Volmut (Ce) 
13,61. Deklice 2001 (17): 1. Lucrezia Gennaro 8It) 35,56, 4. Lara Guček 
8Ce) 33,51, 5. Nea Smolej (Jes) 28,08, 6. Kaja Gril (Jes) 28.08, 11. Pia 
Omovšek (LAB) 22,12, 17. Nicole Vrunc (Ce) 17,27. Deklice 2002 (18): 1. 
Vanesa Deskaj (Avst) 41,71, 9. Maša Doler (Ce) 21,35, 11. Alja Rančigaj  
19,98, 13. Alja Resman (obe Kra) 16,71, 14. Anja Knez (Ce) 16,16, 16. Izza 
Prusnik (Kra) 15,55, 17. Andreja Rebernik (Ce) 15,01, deklice 2003 (29): 

1. Dara Gyatzova (Bol) 29,36, 5. Lana Omovšek (LAB) 25,43, 9. Manca 
Podnar (SBL) 23,31, 14. Ajda Silič 18,26, 17. Alina Košir (obe LAB) 18,03, 
19. Jerca Oman (Kra) 17,58, 25. Ajda Omladič (Ce) 13,90, 26. Alina Plemelj 
(LAB) 13,86, 27. Maša Kovačič (SBL) 13,28, 28. Jera Ziherl (Kra) 12,84, 
dečki 2002, 03 (4): 1. Mark Simeonov (Bol) 27,78, 3. David Gregorc (LAB) 
19,40, deklice 2004 in mlajše (28): 1. Denise Mittermair (Avst) 23,99, 2. 
Lara Hrovat 20,80, 5. Pia Murnik  17,51, 9. Daša Smolej (vse Jes) 15,78, 12. 
Jasmina Skelič (SBL) 13,02, 13. Bela Mohorič 12,95, 16. Melanija Mencinger 
(obe LAB) 10,61, 17. Pia Koporec (Kra) 10,29, 18. Anika Košir (LAB) 10,06, 
19. Aneja Klopotan (Ce) 9,66, 20. Sara Sedej 9,62, 22. Ajda Rutar (obe Kra) 
9,06, 26. Manca Krmelj (Jes) 6,32, 28. Živa Brajlih Novosel (Lab) 2,50, dečki 
2004 in mlajši (3): 1. Patrick Cuno (Avst) 11,41, 2. David Sedej (Kra) 9,43, 
3. Maj Novak (Jes) 4,67.

 JUDO

Zlato in srebrni na EU-pokalu
ZAGREB, 11. Marca – Evrop-

sko kadetsko prvenstvo.  Anja 
Štangar (JK Olimpija) in Patricija 
Brolih (JK Bežigrad) sta osvojili 
zlato (do 44 kg) in srebrno me-
daljo (do 63 kg). Izidi, kadeti, do 
50 kg: 1. Moritz Plafky (Nem), 9. 
Matej Dimoski (Slo), do 73 kg: 1. 
Boris Maurović (Hrv) 7. Gregor 
Kocmut (Slo), nad 90 kg: 1. Ha-
run Sadiković (BiH), 9. Andraž 
Spriler.

Anja Štangar in  
Ana Heberle (desno)

SMUČARSKI TEK

Dve bronasti na ISF v tekih
GRESSONY (It), 10. marca – Ekipa z Osnovne šole Gorje je tudi letos 

nastopila na prvenstvu ISF v smučarskem teku. V tekmovanju s prirejenimi 
pravili, kjer so se posamezniki najprej pomerili v posamični tekmi v pro-
stem slogu, nato pa, na temelju seštevka posamičnih izidov, še v ekipnem 
štafetnem tekmovanju v klasiki, so fantje in dekleta pristali na izvrstnem 
3. mestu. Fantje so v posamičnem tekmovanju bili najhitrejši, a so morali v 
drugem delu preizkušnje, v klasičnem teku štafet, priznati premoč vrstnikov 
iz Oberhofa (Nem) in St. Albana (Fr). V ekipi OŠ Gorje so nastopili Miha 
Ličef, Valter Hudovernik, Luka Kenda, Kristjan Bregant in Rok Kenda, 
ter Veronika Jakopič, Ana Ambrožič, Špela Knafelj, Nika Vindišar in Anja 
Mandeljc. V dekliški konkurenci je zmagala ekipa iz Gimnazije iz Oberhofa 
(Nem), srebro pa je osvojila ekipa CGL Villard de Lans (Fr). 

Patricija Brolih

Kadetinje, do 44 kg: 1. Reka Pupp (Mad),  9. 
Patricija Gregorič (Slo), do 48 kg: 1. Anja Štangar, 
2. Andreja Leški, 5. Ana Heberle (vse Slo), do 57 
kg: 1. Jennifer Schwille (Nem), 9. Barbara Bizilj 
(Slo), do 63 kg: 1. Szabina Gercsak (Madž), 2. 
Patricija Brolih (Slo), nad 70 kg: 1. Kitti Nagy 
(Madž), 5. Klara Apotekar (Slo).
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Oboroženi z loki –  
za šolske naslove 

Lokostrelsko šolsko dvoransko DP

KOČEVJE, 4. marca – Športna dvorana v 
Kočevju je bila prizorišče šolskega lokostrel-
skega finala, ki ga je, v povezavi z Lokostrel-
skim klubom Orel Kočevje, Lokostrelsko 
zvezo Slovenije in Zavodom za šport RS 
Planica, izpeljala Srednja šola Kočevje. Zbralo 
se je 205 osnovnošolcev in dijakov iz 75 šol - ki 
so dosegli normo na dveh področnih tekmo-
vanjih. Matija Žlender, koordinator šolskih 
tekmovanj v lokostrelstvu, je dejal: »Želimo si, 
da bi se v naslednjem letu število šolskih ekip 
na področnih tekmovanjih in v finalu povečalo 
za trikrat …«

Glede na množico tekmovalcev z normo je 
tekmovanje, tako kot vselej, potekalo v dveh 
izmenah. Precej tekmovalcev iz prve izmene 
na proglasitev in priznanja ni počakalo, kar je 
razumljivo, saj bi morali čakati polnih pet ur. 
To je še ena od šibkih točk šolskega prvenstva v 
lokostrelstvu. Fantje in dekleta si zato na koncu 
čakalne dobe poiščejo svojo zabavo. Tudi letos 
so bile v ospredju žoge iz lepilnega traku (črta 
za streljanje in črta za čakanje), ki so letele po 
dvorani in zabavale športnike. 

Napet je bil  dvoboj med Petrom Požarjem 
(OŠ MV Postojna) in Gašperjem Štrajharjem 
(OŠ FA Kamnik), saj je Gašper zmagal z enim 
krogom prednosti, oba njuna dosežka (293 in 
292 od 300) s standardnim lokom sta izvrstna. V 
njuno kakovostno skupino spada še Stella Vardič 
Grahek (OŠ MJ Črnomelj), ki je s šestnajstimi 
streli v središče tarče, zbrala 282 krogov.  

Klemna Štrajherja (Gimn. Šiška) in njego-
ve prijatelje iz reprezentance, ki so streljali z 
ukrivljenim (olimpijskim) lokom je dolga vrsta 
izvrstnih lokostrelcev želela ujeti na levi nogi, a 
je Kamničan rešil svoj »renome« z enim samim 
krogom prednosti (297 krogov). Za njim so se 
uvrstili: 2. Marko Hrup (STŠ Koper) 296, 3. 
Kristjan Bauer (ŠC Post) 295, 4. Jan Rijavec 
(Gimn. Šiška)  292, 5. Rok Bizjak (ŠG Vipava) 
291, 6. Matic Kadiš (ŠC Ravne n/K) 290, 7. 

Anže Veršnik (G Lava Ce) in Teo Makoter (G 
FM Ljutomer) po 289, 9. Adam Prestor (ŠKG 
Ljub) 288 itd. Vsi z dobrimi dosežki. 

Matija Žlender, koordinator za šolska 
tekmovanja, in človek, ki vleče mnoge niti v 
ozadju, je bil vesel, da se je uveljavil standardni 
lok, saj so tako marsikaj poenostavili, a nekaj 
(pre)napetih staršev ga je »napadlo«, češ, da 
je pripomogel k degradaciji športa. »Nisem 
se spuščal na njihovo raven, vendar sem jim 
skušal razložiti, da je bila ta sprememba 
dobrodošla za vse, za napredek športa in za 
šport v šoli.« 

Anže Glavič iz OŠ Tržič, ki je na šolskem 
prvenstvu nastopil že četrtič, je fotografa po-
cukal za rokav kar sam, saj je želel pozdraviti 
človeka, ki ga je v ŠM predstavil na njegovi 
prvi tekmi v Postojni. »Še zmeraj tekmujem, 
sicer pa sem začel trenirati tudi brake-dance,« 
se je pohvalil. 

Miha Godeša in Špela Slana sta bila na 
strelski liniji precej skupaj, oba sta streljala 
med najmlajšimi in oba sta bila uspešna, le 
da je Miha na koncu dobil medaljo, Špela je 
na svojem prvem tekmovanju streljala zunaj 
konkurence, ker se zaradi bolezni ni udeležila 
področnega tekmovanja na Muti. 259 krogov, 
ki jih je zbrala, jo je tako navdušilo, da bo za 
nekaj časa pozabila na odbojko, ki bi jo rada 
zamenjala za lokostrelstvo.  Miha je doma iz 
Rakeka, trenira v LK Mins Postojna, njegov 
trener pa je Stane Natlačen. »Sledil sem na-
vodilom trenerja, ki je zahteval vse zadetke v 
zlato. Skoraj mi je uspelo. Ena puščica mi je ušla 
pod tarčo, ampak z dosežkom 269 krogov sem 
zadovoljen,« je povedal tretješolec. 

Žiga Ravnikar je nastopal za OŠ Preserje pri 
Domžalah. Učenec 7. razreda pravi, da je za lo-
kostrelstvo izvedel pred petimi leti na šolskem 
plakatu. »Sem v klubu LK Kamnik, v sezoni 
2011/2012 sem bil državni prvak med dečki, v 
Šenčurju smo lani na dvoranskem DP zasedli 

ekipno tretje mesto. Veliko raje imam tek-
movanja na prostem. Včasih sem imel tremo, 
zdaj mi gre zmeraj bolje, ker mislim, preden 
sprožim, le na puščico,« nam je zaupal bralec 
knjige z naslovom Strašne zverinske zadeve 
iz zbirke Morske pošasti in druge poslastice, 
avtorja The Beastly Boys.

Asja Šmitek je učenka osmega razreda na 
OŠ Tržič, doma je iz odmaknjene vasice Lom 
pod Storžičem, kjer je zelo dejavno Športno 
društvo. V prostem času strelja tudi z zračno 
puško in sodeluje v zimski ligi Tržičanov. Skrbi 
za dva deguja, čilski veverički: »Potrebujeta 
veliko pozornosti, potrebno ju je veliko crklja-potrebno ju je veliko crklja-
ti. To so neustrašne živali, ne bojijo se niti mačk 
in psov in dobro prepoznajo svojega skrbnika,« 
pravi lanska šolska državna prvakinja in dodaja: 
»Lokostrelstvo treniram že sedem let pri GLK 
Tržič, kjer se imamo zmeraj fajn.«

12
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Marjan Radosavac in Robi Levstik sta v 
Kočevje pripeljala močno ekipo, saj klub skrbi 
za povezavo s šolo. Nadarjene učence prek 
krožkov na OŠ Križe in OŠ Bistrica povabi-
mo med lokostrelce. »V klubu je 45 članov, 
treninge imamo v prostorih nekdanje tovarne 
BPT, organiziramo lokalna tekmovanja in ker 
ni financ, se za nazaj in že vnaprej zahvaljujem 
staršem, ki otroke vozijo na treninge in tekmo-
vanja in ker sofinancirajo ogrevanje prostora za 
trening. Pomemben je še delež Športne zveze 
Tržič, ki nam priskoči na pomoč pri prevozih 
in tekmovalnih taksah,« je povedal trener, ki se 
je še spomnil, da se staršem včasih oddolžijo z 
družabnim srečanjem.

Matic Brulc iz Dolenjskih Toplic, je dijak 3. 
letnika Srednje vzgojiteljske šole Metlika in je 
v lokostrelstvu že od kar pomni, saj je njegov 
oče Bojan tudi trener. »Pa to sploh ni pomem-

bno,« pove Matic, »rad sem v tem športu, ker 
je atraktiven, ker sem v naravi, vsa leta mi je bil 
kot konjiček, šele v srednješolskih letih me je 
tako prevzel, da bom nadaljeval resneje. Želim 
se uvrstiti v reprezentanco,« je dodal prihodnji 
vzgojitelj, ki ima rad glasbo in tudi sam brenka 
na kitaro.

Albin Likar, vodja tekmovanja, je najbolj 
zaslužen za dobro izpeljavo tekmovanja brez 
težav. Bine, kot mu pravijo, je tudi predsednik 
LK Orel, je učitelj lokostrelstva in trener, spre-
ten pa je bil tudi z mikrofonom.  »Vesel sem, da 
imamo v Kočevju sodobno dvorano, še boljše 
pa je, da ima Občina Kočevje posluh  za loko-
strelstvo. Pohvaliti moram tudi sponzorje in 
vodstvo Srednje šole Kočevje, najpomembnejši 
pa so šolarji in dijaki, ki so bili ob druženju 
motivirani za dobre dosežke.«

Mojca Zupan

V tretje  
gre rado …
Šolsko prvenstvo v 
smučanju in deskanju

Zgodba o letošnjem dvojem uspehu 
nekategoriziranih smučarjev in deskarjev z 
OŠ Železniki na državnem osnovnošolskem 
prvenstvu, ki se je ponovila že tretje leto, se 
je pričela vsaj eno leto prej. Zdelo se mi je, da 
vidim v očeh šestouvrščenega veleslalomista 
nek poseben lesk. Nisem se zmotil, ko si je 
fantič postavljal cilje in delal obljube. Letos 
je zmagal, državni prvaki pa so postali tudi v 
ekipni razvrstitvi v veleslalomu in deskanju 
na Rogli, ob izvrstni  organizaciji OŠ Pod 
goro iz Slovenskih Konjic. Lanska absolutna 
državna prvakinja za OŠ je bila že lani,  na 
začetku šolskega leta, opozorjena na njeno 
najpomembnejšo tekmo v letu. Veliko jih 
išče recept za uspeh in vedno več jih bo. 
Srčna žeja in železna volja, primerno okolje 
in nekaj sreče. V Železnikih imam manjše, 
dobro urejeno smučišče, v okolici tri večja 
smučišča in navdušeno osnovnošolsko 
mladino in nekaj starejših, ki se trudijo s 
strokovnim delom. Čeprav imamo v bližini 
družino odličnih smučarskih skakalcev, pa 
si želimo, da se mladina sreča tudi s tekom 
na smučeh. Zahvala organizatorju in spon-
zorjem za zgledno tekmovanje in nasvidenje 
na Rogli 2013.

Športni pedagog jože reya
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Enakomerno predenje smučarskih sedežnic in vlečnic je na pustno nedeljo (19. 
februarja) popestrilo dogajanje na poligonu  EŠK Mungo. Vsi, ki prihajamo od 
zunaj, smo si lahko prebrali: kratica pomeni Ekstremni športni klub. Ekstremni 
so bili tudi fantje in dekleta, ki so tekmovanje pripravili – ne samo, da je vse 
teklo, kot se spodobi, v sivem dnevu je DJ Marko skrbel za razpoloženje s 
hip hopom, elektronsko glasbo in hausom. Med grbinami, skakalnicami in 
drsalnicami za deskarje so odmevali Fresh (Gold Dust) in Wu Tang Clan, mladi 
deskarji pa so s čeladami in podkapami čez ušesa  vihrali med užitkom in 
popolnostjo svoje predstave. Najprej za ogrevanje, nato pa še dvakrat za oceno. 
Deskarski park je pokal po šivih, čeprav se je zbralo samo devetnajst fanatikov. 

ITAK otroška turneja

Mungo je pokal po šivih
ga je posnela tudi TV-ekipa, ostala pa bodo 
na Voglu, Krvavcu, v Mariboru in zadnje na 
Rogli,« nas je poučil.

Gledalci smo napeli ušesa, se pozibavali v 
ritmu glasbe in čistili svoj spomin za angleški 
besednjak. To je bilo tekmovanje v slogu slope-
style. Predsednik je začutil našo zadrego in nam 
je pomagal: »Seveda, deskanje na strmini, po 
pobočju, drsenje prek objektov z akrobatsko-
-cirkuškimi prvinami. Za to pa so v Cerknem 
velika skakalnica, »škatla« in še dve drsalnici, 
katerih glavni namen je, da tekmovalca še tik 
pred koncem tekmovalne proge spodneseta 
na hrbet, fantje in dekleta, ki radi slišijo, da so 
»freeriderji«(prevod: svobodnjaki), pa se želijo 
tej podli nameri upreti. V glavnem, uspešno. A 
to je le delček od množice disciplin prostega 
deskanja na snegu (freestyle),« smo zvedeli. 

Glavni sodnik tekmovanja, Luka Krajnik, ki 
je z enim ušesom poslušal predsednika, je hotel 
red in je zato še enkrat vse ponovil: »Tekmova-

Žiga Škufca, predsednik kluba in eden od 
sodnikov, je dejal: »Sedemnajst fantov in dve 
dekleti res ni veliko. Vsi, ki bi lahko prišli, 
pa niso, so bili prikrajšani za užitek. V redu, 
saj razumem, da sočasno potekajo podobna 
tekmovanja tudi drugje, ampak Cerkno je za-
kon, in zato smo pričakovali več nastopajočih. 
Morda je kdo manjkal, ker je menil, da ne bo 
snega, a mi smo čarovniki za sneg,« se je šalil in 
še mimogrede povedal, da deskarski poligon, ki 

je eden najboljših v Sloveniji, vzdržujejo fantje 
iz EŠK Mungo kar sami in prav zato bo tukaj 
tudi v prihodnje zelo živahno. 

Tekma dečkov do 15 let, ki je bila hkrati 
tudi otvoritvena za letošnjo sezono, spada v 
kategorijo petih tekem Itak Kids Toura (angl.) 
za državni pokal v deskanju. »Otroški niz de-
skarskih tekmovanj za državno prvenstvo teče 
v skladu s pravili Smučarske zveze Slovenije. 
V Cerknem smo pripravili prvo druženje, ki 
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nje slopestyle (prevod je zgoraj) poteka na treh 
objektih – na  skakalnici, na škatli (angl. upbox 
4 metre), jahanju »velbane« mavrice (rainbow), 
dolge 6 metrov (drsalni objekt), za tiste, ki ne 
marajo mavrice, pa je vzporedno dolga ozka in 
ravna klina (angl. downrail, 6m).« Joj, dovolj 
naštevanja, vsi smo že držali pesti, vsak za 
svojega in vsi za vse. Nekdo se je na treningu 
prekucnil ob vznožju dolge modre okrogle 
kovinske cevi, ki se na koncu na hitro prelomi 
in je tudi namenjena podrsavanju. Letel je po 
zraku, kot da dela premet v stran. Bilo je veliko 
pršiča in brez reševalcev. 

Po dveh 45-minutnih treningih med znano 
glasbo sta bili še dve vožnji, od katerih je boljša 
štela, katera vožnja pa je bila boljša, so odločali 
trije sodniki. Nismo opazili, da bi se med seboj 
kregali. Ali pa tega nismo slišali, ker nam je uše-
sa napolnil glas napovedovalca Klemna Bučana, 
zapriseženega deskarja, ki je »čist noter padu« 
s predstavitvami tekmovalcev in razlagami 
vragolij, seveda pa je trike še neuradno ocenje-
val, za vsakega tekmovalca posebej, kar pa ni 
šlo v uradno oceno. Obiskovalci in naključni 
smučarji naj smučišča leta 2010 / 2011 smo 

Eva, Kaja in Gorazd
Gorazd Kralj, trener KDS Deska iz Velenja, je na smučišče v Cerkno, kjer je bil prvič,  

pripeljal tudi dve deskarki. Zvezdici Evo in Kajo, pa ne zvezdici zaspanki, čeprav sta se morali 
pomeriti samo med seboj. »Radi obiščemo domača deskarska tekmovanja, tako da se lahko 
fantje in dekleta družijo z vrstniki, tudi tistimi, ki niso v reprezentanci,« je dejal trener, ki je 
na mlin organizatorjev izrekel pohvale za organizacijo, za dobro postavitev proge, predvsem 
pa za dobro vzdrževane deskarske objekte.

Eva Kralj je doma iz Velenja, je šestošolka na OŠ Antona Aškerca. Ni samo spretna na 
snegu, ampak že sedem let pleše jazz balet v Plesnem studiu N v Velenju, sicer pa obiskuje 
4. razred glasbene šole, kjer igra klavir. Morda pa pri deskanju pripomoreta tudi klavirska 
uglašenost in jazz balet, saj smo jo na trenutke lahko občudovali ob ritmičnem sledenju glasbe, 
pa čeprav je vijugala s polno hitrostjo. Zatrjuje, da je njena najboljša družba sestrična Anja, 
s katero zmeraj najdeta skupni jezik.

In zakaj deskanje na snegu? Simpatična dolgolasa deklica odgovarja: »Sestavni del mojega 
najljubšega športa je adrenalin. Pred objekti, na katerih skačem, podrsavam in se vrtim, imam 
zmeraj spoštovanje. Kadar tekmujem, se navadno predstavim s triki, ki jih že obvladam, in 
zato na tekmah lahko pozabim na tremo.«

Zmagovalka, leto dni starejša Kaja Verdnik iz OŠ Griže, je svoje prve deskarske korake 
naredila na Rogli, kamor gre še zmeraj najraje in najbrž bo zato nastopila tudi na zadnji 
tekmi Otroške deskarske turneje. V šoli ima najraje tuji jezik. Od pomembnosti tekme je 
odvisno, kako glasna je pohvala učiteljev. »Sošolci so zmeraj veseli, ko jim povem, da sem 
bila uspešna,« pravi dekle, ki je zaradi športa odsotno od pouka skoraj polovico šolskega 
leta. Za boljšo koordinacijo trenira tudi gimnastiko. In ne boste verjeli, da Kaja na strune 
violine gode tako dobro, da ima mesto v domačem simfoničnem orkestru. 

In kako se pripravi na tekmovanje? »Zmeraj mi pomaga pogovor s trenerjem, ki me dobro 
pozna. Dan pred tekmo potrebujem tudi deset ur spanja, pred tem dobro večerjo, meso in 
testenine ter obilen zajtrk. Navadno so to topli sendviči,« pravi sedmošolka in dodaja, »moj 
življenjski cilj je študij na Fakulteti za šport.« In želja? Da bi zanjo navijali in jo spodbujali 
tudi pri padcih v življenju in ne samo pri vzponih.

tako dobili popolno, predvsem pa pravočasno 
informacijo o dogajanju, pa še zdelo se nam je, 
da smo se naučili nekaj angleščine, ki nam je še 
dolgo zvenela v ušesih. 

DJ Marko pa je še kar vrtel in vrtel glasbo, 
Klemen ga je moral nekajkrat utišati. Na 
trenutke je bilo sprostitve in koncentracije z 
glasbo skoraj preveč.

Tine Mlakar, eden od organizatorjev, ki de-
ska že dvanajst let, nam je še razložil, da bodo 
tekmovalci lovili dodatne točke z »grabom«, 
to je z dotikom deske med letom, in če bo 
komu uspelo, da se bo prek objekta spustil z 
nasprotno nogo, s katero navadno tekmuje, in 
če komu uspel še obrat za 5.40, pa bo deležen 
dolgega »wauuuuu«. Za konec pa je stroga 
ocenjevalna komisija poskrbela za dodatno 

popestritev – trideset minut so se tekmovalci 
lahko vozili tudi po trepalnicah, če so znali, za 
najbolj drzen lik na kateremkoli objektu, pa 
so obljubili še posebno nagrado – za najbolj 
inovativen in kreativen trik in sploh in oh. 

Atraktivne zmagovalce, tekmovalce, de-
skarje, pogumneže, ki so bili več v zraku kot 
na snegu,  smo dobili v treh kategorijah: Kaja 
Verdnik pri dekletih, Naj Mekinc pri fantih 
do 12 let in Tit Štante pri fantih do 15 let. Z 
mislijo na slogan z domače cerkljanske spletne 
strani in vabilom: »Prepustite domišljiji korak 
in zagotovo vas popelje v Cerkno,« tudi mi 
končujemo svojo nalogo v idiličnem Cerknem. 
Titu pa želim hitro okrevanje. Ko je zmanjkalo 
glasbe, je tudi on izgubil tla pod nogami …  

Mojca Zupan

Člani velenjskega kluba Deska
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 Erik Paulin NTK Arrigoni Izola1
desetplusdesetplusdeset10 +

Tekmovalni urnik  
je zelo zaseden

Obiskujem osmi razred Osnovne šole 
Antona Ukmarja v Kopru. Namizni tenis 
treniram že sedem let v Namiznoteniškem 
klubu Arrigoni Izola. Na začetku je bila to 
zame zgolj zabava, kmalu pa sem spoznal, 
da mi je ta šport všeč. In tu se je začela moja 
namiznoteniška pot. 

Počasi so se pojavili tudi uspehi. Iz leta v leto 
sem bil boljši in danes sem drugi na kadetski 
lestvici. V tej kategoriji pa bom tekmoval še 
naslednje leto. Tekmujem tudi za mladinsko 
kategorijo, v kateri sem že kar uspešen, a se 
bom moral še bolj potruditi. Občasno tekmu-
jem za drugo člansko namiznoteniško ligo. 
Zastopam tudi slovensko kadetsko državno 
reprezentanco. Moj tekmovalni urnik je zelo 
zaseden. Želim si, da bi še več iztržil na tekmo-
vanjih, še posebno na mednarodnih z državno 
reprezentanco.

Rad se spominjam osvojitve naslova držav-
nega prvaka v dvojicah leta 2010 z Denijem 
Kožulom iz Logatca. Prav tako je bil izjemen 
uspeh 10. mesto na evropskem prvenstvu v 
Strasbourgu. Tam sem pridobil veliko izkušenj. 
Leta 2011 pa sem bil drugi na mednarodnem 
ITTF turnirju v Lignanu. Lansko sezono sem 
bil državni prvak v dvojicah, s Tilnom Cvet-
kom iz Mute, in državni podprvak posamezno.

Treniram petkrat na teden,štirikrat po dve 
uri in pol, enkrat pa po tri ure in pol. Na 
treningih je potrebno trdo delo, brez želje in 
dobre volje pa tudi ne gre. Zelo mi je všeč tale 
rek: »Komur na treningu ne lije pot s čela, ga 
tudi nadarjenost ne bo rešila.«

Omeniti moram tudi mojega trenerja Zden-
ka Švaba, ki me že vsa ta leta spremlja po tej 
trnovi poti do vrha. Zelo ga spoštujem in ga 
ne bom nikoli pustil na cedilu, prav tako pa 

ne svojega kluba, v katerem namizni tenis, po 
njegovi zaslugi, živi že tri desetletja in pol let. 

Šport in šolo zelo dobro usklajujem, saj sem 
tudi v šoli zelo uspešen. Na srednjo šolo bom 
najverjetneje šel na športni oddelek Gimnazije 
v Kopru. Namizni tenis je del mojega življenja 
in to bo tudi ostal.

Priporočaš namizni tenis vrstnikom?
»Seveda ga priporočam, a če je namizni tenis 

nekomu všeč, mu ni treba dvakrat reči, naj 
začne trenirati. Poleg tega pa je ponekod raz-
širjeno mišljenje, da je to preprosto odbijanje 
žogice. A to ni res. Javnost je treba ozavestiti, 
da je namizni tenis zelo zahteven šport. Tre-
nirati je treba začeti dokaj zgodaj, in sicer na 
začetku osnovne šole. Namizni tenis izboljšuje 
zbranost, spomin, delovne navade in še mnogo 
drugega.«

Veliko potujete po Evropi?
»Kar zanimivo je potovati po Evropi in 

spoznavati druge kraje, življenje ter hrano. A 
vseeno nimamo veliko možnosti za oglede, 
saj večino časa igramo. Bil sem že v Lignanu 
(Italija), Strasbourgu (Francija), Bratislavi 
(Slovaška), v Tati (Madžarska). So pa tudi tek-
movanja, na katerih tekmujem za klub, denimo, 
v Zagrebu, Linzu, Varaždinu.«

Ti je morda všeč kakšna knjiga?
»Kdaj pa kdaj primem v roke tudi kakšno 

knjigo, če je seveda zanimiva. Navadno je to 
pustolovska.«

Kaj ti pomeni morje, ki ga imaš pred 
vrati?
»Morje … mi veliko pomeni, zelo veliko. 

Pravzaprav si ne znam predstavljati življenja 
brez njega. Nikoli se ne bi ločil od slovenske 
obale … Povsod je lepo, a najlepše je doma.«

V tekih 
še vedno 
uživam

Leta 2004 sem se udeležila tedenskega 
tečaja teka na smučeh in bilo mi je tako všeč, 
da sem, kot tudi veliko drugih udeležen-
cev, začela redno trenirati. Najprej smo se 
večinoma igrali na snegu, kasneje pa je za-
čelo postajati vedno bolj resno. Zdaj v TSK 
Merkur Kranj treniram 6-krat na teden in 
večino časa v tem še vedno uživam. Pozimi 
največkrat treniramo na Pokljuki, včasih se 
odpravimo tudi na Roglo, če pa snežne raz-
mere dopuščajo, pa treniramo tudi v Preski 
pri Medvodah ali na bližnji Kokrici. 

V poletnem času naredimo največ tre-
ningov prav na Kokrici, na rolkarski progi. 
Treningi so še bolj razgibani kot pozimi, saj 
treniramo na rolkah, tečemo kros, naredimo 
kakšen trening na stadionu, za daljše 
vzdržljivostne treninge pa se največkrat od-ržljivostne treninge pa se največkrat od-žljivostne treninge pa se največkrat od-ivostne treninge pa se največkrat od-
pravimo na kolo ali na pohod v bližnje hribe.

Letošnjo zimsko sezono sem prvič po-
stala državna prvakinja na 5 km klasično 
in 5 km zasledovalno, zmagala pa sem tudi 
na mednarodni tekmi lovorika Topolino. 
Takoj po zimskih počitnicah me čakajo še 
igre OPA, na katerih upam na čim boljšo 
uvrstitev, saj se mi je lanski nastop ponesrečil 
zaradi padca.

Rada tudi tečem kros in se udeležim 
tekmovanj v gorskem teku. Lani sem bila 
uspešna tudi v tem športu. Na državnem 
prvenstvu za gorske teke sem v skupni raz-
vrstitvi osvojila 2. mesto. Vesela pa sem bila 
tudi dosežka na šolskem teku Ljubljanskega 
maratona, na katerem sem kot dijakinja 
športnega oddelka prvega letnika Gimnazije 
Šiška v Ljubljani tudi med starejšimi stopila 
na 3. stopničko.

Zmaga na Topolinu je velik dosežek

 Anita Klemenčič  
 TSK Merkur Kranj2
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Priložnosti  
bo še veliko

Tek na smučeh sem začela trenirati med počitnicami med 
vrtcem in vstopom v šolo (OŠ Bistrica pri Tržiču), ko je bil na 
Jezerskem tečaj teka na smučeh. Veliko otrok s tistega tečaja 
nas je kasneje začelo redno obiskovati treninge. 

Prvi treningi so bili zelo naporni. Z začetkov treniranja mi je 
najbolj ostalo v spominu, da sem morala trenirati z vsaj pet let 
starejšimi, ki so me vedno čakali. Takrat še ni bilo mlajših skupin, 
sem pa tudi s takšnimi treningi pridobivala moč in vzdržljivost. 
Na nekem treningu smo morali na Pokljuki preteči 10 km. Ko 
sem komaj prišla naokoli, je trener opazil, da je izgubil telefon. 
Vsi smo morali v ponoven krog na 10 km. Na srečo smo telefon 
našli že na začetku iskalne akcije, zato smo obrnili in se odpravili 
proti kombiju. 

Prve teme sem tekla še v starostni skupini cicibank, kasneje 
sem prešla med mlajše deklice, danes pa sem, po osmih letih 
treniranja, v kategoriji starejših deklic. 

Kako kratkotrajna je športna slava, je na svoji koži občutil 13-letni Tit, 
osmošolec z OŠ Frana Roša iz Celje, ki je zmagal na prvi tekmi deškega 
niza tekmovanj za državno prvenstvo na Cerknem, saj je po tem, ko je 
bilo tekmovanja že konec, padel in si poškodoval ramo. Tako so ga do 
zmagovalnih stopničk, ki jih sploh ni bilo, pripeljali z motornimi sanmi, 
drugo- in tretjeuvrščeni vrstniki pa so mu segli v dlan samo simbolično. 
Po izrazu obraza sodeč je Tit komaj prenašal bolečine in najbrž bi bilo 
bolj modro, če bi s starši takoj odpotovali v dolino in proti prvi bolnici.

Tit je sicer pravi športnik, igra tudi hokej, a ker je pri deskanju, s katerim 
se ukvarja že kakšnih sedem let, uspešnejši, se je odločil, da se bo raje bolj 
posvetil deskanju. Na vprašanje, kaj vse že zna, je dejal: »Odvisno, kje.« 
Tekmoval je namreč že marsikje, denimo v �aa�u v Švici. Za poligon na Cer-že marsikje, denimo v �aa�u v Švici. Za poligon na Cer-�aa�u v Švici. Za poligon na Cer-
knem je povedal: »Na skakalnici sem se zavrtel v zraku 7-20,« kar pomeni 
dva polna obrata (2 � 360 stopinj). In potem je želel povedati, kaj zmore na 
različnih drsalnicah, eni bolj zahtevni od druge, a mu prevod iz angleškega 
poimenovanja v slovenski jezik ni šel najbolje. »Ne vem, kako bi razložil. 
Fifty-fifty, front side 1-80 off,« 
in potem je zdrdral imena likov, 
sestavljenih iz angleških številk 
in okrajšav, ki bi jih razumeli 
samo njegovi prijatelji. 

Deskanje je zanj zabava, 
šport. »V tem športu želim 
uspeti,« je bil kratek. Povedal 
je, da pogosto deska skupaj s 
Timom Kevinom Ravnjakom, 
ki je na letošnjih olimpijskih 
igrah mladih osvojil srebrno 
medaljo. »Ja, Tim je zelo dober. 
Po treningih gremo pogosto 
tudi skupaj na kakšno koka-
kolo, se pogovarjamo in smo 
prijatelji,« je dejal in sploh ni 
omenil, da tekmuje za mladin-
sko reprezentanco v prostem 
slogu. Tit nikoli ne hiti domov 
zato, da bi bral, a je po bralnih navadah zagotovo enak svojim vrstnikom, 
saj je takoj izstrelil naslov vsaj ene priljubljene knjige: Geniji v kratkih 
hlačah, pisatelja Slavka Pregla, s pripombo, da je ta zanimiv mladinski 
roman bral za šolo. 

Ko smo ga vprašali, kaj počne poleti, ko ni snega, je prav tako presenetil 
s hitrim odgovorom: »Deskam na ledenikih, v Franciji pa tudi na Novi 
Zelandiji. Ja, tam spodaj je super, precej drugače kot tukaj, v Sloveniji. 
Predvsem je lepo in zanimivo, pokrajina je drugačna.« Zaupal nam je, da 
se zato z malo večjim veseljem uči angleški jezik, predvsem pa je užival v 
dolgem letu z velikim boeingom družbe iz Emiratov. »Po tem, kako sem 
se pogovarjal, se mi zdi, da še kar znam angleško.« Vendar vsako leto ne 
potuje na Novo Zelandijo. S staršema, tudi navdušenima deskarjema, poleti 
jadra, rad se vozi na rolki ali pa deska na krožnih vlečnicah. 

In še malo k Titovem nastopu. Ko je glavni organizator z vrha razgledne 
točke, od koder je opazoval in ocenjeval tekmo, za občinstvo povedal, da 
je Tit po skoku lepo pristal, zelo na »klin«, sem bil vesel, da je vendarle v 
deskarskem jeziku neka naša domača beseda, ampak veliko kasneje mi je 
bilo jasno, da to ni slovenski »klin«, ampak angleški »clean«. Ja, če želiš 
biti deskar, moraš znati kar dobro angleško.

S pogledom za dve leti vnaprej se je Tit prestavil v športni oddelek na 
gimnazijo v Celju. Rad ima živali, zanima ga biologija, za vrstnike pa je 
imel tole sporočilo: »Čim več naj se vas skuša spraviti na desko, ker je to 
zelo zabaven šport.« Ja, in včasih tudi nekoliko nevaren. Ampak, saj lahko 
človek doživi kaj neprijetnega tudi pri vožnji s kolesom ali celo pri hoji. 

 Nina Klemenčič, 
 TSK Merkur Kranj3  Tit Štante KDS Deska, Velenje4

7-20 in –  
lep pristanek

Anita in Nina

Anita in Nina –  
v rosnih letih že na 

tekaških smučeh

Med tem časom sem po-
leg teka na smučeh tekmovala 
tudi na rolkah, rolerjih, kro-
sih in v gorskih tekih. Moji 
največji uspehi so osvojitev 
štirih medalj za 3. mesto, treh 
medalj za 2. mesto in štirih medalj za 1. mesto na držav-
nih prvenstvih. Imam pa tudi tri popolne komplete medalj 
(vseh treh barv) z državnih prvenstev v gorskih tekih. 
Vseh skupaj imam približno 200 medalj in 40 pokalov.  
Moji največji dosežki so s tekmovanja Topolino, na katerem 
nastopa okoli deset držav in je največje mednarodno tekmovanje 
za otroške kategorije. Nastopila sem že 6-krat in sem dosegla dve 
uvrstitvi na stopničke: imam eno bronasto in eno zlato medaljo. 

Prvič sem bila zelo vesela 3. mesta, ker sem imela pred startom 
38 stopinj vročine, med tekmo pa sem še malo zgrešila progo, 
zato sem morala preteči nekaj metrov več kot tekmice. Vendar 
mi je uspelo osvojiti medaljo. Zmago pa sem si pritekla dve leti 
kasneje, ko sem bila res odlično pripravljena. Na najvišjo sto-
pničko sem stopila s slovensko zastavo, občutek je bil čudovit. 
Tudi letos sem se udeležila tega tekmovanja, 3. mesto mi je 
ušlo 50 m pred ciljno črto. Bila sem razočarana, vendar imam 
naslednji dve leti spet novi priložnosti.

V prihodnjih sezonah želim še izboljšati svoje uvrstitve in 
osvojiti še kakšno medaljo na tekmovanju za lovoriko Topolino. 
Verjamem, da mi bo z močno voljo in vztrajnostjo uspelo. Moja 
največja želja v športu je nastop na olimpijskih igrah.
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Vaja
Rokomet, srednje šole

Nekaj dejstev
Vrstni red: 1. ŠC Novo mesto SRŠTG, 2. ŠC Krško Sevnica SPSŠ Krško, 3. Gimn. Ptuj, 
4. Prva Gimnazija v Celju. Izidi: ŠC Krško Sevnica SPSŠ Krško : G Celje 21:18 (7:10), 
ŠC Novo mesto SEŠTG : G Ptuj 22:21 (10:11), za 3. mesto: G Ptuj : I. G Celje 24:20 
(12:8), za 1. mesto: ŠC Novo mesto SEŠTG  : ŠC Krško Sevnica SPSŠ Krško  21:13 (9:4). 
Zmagovalna ekipa ŠC Novo mesto: Tadej Aupic, Tomi Bede, Aleš Brzin, Hiha Ceh, 
David Didovic, Alen Jerlah, Sebastjan Kravcar, Sebastjan Križman, Urban Križman, Aljaž 
Lavric, Tilen Majerle, Rok Ratajec, Rok Skol, Rok Terkaj, Marko Turk, Tim Vidmar, Aljaž 
Zoran,  vodja Boris Plut, trener Turk Kristjan. Naj, prvenstva, strelec: Matej Kučič (ŠC 
Krško Sevnica), vratar: Aleš Brzin (ŠcNm), igralec: Rok Skol (ŠCNm), sedmorka - vratar 
Aleš Brzin ŠCNM-SEŠTG, krožni napadalec: Dejan Vovk (ŠC Krško), levi zunanji: Aljaž 
Lavrič (ŠCNM-SEŠTG), srednji zunanji: Rok Skol (ŠCNm-SEŠTG), desni zunanji: Rok 
Cvetko (G. Ptuj), desno krilo: Gal Marguč (I. G Ce), levo krilo: Tadej Dular (ŠC Krško), 

Moje zanimanje za šolsko državno 
prvenstvo v rokometu, v dvorani 
Leona Štuklja v Novem mestu, je 
bilo staro eno leto, od takrat, ko je 
ekipa Šolskega centra Krško- Sevnica 
v peklenskem ozračju v svoji dvorani 
osvojila šolsko prvenstvo 2011. 
Eden od ptujskih igralcev, ki je po 
tekmovanju odšepal do svojega 
avtobusa, je dejal, brez jeze, celo z 
nasmehom na obrazu: »Prihodnje 
leto se vrnemo, ampak takrat bomo 
zmagali.« In ker športne tekme ne 
moreš gledati, brez da bi za nekoga 
navijal, se razume, da sem za DP 2012 
navijal – za Ptujčane.

Res so se vrnili na finalni turnir, ampak do 
finala jim ni uspelo. Odločilni prvi tekmi, ki 
sta se morali končati s k.o. ene od ekip, je bila 
usodna tudi za športnike mojega zanimanja. 
Pri zaostanku enega zadetka proti ekipi ŠC 

Novo mesto so v zadnjem napadu, v zadnji 
sekundi Ptujčani prišli do strela. Z druge stra-
ni igrišča sem že videl žogo za črto, vratarja, 
ki je izgubil ravnotežje in je bil že globoko v 
vratih, a je žogo še nekako odbil v polje. Vsi so 
zagotavljali, da žoga s svojim obsegom ni šla 
prek projekcije prečke vrat. 

Kaj se je v resnici dogajalo na črti sedmih me-
trov, mi je bilo jasno, pa če bi bil slep, saj vendar 
ni mogoče, da bi nasprotnemu igralcu v najbolj 
napeti sekundi 40-minutne tekme, v kateri so 
se posluževali skoraj vseh prijemov, in ki je 
odločala o vsem, dovolili, da nasprotnik meče 
na vrata v slogu fair playja: »No, izvoli, če bo 
zadetek, bomo igrali še pet minut nadaljevanja, 
nato pa kazenski streli …« Ne, to ni mogoče, in 
če bi sodnik miže piskal kazenski strel, bi imel 
bolj mirno vest, kot da tega piska ni bilo. Vsi, ki 
sem jih vprašal, kaj menijo o tem (zanimal sem 
se kot navijač), so se strinjali, da zadetka ni bilo, 
da pa je bil zagotovo prekršek v obrambi. A 
ker so sodniki ljudje in ker praviloma njihovih 

odločitev ne razčlenjujemo, ker so organizatorji 
pokal za fair play podelili ptujskim navijačem, 
ker iz tega niso delali cirkusa, smo se pač 
morali vsi skupaj prikloniti nenavadnemu in 
nepričakovanemu poteku dogodkov. Tudi 
navijači iz Ptuja. Ne vem, kdo je bil v žiriji za 
pokal fair playja, a prepričan sem, da je moral 
imeti podeljevalec kar veliko v hlačah. Če se ne 
motim, nekaj časa ni bilo nikogar, ki bi ga želel 
prejeti – pokal za fair play namreč. 

Ja, to je bil zame, za navijača ekipe ptujske 
gimnazije, ključni trenutek tekme. Vse drugo 
je bila rutina, ki ni z ničemer spominjala, 
razen z nekaj nekontroliranimi streli žoge v 
glavo nasprotnega igralca,  na podoben do-
godek pred enim letom v Krškem. V športni 
dvorani �eona Štuklja je bilo, v primerjavi z 
letom 2011, komorno ozračje. »… ampak, da 
organizatorji našim fantom niso dovoli prine-
sti na tribuno bobnov, tega ne razumem,« je 
malo daljše razmišljanje sklenil Bojan Božič, 
trener Krčanov, ki je še menil, »bila je zarota 
in lobiranje, da so izpeljavo finala dobili No-
vomeščani.« No, po prvi tekmi za uvrstitev v 
finalne, v kateri so Krčani premagali Celjane, 
so bili mnogi prepričani, da imajo Krčani, kljub 
vsemu, veliko možnost za zmago, vendar pa so 
v finalu z Novomeščani ugotovili, da so doma 
pozabili ključnega igralca – Srečka. Česarkoli 
so se loti, skoraj vse jim je spodletelo, razlika v 
zadetkih je med finalistoma hitro rasla v korist 
domačinov in vsi so si oddahnili, ker je bilo 
prvenstvo tako končano s srečnim koncem - že 
pred koncem.

Kasnejše razmišljanje o izpeljavi finala me je 
pripeljalo do asociacije z znamenitim Fellinije-
vim filmom Prova d›orchestra (Vaja) v katerem 
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Pomembno - čas za igro
 Lea Paulin NTK Arrigoni5

Sem �ea Paulin. Imam 9 let in pol. Obiskujem 4. razred Osnovne šole 
Antona Ukmarja v Kopru. V stari dvorani, v kateri je treniral moj brat Erik, 
se mi je namizni tenis zdel zanimiv. Z bratom sem rada hodila na tekmo-
vanja in navijala. Ker mi je bil namizni tenis všeč, sem ga začela trenirati. 

Pri petih letih sem se v dvorani igrala z loparjem in žogico ter pomagala 
igralcem pobirati žogice. Trenirati pa sem začela s šestimi leti. Čez eno 
leto pa sem videla, da je za napredek potrebno veliko dela. Z delom na 
treningih sem prišla do uspehov. Na tekmovanjih Alpe-Adria v kategoriji 
do 10 let zasedam prvo mesto. Na slovenski lestvici za mlajše kadetinje 
(do 12 let) pa sem dvanajsta. Nimam še veliko izkušenj z mednarodnimi 
tekmovanji, saj sem bila samo enkrat v Zagrebu in v Varaždinu. 

Želim si, da bi bila še uspešnejša in da bi se povzpela po državni lestvici. 
Moja vzornica je Polona Čehovin, ki jo je treniral moj trener Zdenko Švab. 
Hodila sem tudi v glasbeno šolo in igrala flavto. Ker je bila združitev glasbe 
in športa zelo težavna, sem glasbo opustila. Še vedno pa rada poslušam 
moderno glasbo. Pozimi rada smučam, poleti pa izkoristim bližino morja 
in grem na plažo. Uživam tudi v igri s prijateljicami.

veliki italijanski režiser sledi članom orkestra, 
pa ne samo vidnemu, tudi v nezavednemu. 
Na eni sami vaji se je dogajalo toliko, da je na 
koncu razneslo prostor v katerem so vadili. 
In to dinamiko Fellinijeve vaje sem začutil v 
dvorani velikega olimpionika, ki vsem gostom 
simbolično kaže svoj biceps. Organizatorji 
so pripravili vse, kar si lahko zamislimo, od 
založene VIP-sobe, do TV studia, velike 
ekipe pri zapisniški mizi, do velike žirije za 
»naj« priznanja, ki jo je vodil rokometni tre-
ner Slavko Ivezič, pa do Nikole Radića, ki je 

reklamiral svojo knjigo z naslovom Rokomet 
od začetnika do vrhunskega igralca. Tribuna 
mladih gledalcev je bila polna na vseh štirih 
tekmah. Skratka, organizatorji so pripravili 
velik dogodek in prav zato so bili zagotovo 
najboljša izbira za izpeljavo finala, z lobira-
njem ali pa brez njega.

Boris Plut, ravnatelj SEŠTG Novo mesto, je 
v zahvalnem pismu Zavodu za šport RS Planica 
poudaril: »… Vse dijake in mentorje, ki so 
sodelovali v organizaciji finala - tehnike, ra-
čunalničarje, kamermane, novinarje, fotografe, 

reditelje, zapisnikarje, časomerilce, akrobate, 
plesalke, komentatorje -, sva z direktorjem 
Štefanom Davidom sprejela in jim čestitala za 
uspešno izpeljan veliki projekt. Peturni video 
posnetek bodo dijaki zmontirali v promocij-
sko verzijo ...«

Konec tekmovanja ni bil Fellinijev, dvorane 
ni razneslo, zato pa so mnogi mladi veliko od-
nesli od dogodka. Z veseljem si bomo ogledali 
promocijski CD in tisti usodni strel na vrata, 
ki ga Ptujčani ne bodo pozabili. 

Niko SlaNa
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Biljard, šola,  
Ferris in slaščice 

Naj met - že na 
prvi tekmi sezone

Za Matijo (15), metalca kopja in po izboru AZS najuspešnejšega 
pionirja v minulem koledarskem letu, ki je postavil dva državna re-
korda, ne bi mogli reči, da živi v senci starejšega brata Jake. Najbrž bi 
bolj držalo, da mu daje brat veliko spodbude za njegovo športno pot. 
Na zimskem atletskem državnem prvenstvu v Domžalah smo lahko 
ob vsakem njegovem metu zaslišali: »Daj, mali!« Vedeli smo, da zanj 
drži pesti. In »mali« se je na prvem tekmovanju sezone in prvič kot 
mlajši mladinec izkazal s svojim najboljšim metom doslej, vrgel je 
64,64 m. Trener Jože Satler mu je čestital, Matija pa sam s seboj ni bil 
zadovoljen: »Vem, kaj je bilo narobe, preveč sem šel naprej … Najbrž 
zaradi utrujenosti,« je razmišljal.

Matija, ki je dijak radovljiške Srednje šole za medijske tehnike,  je 
z bratom dva tedna preživel na Portugalskem. »Trenirali smo tudi po 
trikrat na dan, kakšen dan smo samo počivali.« Najbrž si bo to zimo 
dobro zapomnil po daljni deželi, po majhnem mestu Faro, kjer je lahko 
samo treniral in počival, pa okušal izvrstno hrano, včasih je za sprostitev 
skočil v bazen ali v savno. Skratka, športno življenje, o katerem bo 
nekoč lahko naredil film, saj mu bo prihodnji poklic to omogočil, ali 
pa vsaj razstavo fotografij, podkrepljeno s portugalsko glasbo.  Matija 
je priznal, da s Portugalske ni prinesel kakšnega posebnega gradiva, 
saj je bil v ospredju samo šport. Dosežek 64,64 pa tudi potrjuje, da je 
bil trening dober. 

Prihodnje leto, ko bo znova v športni odpravi na Portugalskem, bo 
državo zagotovo medijsko obdelal in ob treningih naredil še čudovito 
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 Ana Gradišnik, 1996

 Matija Muhar AD Satler
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Na evropskih stopničkah –  
(prva z leve) Anna Gradišnik

seminarsko  nalogo, morda bo pisal še blog – malo tudi zato, da bi spro-
žil kanček zavisti med sošolci, da bi si mislili, kako prijetno je trenirati 
atletiko. Ko smo se z atletom pogovarjali o takšnih prihodnjih projektih, 
se je samo nasmejal, dejal je, da bi moral za kaj takega imeti poleg vsaj 
mamo, ki vse to obvlada. No, upajmo, da v šoli ne bodo brali teh vrstic, 
ker bi se lahko res zgodilo, da bi mu naložili podobno nalogo. A ker je 
fotografija njegov konjiček, ne bi imel težav.  

»�etos nimam v načrtu resnejše tekme, a kljub temu se je treba na 
vsaki tekmi potruditi. Ob koncu sezone bi rad vrgel kopje približno 
69 m. To bi že nekaj pomenilo,« razmišlja jeseniški atlet, ki ima že zdaj 
v mislih »olimpijski« nastop za OFEM (olimpijski festival evropske 
mladine). Zanimivo je, da je Matija v  mladi reprezentanci včasih tudi 
»dežurni« za suvanje krogle. V dvojni vlogi je bil, denimo, lani v jeseni 
na mednarodnem reprezentančnem tekmovanju v Nitri na Slovaškem. A 
metanje diska in suvanje krogla sta zanj samo pomožni atletski disciplini, 
ki so ju loti, če ni druge možnosti.

Po tem, kaj se je dogajalo že na prvem tekmovanju sezone, lahko 
sklepamo, da bo Matija zagotovo veliko naredil že v svoji prvi sezoni 
med mlajšimi mladinci, sicer pa bodo padali rekordi prihodnje leto – če 
bo le hodil po stopinjah svojega brata. 

Začela sem »igrati«, ko sem bila še majhna, 
mogoče stara pet let. Doma smo imeli mizo, 
oče jo je kupil leta 2000, ko smo končno imeli 
dovolj veliko sobo zanjo. Kupil jo je malo iz 
nostalgije, ker je sam nekoč igral, malo pa z 
namenom, da z bratom Klemnom ne bi igrala 
samo računalniških igric. Oče pravi, da je 
biljard najbolj primerna igra za otroke, ker so 
lahko lepo na varnem doma, obenem pa se ne 
zaležijo na kavču, pa še geometrije in fizike se 
učijo. Problem je le velikost – 9 čevljev dolga 
miza potrebuje prostor najmanj 4,5 � 5,5 m.

S Klemnom, mojim bratom dvojčkom, sva 
bila ob novi pridobitvi še premajhna, zato je 
za začetek dal izdelati posebne klopi, ki so 
bile postavljene okrog in okrog mize kot oder. 
Prav rada sva se igrala, in očitno sva imela tudi 
talent, tako da naju je oče začel vpeljevati v 
prve skrivnosti igre, potem pa je vlogo trenerja 
prevzel najin 18 let starejši brat Mitja, ki se je po 
dolgoletnem premoru ravno tedaj vrnil k igri. 
Je odličen igralec, eden najboljših v Sloveniji.

Počasi je igra prešla v učenje. �eta 2004 sva 
se začela učiti »voziti belo«. Kot se za punčke 
spodobi, sem bila jaz bolj »pridna«, Klemen pa 
je pri desetih letih za dve leti popolnoma nehal, 

ker so ga pritegnile igrice in druge reči. Konec 
leta 2008 pa sva se oba udeležila mladinskega 
prvenstva RS. �eta 2009 sem prvič osvojila dr-
žavno prvenstvo med ženskami. Potem sem šla 
na MEP, na katerem so nastopale tudi do šest 
let starejše punce. Mislila sem, da bo katastrofa, 
pa se je izkazalo, da sem kar dobra, bila sem 5. v 
osmici in devetki. �eta 2011 sem med odraslimi 
ženskami na EP že prišla do četrtfinala, med 
mladinkami pa sem bila srebrna in bronasta. 
Klemen je medtem zmanjševal zaostanek za 
menoj zaradi dveletnega premora, lani je bil 
med šolarji že četrtfinalist na MEP.

Zdaj sva zelo izenačena, zato so tudi treningi 
zelo zanimivi. Živiva na Portugalskem in imava 
po Mitju spet odličnega trenerja, Henriqueja 
Correio, ki je bil lani izbran za najboljšega 
športnika Portugalske – da premagaš nogome-
taše, moraš biti tu res zvezda. Ni samo odličen 
igralec, je tudi izreden učitelj in človek. 

Zelo rada igram, zdaj tudi nastopam vedno 
več, ker smo pod okriljem EPBF tudi ženske 
končno dobile svoj Eurotour – serijo osmih 
turnirjev. Na prvem sem bila tretja, res pa je, da 
je manjkalo nekaj najboljših. Naslednji mesec 
grem na EP.

Poleg biljarda imam vsaj še dve strasti: bor-
derkolija Ferrisa, s katerim treniram agility, 
in kuhanje, še posebno slaščičarstvo. Jeseni 
izide pri UMcu knjiga mojih receptov. Ob 
dokaj zahtevni šoli mi seveda kar zmanjkuje 
časa za še kaj.

Največja težava je torej čas. S Klemnom si 
še privoščiva počitnice, mama pa mora svoj 
dopust nameniti ali temu, da naju spremlja 
na velika tekmovanja, ki trajajo tudi do deset 
dni, ali pa domači oskrbi Ferrisa. Oče je svo-či oskrbi Ferrisa. Oče je svo- oskrbi Ferrisa. Oče je svo-
bodnjak in nima dopusta. A kot pravita, je ni 
reči, ki bi jo gledala z večjim zanimanjem, kot 
so moji in Klemnovi nastopi.20
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Adrenalin, hitrost 
in izpostavljenost

Sem Petra (1994), prihajam pa iz vasice Podljubelj. Ukvarjam se s sanka-
njem na naravnih progah, ki je v naši državi še dokaj neprepoznaven šport. 
Obiskujem Srednjo biotehniško šolo v Strahinju. Moja sankaška pot se je 
začela pri štirih letih, navdušil me je oče Goran, za kar sem mu zelo hvaležna. 
Tekmujem pozimi in poleti.

Poleti imamo po Evropi tekme s sanmi na koleščkih. Sem uspešna, saj sem 
bila že trikrat evropska in nekajkrat državna prvakinja. Poleti so treningi tri-
krat na teden, trenira me oče. Tekmujem po Evropi, denimo, v Avstriji, Italiji, 
Nemčiji, Švici in na Poljskem. Poletno sankanje je na saneh s koleščki, poteka 
pa po asfaltu. Je zelo adrenalinsko, kar mi je všeč. 

Zdaj se zimska sezona počasi poslavlja. Sem v slovenski sankaški reprezen-
tanci in vozim mladinska svetovna in evropska prvenstva. Pozimi so treningi 
napornejši, začnejo se novembra, če ni snega, hodimo na treninge v sosednje 
države, doma pa imamo suhe treninge. Na vseh tekmovanjih se uvrščam med 
deset najboljših na svetu. Uspehi me motivirajo. Trenira me Marjan Meglič z 
Bleda, ki vlaga v nas veliko truda in nam pomaga do uspeha. 

Rahločutnost  
in vihravost 

�jubezniv nasmeh in pogled, toplina in 
prijazne besede ob srečanju z znancem na 
cesti, skrb in pripravljenost pomagati sočlo-člo-
veku – nič mu ni v breme. Na drugi strani 
pa ga je zasvojila ljubezen do adrenalinskih 
športov in konjičkov. Vse to in še veliko več 
je le nepopoln opis Roka iz Kovorja, dijaka 
1. letnika Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica – smer turizem. 

Še v rosni mladosti je pred domačo hišo 
užival v naravi, predan travnikom in gibanju ter opazovanju 
sveta okoli sebe, spoznaval je živali v naravnem okolju, se z 
vrstniki podil naokrog in do današnjih dni črpal noro svobodo 
vaškega okolja. Že pri desetih letih se je preizkusil v skieringu, 
v snežni vožnji za motorjem in na njem. Dedni zapis je najbrž 
privrel na dan, saj sta starša ljubitelja moto športa in v garaži 
je med drugim na ogled tudi motor starodobnik. 

Temperamenten fant drvi, primerno današnjemu času, skozi 
vihrave družinske konjičke, potovanja in pohajkovanja. Umiri 
se šele v počasnem in zbranem dihanju pri športu. Povsod ga je 
veliko, pri namiznem tenisu, gasilcih, deskanju, lokostrelstvu, 
kikboksu. Priznanja v šoli mu veliko pomenijo, zato veliko 
časa preživi pri knjigah, seveda pa mu pomaga nadarjenost, 
tudi za tuje jezike. V kuhinji se pokaže njegova gurmanska 
narava, saj je zelo iznajdljiv pri peki slaščic.

»Moja lokostrelska pot se je začela s preprosto odločitvijo 
v osnovni šoli, da bom obiskoval krožek. Sledili so treningi, 
minilo je več let, doumel sem, kaj je pomembno. Vztrajnost 
se je pokazala na državnem prvenstvu, na katerem sem bil 
večkrat na stopničkah. Najbolj sem ponosen na udeležbo 
v ‹24-urnem lokostrelstvu›, ki ga organizira �okostrelski 
klub Tržič pod vodstvom Marjana Radosavca,« pravi pet-
najstletnik in dodaja, »nova dogodivščina pa poteka od 
jeseni s srednješolsko spremembo, ki me je popeljala med 
kikboksarje. Redno vadim in sem član Kickbo�ing akade-član Kickbo�ing akade-Kickbo�ing akade-
mije borilnih veščin Tržič, pod taktirko glavnega trenerja 
Edina Alijagića. Največje presenečenje je bil februarski 
dosežek, ko sem v Bohinjski Bistrici presenetil celo samega 
sebe. Na tekmovanju Gorenjske sem v štirih disciplinah v 
močni konkurenci kickboksa osvojil 2. mesto. Naš klub pa 
je osvojil kar 12 zlatih, 11 srebrnih in 13 bronastih medalj.« 
Pri pubertetnikih včasih odpade logično razmišljanje, a Rok 
zelo ceni prijateljstvo. Na prepihu življenja in novih preiz-
kušenj moči svoje skrite misli deli s prijateljem Jakom. Med 
njunim druženjem se tkejo niti v močan klobčič spominov: 
»Najino prijateljstvo je pravo, naučila sva se prepirati in zba-
dati, a sva optimista.«

Besede petnajstletnika, ki občasno meni, da ima že dovolj 
izkušenj za premagovanje kritičnih situacij, gredo svojo, 
včasih trmoglavo, a iznajdljivo, zanimivo in uspešno pot, 
polno priložnosti, da staršem na trenutke cefra živce, denimo, 
z vprašanji: »Ali me lahko zapeljeta, a gremo smučat, je na 
Bistriški planini srnin golaž, je morje še toplo?« Zaveda se, 
da mu starši omogočajo biti to, kar je.

Za konec pa še besede Rokovih staršev: »Veseli naju, da 
nama je sinov prijatelj Jaka prinesel revijo Šport mladih. Kot 
nekdanja vzgojiteljica se zahvaljujem vsem, ki gojite in pod-
pirate najstnike in jim dajete prave temelje pozitivnih poti v 
življenju, da jih spodbujate za različne športne dejavnosti.«

Mojca ZupaN
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V reprezentanci za sankanje na naravnih progah smo le trije sankači, poleg 
mene še dva fanta. Pred leti jih je bilo še petnajst. V tem športu uživam, saj so 
mi všeč adrenalin, hitrost in izpostavljenost. �etos sem bila na svetovnem pr-
venstvu v Rusiji, na Novouralsku, kjer je meja med evropsko in azijsko stranjo 
Rusije. Ta dogodek se mi je vtisnil v spomin za vse življenje. Začelo se je že na 
Brniku, saj sem se prvič peljala z letalom. Strah se je kmalu spremenil v užitek. 
Naša pot je bila dolga, a zelo zabavna. Iz Muenchna smo leteli v Helsinke, od 
tam pa v Ekatharinburg v Rusiji, kjer so nas pri vratih čakali varnostniki in 
nam sledili po letališču, da se nam ne bi kaj pripetilo. Tu sem doživela stres, 
saj mojih sani ni bilo med prtljago. Na koncu smo prispeli v zelo odmaknjen 
kraj, kjer so le majhna trgovina s pijačo, hotel in nekaj hišic. Bilo je -20 stopinj 
Celzija. Mraz je tu malo drugačen, telo od njega kar boli. V hotelu smo kmalu 
ugotovili, da ne bomo veliko jedli, saj je bila hrana obupna. 

Prve tri dni tekmovanj za svetovni pokal sem vozila s sanmi naših fantov. 
Bila sem zelo razočarana. Po tretjem dnevu pa so sani le prispele. Zato sem 
lahko odločno napadala in na koncu osvojila 12. mesto. Bila sem ponosna in 
vesela. Po enem tednu pustolovščin so me na domačem letališču pričakali vsi 
moji prijatelji in starši. Čaka me še ena tekma v svetovnem prvenstvu, ki bo v 
Avstriji. Komaj čakam, da se še zadnjič to sezono spustim po ledenih, hitrih 
in adrenalinskih progah.

Moje sanje so tudi, da bi ta disciplina prišla na olimpijske igre. Do takrat pa 
bom z veseljem trenirala in tekmovala. �judem v Sloveniji želim pokazati, da 
obstajamo še drugi športniki z odličnimi dosežki. Od konca zimske sezone pa 
do začetka poletne bom imela suhe treninge. V prostem času se bom veliko dru-
žila s prijatelji. Obožujem živali, imam kar sedem konjev, pet psov in še nekaj 
drugih živali. S prijatelji pogosto jahamo. A maja se že začne že poletna sezona. 

In za konec – vesela sem, da sem vam lahko predstavila svoj šport in dosežke.
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»Hura, počitnice z bowlingom …«
Je bil prisrčno vesel, radosten vzklik, 
ki ga je bilo slišati ob gledanju štirih 
zagnanih učencev 9. razreda iz OŠ 
Železniki. Odločili so se, da nekaj ur 
preživijo v kranjskem Tuš planetu 
in sestavijo šolsko ekipo za regijsko 
tekmovanje v bowlingu. Vse to so jim 
omogočili Aleš Jensterle, ki uči športno 
vzgojo, za finance so poskrbeli starši 
ter Gorazd Kavčič, pobudnik ter 
predsednik Bowling kluba Kranj,  
ki želi strokovno pripomoči k 
popularizaciji tega športa med 
mladimi v osnovnih šolah. 

»V klubu nimamo podmladka, vendar bi radi 
sestavili mladinsko ekipo. Začetek treninga z 
osnovnošolci je obetaven, fantje se hitro učijo,« 
pravi Gorazd, tudi sam igralec in tekmovalec. 

vsak dan poiščem priboljške, kot so čips, bobi 
palčke in bomboni – gumijasti medvedki, 
zato trdim, da je v Železnikih Mercator nekaj 
najboljšega.«

Aleš Pfajfar, tretji listek deteljice, razmišlja 
drugače: »V šoli se najbolje počutim med li-
kovno vzgojo, ko imam v roki svinčnik in pred 
seboj prazen risalni list, takrat nastajajo risbe in 
skice iz moje domišljije. S prijatelji in sošolci 

Res je bilo videti, kot da so fantom zrasli uhlji 
za eno številko. Nasveti trenerja potujejo v 
njihove možgane, ki ne počitnikujejo. Gorazd 
je potrpežljiv, vztrajen in izkušen učitelj, ki mu 
leži ukvarjanje z mladimi. 

Kdor je poizkusil, že ve, kako hitro krogla 
zdrsi s steze v kanal – žleb in sploh ne pride 
do stojišča kegljev (pin deck). Do angleških 
izrazov so nas popeljali kar mladi igralci. 

Matej Demšar, prvi iz štiriperesne deteljice, 
je pričel z razlago: »Hitro sem si zapomnil, 
da je najbolje, če podrem vse keglje (strike), 
treh takih zaporednih metov (turkey) mi še ni 
uspelo vreči. Kadar boulam zares, poderem s 
prvo kroglo prvi ali čelni kegelj (head pin), z 
drugo kroglo pa se spravim na preostale (spare). 
Glavo žalostno obračam v levo in desno in z 
roko zamahnem vstran, ko se mi met ponesreči 
in je med keglji preveč prostora, da bi jih po-
spravil tja, kamor bi morali ...(split). Vem, da 
mi bo nekega dne uspela popolna igra (perfect 
game), z vsemi podrtimi keglji, kar pomeni 
300 točk,« je še optimističen novi poznavalec 
angleških izrazov v preprosti igri, ki ima v svetu 
že 17 milijonov registriranih igralcev.

Boris Bajželj je šele tretjič obul čevlje, imel 
je precej težav, da se jih je navadil. »Veliko časa 
sem se ukvarjal tudi s kroglo, saj nisem vedel, 
kaj delam narobe. S trenerjem Gorazdom sva 
ugotovila, da ni težav v tehniki, ampak v teži, 
in roza barva krogle (desetka) mi je postala kar 
všeč.« Boris je navdušen navijač ŠK�-ja, najbolj 
uživa v nogometu, ki ga igra na domačem igri-
šču. »Moj konjiček je nakupovanje. V trgovini 
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V akciji - Aleš Pfajfar

(z leve) Aljaž Ambrožič, 
trener Gorazd Kavčič,  
Aleš Pfajfar in Boris Bajželj
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Žepni biljard in 
mednarodna osmica

Počitniško dopoldne v Biljardni hiši v �jubljani. Mlada igralca trenirata, trener pa jima 
razlaga marsikaj in na široko, kar bi skoraj spadalo k psihologiji športa, denimo, na Fakulteti 
za šport. Zdi se mi zanimivo in vtaknem se v skupinico, v akciji pa zaslutim priložnost, da 
končno vendarle nekaj zvem o tem športu. Za biljardno mizo sta Matic Grabnar, trinajstletni 
učenec osmega razreda na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča v �jubljani, in Naja Kolenik, ki jih 
ima šele devet in obiskuje OŠ Ketteja in Murna. Manjkal je 10-letni Jan Mrak. Trener Matija 
Gradišnik se je prijazno predstavil. Zvedel sem, da je predsednik Biljard kluba Ilirija in Biljardne 
zveze Slovenije ter da so vsi Gradišnikovi veliki ljubitelji biljarda. Hura, očitno sem naletel na 
najboljšo ekipo za razlago o športu, ki ga lahko marsikje opazujemo, a bolj slabo poznamo.

»Zakaj pa ne igrate snookerja, ki ga pogosto gledamo na Eurosportu,» je bilo moje prvo 
vprašanje. Trener je bil prepričljiv: »Igralne mize za snooker so precej večje in zato tudi dražje. 
V Sloveniji imamo samo štiri in težko bi organizirali kakšno tekmovanje. Naši igri pravimo 
»žepni biljard« in ima korenine v igri, ob kateri so ljudje uživali v slovenskih gostilnah.« Takoj 
sem postavil drugo vprašanje, ki bi moralo biti začetno. 

Kakšna so pravila igre? Trener se je najprej nekoliko izgubljal v podrobnostih, ampak zače-
tnik, ki o biljardu ne ve skoraj ničesar, mora slišati bolj preprosto razlago. Ta pa je takšna: »Igra 
se v parih, imenujemo pa jo mednarodna osmica. Na mizi je 15 krogel, vsak igralec jih ima po 
sedem. Eden od igralcev ima krogle s črto, drugi pa barvaste. Petnajsta krogla ima zapisano 
številko 8 in je nekaj posebnega. Je ključ do razumevanja igre. Na mizi je še bela krogla, ki jo 
igralec udarja s palico in z njo zadeva vse druge. Vsak igralec skuša čim prej »potopiti« vse 
svoje krogle in šele, ko mu to uspe, se lahko loti krogle s številko 8. Pred tem osmice ne sme 
napadati. Igralec, ki mu prvemu uspe potopiti tudi osmico, je zmagal,« je razložil trener Matija. 

Seveda je poleg še veliko dodatnih pravil. Ko je, denimo, igralec tik pred tem, da zmaga, torej, 
ko želi poslati osmico v luknjo, mora prej napovedati, v katero luknjo jo bo poslal – ampak 
brez »faula«, pravijo v žargonu. Trener je še povedal, da igra mednarodna osmica ni edina in 
da poznajo še več drugih iger ali disciplin biljarda. A o tem kdaj drugič. 

Naja in Matic nista začetnika, to smo lahko opazili takoj, saj so bili njuni udarci že čisti in 
natančni. Naja je celo uporabljala posebno pomagalo in si je svojo palico podaljšala. Ja, prav 
po tej prvini lahko ločimo začetnika od igralca, ki že nekaj zna. Začetnik udarja mimo, palica 
mu zdrsne ob krogli, ta pa po udarcu poskakuje itd. Saj smo vsi že imeli priložnost za kakšen 
udarec na biljardni mizi in najbrž vemo, kako zoprn je občutek, ko bi rad udaril belo kroglo, 
pa ne gre in ne gre in samo čudimo se, kako dobro to uspeva tekmovalcem.

Akademija za biljard (AZB). Prvič smo slišali zanjo, v bistvu bodo vanjo namestili vse učne 
oblike za večjo množičnost in prepoznavnost igre. Oba mlada igralca sta vadila po načrtu 
tečaja, ki bo v bližnji prihodnosti najbrž potekal že v okviru AZB. 

»Akademija je nov projekt, ki bo pokrival začetnike, mlade in tudi starejše igralce, ljubi-emija je nov projekt, ki bo pokrival začetnike, mlade in tudi starejše igralce, ljubi-
telje in malo boljše igralce. Protikadilski zakon nam je naredil veliko uslugo, saj imajo igralci 
biljarda tako v lokalih čist zrak, kot se spodobi za športnike. Zelo smo ponosni na svojo šolo 
za mladince. Mladi, ki se odločajo za trening biljarda, imajo po klubih in kasneje na turnirjih, 
do svojega šestnajstega leta, veliko ugodnosti.« Mitja je nanizal še nekaj podatkov: v BK Ilirija 
je letna članarina  za mladince 75 evrov, ki zajema tudi 3-urni tečaj, člani do 16 let ne plačujejo 
startnine, kasneje pa še zmeraj ne povsem polne cene, na voljo imajo strokovno literaturo in 
še in še … »Deseturni paketi za začetnike stanejo okoli sto evrov, v nekaterih klubih kakšen 
evro več. Ta cena vključuje uporabo opreme, najem biljardne mize, literaturo, domače vaje, 
spremstvo na turnirje,« je na koncu še enkrat naštel sogovornik, ki zagovarja pravilo 4P – 
pogum, potrpežljivost, preciznost in pamet. »Tako kot pri biljardu so te vrline dobrodošle 
tudi v življenju,« pravi Mitja. 

No, Slovenska biljardna zveza se lahko pohvali z močno mladinsko vrsto: Ana Gradišnik 
(15) je aktualna evropska podprvakinja (ameriška devetka) in tretja v Evropi v mednarodni 
osmici, poleg tega pa je povsem na vrhu (3.) v evropski biljardni ligi. Izvrstna igralca sta še 
Klemen Gradišnik (5. na MEP do 16 let) in Denis Kragoljnik iz Celja (9. na MEP do 16 let).

Matic Grabnar

Naja KolenikMatic in Naja
»Matic Grabnar igra šele štiri 

mesece in je zelo nadarjen,« ga 
je pohvalil trener in tudi Naja 
Kolenik hitro napreduje. Seveda 
imata oba rada tudi druge športe, 
ki so značilni za njune vrstnike. 
Oba rada smučata, poleti plavata. 
A najbrž bosta že kmalu igrala 
v mladinski začetniški ligi in na 
mladinskem DP.  

Ga. Nataša Pirc Musar, 
vodja projekta šolske bowling lige v 
okviru Bowling zveze Slovenije in Zavoda 
za šport RS Planica, je povedala: »Lani 
smo prvič organizirali šolsko tekmovanje. 
Udeležba je presegla vsa pričakovanja, 
odziv je bil izjemen, saj je tekmovalo 297 
učencev iz trinajstih regijskih centrov. 
Veseli nas, da bo med osnovnošolci 
zaživel športni bowling in ne samo 
rekreacijski. Letos še narašča število 
prijavljenih ekip.«
Razburljivo dogajanje, državno prvenstvo, 
bo potekalo 14. 4. 2012 v Ljubljani. Pridite 
in navijajte za svoje favorite!

se dobivamo v Športnem parku nad Dašnico, 
tam igramo košarko in rokomet, včasih se 
rolkamo do znanega plavža za taljenje železove 
rude, zavarovanega kot tehniški spomenik.« 
Poznavanje domačega kraja je pohvalno, saj 
Aleš veliko bere in vsako leto sodeluje pri 
bralni znački. »Bowling mi je izziv in tudi v 
ponos, ker bom lahko zastopal našo šolo,« 
pravi športnik. Glasen »to je to« ali po angleško 
»yes, yes,« se je iz njegovih ust slišal največkrat.     

Med pogovorom se je utrnilo ime skupine, 
fantje so se odločili, da bodo uspešnejši kot 
Kanglce. Mojca ZupaN 
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Šport Slovencev v Italiji
PriPravlja uredništvo  WWW.SloSPort.orG

V gore nekoč zaradi jezika 
– danes iz veselja
Slovenci že od nekdaj ljubimo gore 
in planine. Tudi med Slovenci v Italiji 
je bila in je ljubezen do planinstva in 
pohodništva velika. In prav planincem 
se moramo v dobršni meri zahvaliti, 
da smo ohranili vsa ta leta svoj jezik. 
Med obdobjem fašizma (1920–1941) 
so italijanske oblasti zatirale vse, kar 
je »dišalo« po slovenskem. Uničili so 
prosvetna, gospodarska, kulturna in 
športna društva. Mnogi Slovenci, ne 
samo člani planinskih društev, so se 
zbirali v planinah, kjer so lahko brez 
težav govorili v svojem jeziku. Zato 
ni čudno, da imamo Slovenci v Italiji 
precej planinskih društev in so le redki 
taki, ki si niso nikoli na noge nataknili 
gojzarjev in se vsaj enkrat v življenju 
podali na kako goro ali celo na Triglav.

SPDT – najstarejše društvo
Slovensko planinsko društvo Trst je, poleg 

Sokola, najstarejše športno društvo med Slo-
venci v Italiji. Nastalo je kot tržaška podružni-
ca osrednjega planinskega društva v Ljubljani. 
Ustanovni občni zbor je bil 7. maja 1904 v 
Trstu, a ga je avstro-ogrska cesarsko kraljeva 
oblast kot društvo uradno priznala s posebnim 
odlokom šele 4. julija 1904. Prvi predsednik je 
bil Matej Pretner. Od ustanovitve je društvo 

imelo intenzivno izletniško dejavnost, markira-
nje novih poti s slovenskimi nazivi, odprtje in 
upravljanje jam. Že leta 1913 je SPDT založilo 
in izdalo zemljevid Okrožje Trsta. Leta 1920 je 
bil s požigom Narodnega doma v Trstu razde-
jan tudi društveni sedež in ves arhiv. SPDT je 
bil tudi pobudnik prvih Zimskih športnih iger 
in od leta 1972 srečanj obmejnih planinskih 
društev, leta 1975 pa odprtja Zamejske vertikale 
od Peči do Glinščice, pobratenja s PD Integral 
iz Ljubljane. Leta 1985 je organiziral odpravo 
na Južno Anapurno v Nepal in trekinga, leta 

1990 pa himalajsko odpravo na Everest. Bogata 
je tudi jamarska dejavnost. SPDT je eno izmed 
pomembnejših slovenskih športnih organizacij 
v Italiji.

SPDG – lani  
proslavilo 100-letnico

Goriška podružnica Slovenskega planin-
skega društva Gorica je bila ustanovljena 28. 
januarja 1911, kar priča o globokih koreninah 
planinstva v teh krajih. Društvo je ustanovila 
skupina znanih kulturnih in političnih oseb-
nosti, od katerih naj omenimo le dr. Henrika 
Tumo. Prvi predsednik podružnice je bil Jakob 
Zupančič. Fašizem ni prizanesel niti SPDG in 
leta 1926 nasilno zatrl tudi goriško planinsko 
podružnico. Dejavnost pa ni zamrla niti med 
vojno in decembra 1945 je bil obnovitveni 
občni zbor. Odtlej je društvo delovalo s pol-
no paro. 1969. so ustanovili jamarski odsek, 
junija leta 1970 je društvo dobilo nov sedež v 
središču Gorice. SPDG je vsa ta leta prirejal 
izlete, smučarske tečaje, se udeleževal obmejnih 
planinskih srečanj in bil pobudnik čezmejnega 
smučarskega prvenstva.

Briški grič iz Števerjana
Prosvetno društvo Briški grič iz Števerjana 

pri Gorici so ustanovili 5. septembra 1945 
kot legitimnega naslednika Čolnič. Tudi to 
društvo je bilo pod fašizmom nasilno ukinjeno 

Marinka Pertot

Skupina planincev SPDG na Triglavu
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Bono je kralj
Prvo tekmovanje v nizu za deško deskarsko državno prvenstvo je bilo na poligonu v Cerknem, 

ampak še bolj pomembno je, da je bilo to na pustno nedeljo, 19. februarja. Tega pa sploh ne 
bi vedeli, če ne bi bilo Bona, saj se deskarji že tako ali tako oblačijo pri istem krojaču kot Pust 
Krivoust. Na srečo nas je ozavestil Bono Kralj-Kos, četrtošolec, ki si je nadel škotski kilt in z 
njim vijugal, skakal in se zabaval med grbinami kot nihče. Komaj smo ga zaustavili za nekaj besed.

»V šolo hodim na Polzeli, obiskujem 4. a, deskam pa tri leta,« je dejal in smo mu seveda takoj 
čestitali. V treh letih se je veliko naučil. Bravo. Najbrž ima nekaj zaslug za to tudi njegov trener 
Gorazd Kralj.

In ko smo pričakovali, da se bo še kaj pohvalil z deskanjem, je dejal, da ga v resnici najbolj 
zanimajo gasilci. »Všeč mi je gašenje,« je potrdil ob našem velikem začudenju in je seveda 
povedal, da mu gašenje ni tako zelo všeč, da bi sam najprej zakuril in potem še gasil. Na koncu 
je še dodal: »Poleti rad vejkam, to je deskam po vodi.« Bono bere samo v dveh primerih, ko 
mora – za domače branje in ko zbira točke za bralno značko. Kopanje v jezerih ali v kakšni reki 
je tudi eden od njegovih užitkov, zanimivo pa je, da se je naučil plavati v toplicah v Banovcih, 
naučila pa sta ga babica in dedek, približno tistega leta, ko je začel deskati.   

Pogovor z Bonom sva končala hitro, saj smo mu kradli čas za veselje na snegu. »Nasvidenje,« 
je še utegnil reči, in za njim se je samo še pokadilo. 

 Bono Kralj-Kos ŠD Deska Velenje10
desetplusdesetplusdeset10 +

leta 1927. Prvi predsednik Briškega griča je bil 
Stanko Hlede in pobudniki za njegovo ustano-
vitev so bili takratni družbeno politični delavci. 
Društvo se že od leta 1946 pretežno ukvarja 
s prosvetno in izletniško dejavnostjo. Med 
najpomembnejšimi dejavnostmi tega društva 
spada Spominski pohod Števerjan–Gonjače–
Števerjan, ki se ga od leta 1980 udeležuje 
veliko ljudi.

Devin – Sloga
Društvo SK Devin so ustanovili leta 1974, 

tri leta pozneje, avgusta, pa je zagledala luč 
Planinska sekcija, ki je bila vsa naslednja leta, 
predvsem po zaslugi Frančka Briščaka, zelo 
dejavna. Poleg množice izletov, ki jih društvo 
prireja, je zelo pomemben pohod za Memorial 
Mirka Škabarja od Praporja do Repna, ki se ga 

vsako leto udeležuje veliko ljubiteljev narave.
Od leta 1977 Planinski odsek Devina tesno 

sodeluje s Planinskim odsekom ŠZ Sloga in 
skupno prirejata številne izlete. Slogin „organi-
zacijski biser“ pa je Pohod Bazoviških junakov, 
ki ga planinski odsek prireja že dvaintridesetič.

Planinska družina Benečije
Planinska družina Benečije je edino sloven-

sko športno društvo v Benečiji. Ustanovljeno 
je bilo v Nadiških dolinah 2. decembra 1992 s 
ciljem valorizacije jezika in izročila Slovencev, 
s kulturno ter športno in rekreacijsko dejav-
nostjo, ki je usmerjena v gorski sever. Prvi 
predsednik je bil Ezio Gosnach, dolga leta pa 
je društvu predsedoval Igor Tull. Društvo je 
že od začetka delovalo na teritoriju in med 
ljudmi. Prirejalo je in še zmeraj prireja izlete, 

smučarske tečaje. S prostovoljnim delom po-
žrtvovalnih domačih članov je zgradilo kočo 
na Matajurju. Med njegovimi organizacijskimi 
podvigi naj omenimo velike prireditve ob 25. 
jubilejnem planinskem obmejnem srečanju, ki 
se ga je udeležilo kar 1.500 ljudi.

Ljubitelji planinstva tudi pri 
ostalih društvih

Poleg teh planinski društev ali odsekov je 
še več ljubiteljev pohodništva, planinstva in 
celo alpinizma pri ostalih slovenskih društvih 
v Italiji. Cerovlje – Mavhinje prireja tradicio-
nalni pohod na Grmado, nedavno so ustanovili 
Planinski odsek pri ŠD Mladina iz Križa, rekre-
ativci pri ŠD Kontovel imajo kar živahno poho-
dniško dejavnost in tudi pri ostalih društvih na 
Goriškem je ljubezen do gora in planin veliko.

 Franc Briscak Soorganizatorji sabotinskih poti
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tako obiskuje Gimnazijo Bežigrad in pogosto 
se pogovarjava. Jo cenim kot dobro tekmoval-
ko. Ne razmišljam, da bi jo morala presenetiti 
na kakšni domači tekmi. Bolj pomembno se mi 
zdi, da tudi sama uspem. Obe imava možnost, 
da se uveljaviva. Na velikih tekmovanjih nič 
ne pomeni, če premagam katero od vrstnic na 
domačem tekmovanju. Edino merilo so veliki 
turnirji v tujini.« 

»Veliko mi pomeni podpora trenerjev, ki 
verjamejo v moje sposobnosti, zelo cenim 
podporo sotekmovalcev in prijateljev v klubu, 
ki se veselijo vsakega mojega uspeha, če mi ne 
gre pa vztrajajo in mi pomagajo, da prebrodim 
krizo,« je povedala in tudi, da je hvaležna svo-
jim nasprotnicam, ki ji omogočajo da v bojih 
napreduje .... Ana ne razmišlja, da bi nekoč na 
Japonskem izpopolnjevala svojo tehniko juda, 
saj uživa na tekmovanjih po Evropi. Tudi izidi 
testiranja je1 ne zanimajo, saj meni, da je bolje, 
če tekmovalci ne vedo, kakšni so izsledki. »Nji-
hova naloga je, da v miru trenirajo. O tem naj 
razmišljajo trenerji, naj spoznanja s testiranja 
vpletejo v trening,« pravi Šiškarca. Čas, ki ji bo 
tako morda ostal, bo raje uporabila, da prelije 
kakšno svojo misel v pesem, da kaj nariše …  
Ampak, pesmice bodo najbrž počakale na boljše 
čase, zdaj bo skušala narediti vse, da bi prišla v 
ekipo za evropsko kadetsko prvenstvo. Normo 
so osvojile tri tekmovalke, prostor za udeležbo 
na KEP pa bo samo za dve … n. S.

Ana živi za judo, tako smo lahko sklepali po 
pogovoru na testiranju kadetov in kadetinj, ki 
je sredi marca potekalo v Ljubljani. Ujeli smo 
jo med stiskanjem dinamometra, z levico in 
desnico, in po njenem pogledu, ki je bil pove-
zan z voljnim vložkom in močjo, smo lahko 
sklepali, kako se počutijo nasprotnice, ko Ana 
H. zagrabi za odebeljeni ovratnik kimona. 
»Pri judu se prepletajo mnoge komponente, 
ni odločilna samo moč, tudi tehnika in kon-
dicija sama zase ne pomenita veliko. Za uspeh 
je potrebno še veliko drugega,« je povedala 
dijakinja, ki je prišla na testiranje urejena, kot 
da jo čaka novoletni ples na Dunaju … Am-
pak, saj najbrž ni mogoče drugače, tudi njene 
vrstnice so bile urejene. Naključni opazovalec 
bi težko ugotovil, da se je znašel med samimi 
športnicami - judoistkami.

Ana Heberle se je na nedavnem evropskem 
kadetskem pokalu v Zagrebu v kategoriji do 
48 kg uvrstila na 5. mesto, kjer je zmagala 
Anja Štangar, druga pa je bila Andreja Leški 
(JK Marezige). Izjemno uspešen nastop Slo-
venk, a Ana si je najbrž želela več. Po porazu 
z Italijanko je izgubila možnost za medaljo: 
»Trenutek nezbranosti in italijanska tekmoval-
ka si je pridobila odločilno prednost, pa čeprav 
samo za yuko,« je nekako odsotno dejala Ana, 
kot da tega trenutka noče obnavljati. Niti tega 
ni povedala, da je v boju z Italijanko zanjo 
navijalo pol dvorane judoistov, vsi Slovenci, 
Srbi, Hrvati …

Na vprašanje, kaj se je naučila v tem dvoboju, 
ni imela natančnega odgovora. Seveda, saj je 
v judu veliko intuitivnega in nerazložljivega. 
Tako kot sicer v življenju: »Saj sem razmišljala 
tudi o vpisu na Gimnazijo Šiška, ampak na 
Gimnaziji Bežigrad sem se bolje počutila, ko 
sem jo prvič obiskala,« potrdi, da jo vodijo tudi 
občutki in ne samo misel, » pa še ocene sem 

imela dovolj visoke, da sem se lahko vpisala na 
bežigrajsko šolo,« je dodala in potrdila, da je z 
odločitvijo zelo zadovoljna. »Smo zelo dober 
razred, med seboj se razumemo, pomagamo si 
in se spodbujamo, profesorji so razumevajoči, 
ker smo v športnem oddelku. Nimamo težav 
zaradi športnih izostankov, kadar manjkamo 
pri pouku, si lahko privoščimo konzultacijo 
in razlago za zamujeno snov,« pripoveduje. 

Na koncu razlage, kako potekajo konzul-
tacije na njeni gimnaziji, preseneti s stališčem: 
»Če mi ne bo uspelo pri judu, bi rada imela 
vsaj dobro podlago v znanju!« a doda, da 
ničesar od tega ne daje v ospredje - šport ali 
šolo, namreč. »Nisem se še odločila, kaj mi je 
bolj pomembno. Na obeh področjih se zelo 
trudim, in če mi kje spodleti, da imam še drugo 
možnost,« je dejala in najbrž je mislila na zdrs 
pri judu, saj se je minulo sezono že ubadala s 
poškodbo ramena in gležnja. Prav poškodbi sta 
jo je najbrž spodbudili, da je začela bolj raz-
mišljati o fizioterapiji, tako kot mnogo njenih 
vrstnikov in vrstnic. »V prihodnosti me zanima 
delo z ljudmi. Da si dober fizioterapevt, moraš 
vedeti vsaj nekaj o športu. Nekateri, s katerimi 
sem imela opravka, niso imeli dobrih predstav 
o zahtevah športnikov.« A fizioterapija je šele 
Anina prva odločitev,  do dokončne odločitve 
ima še dovolj časa.  

Anin nastop na evropskem pokalu je bila 
njena prva večja tekma po enoletnem premoru, 
v katerem se je ubadala s poškodbo ramena, 
in ki ji je porezala krila pri visokih ciljih v 
minuli sezoni. V Zagrebu se je znova ubadala 
s tremo in pritiskom. Razumljivo, saj je želela 
zvedeti, kam spada v evropskem merilu, kaj 
bo še morala doseči, da si zagotovi nastop na 
poletnem evropskem kadetskem prvenstvu. V 
njenem razmišljanju ni zavisti ob uspehih obeh 
kolegic v njeni kategoriji: »Anja Štangar prav 

V Zagrebu je navdušila …

 Ana Heberle JK Šiška11

26 Merjenje moči stiska dlani - Ana Heberle Najboljši kadeti in kadetinje so se udeležili testiranja svojih sposobnosti
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 Aljaž Ambrožič   
 Bowling klub Kranj12
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Štiri medalje v Lignanu

LIGNANO –Mladi namiznoteniški 
igralci in igralke so se izkazali na medna-
rodnem prvenstvu Italije, na katerem so 
nastopili tudi igralci in igralke iz Azije in 
Severne Amerike. Tri bronaste in srebrna 
medalja so izkupiček  odprave, v kateri je 
bilo 19 fantov in deklet, in sicer, mladinke: 
Nina Zupančič, Katja Gutnik (obe Loga-
tec), Alex Galič (tujina), Tjaša Založnik 
(Ljubljana); mladinci: Ludvik Peršolja 
(Iskra Avtoelektrika), Denis Pintar (Tri-
glav Kr), Tilen Novak (Krka); kadetinje: 
Zala Miklavc, Nika Veronik (obe Fužinar 
Interdis), Tamara Pavčnik (Hrastnik), 
Gaja Paradiž (Muta); kadeti: Darko Jorgič 
(Hrastnik), Tom Šfiligoj (Olimpija), Deni 
Kožul (Logatec), Erik Paulin (Arrigoni 
Izola); mlajši kadeti: Tilen Cvetko (Muta), 
Peter Hribar (Krka), Luka Norčič (Kema 
Puconci) in Jaka Strohsack (PPK Rakek).

V ekipnem tekmovanju so bili najuspe-
šnejši kadeti. Ekipi Slovenija A (Šfiligoj, 
Jorgič) in  Slovenija B (Kožul, Paulin) sta 
se uvrstili v polfinale, kjer sta izgubili proti 
Belgiji in Japonski, a sta obe ekipi osvojili bron. Kadetinji Zala in Nika Veronik ter mladinke 
(Zupančič, Galič, Gutnik) so se uvrstile med osem najboljših ekip, mladinci (Peršolja, Pintar, 
Novak) pa se niso uvrstili na glavni turnir. Mladinci so bili šibkejši člen tudi v posamičnem 
tekmovanja, saj se nikomur ni uspelo uvrstiti na glavni turnir, med 32 najboljših. 

Med mladinkami je to uspelo le Alex Galič, ki se je nato prebila med osmerico, kar je lep 
dosežek, saj je v četrtfinalu izgubila proti finalistki Nemki Therese Kraft. Vseh pet kadetov 
se je uvrstilo na glavni turnir (med 32), že v 1. kolu pa sta izpadla Hribar in Paulin. Šfiligoj in 
Jorgič sta igrala še tekmo več in se uvrstila med 16 najboljših, med osem pa je prišel Kožul, 
ki je nato predal proti drugemu nosilcu Polanskemu (Češka). 

Kadetinji Zala in Nika Veronik se nista uvrstili na glavni turnir, zato pa je Tamara Pavčnik 
prišla na glavni turnir ter prišla do osmine finala, kjer jo je zaustavila poznejša polfinalistka 
Dumitrache iz Italije. Kar trije naši mlajši kadeti so se prebili med osem najboljših. Strohsack 
je izpadel v četrtfinalu, Cvetko pa šele v polfinalu ter osvojil bron, Norčič, ki je v četrtfinalu 
izločil tudi prvega nosilca Pezzija iz Italije, pa je klonil v finalu proti še enemu Italijanu, 
drugemu nosilcu Pintoju, a je tudi srebrna medalja velik dosežek.       

   Med dvojicami sta mladinca Peršolja in Novak izpadla v 1. krogu, saj sta naletela na po-
znejša zmagovalca, Belgijca Saude-
monta in Vanrossommea. Med 16 
najboljših dvojic se je prebil Denis 
Pintar, ki je skupaj z Japoncem 
Mizuranijem v osmini finala klonil 
proti finalistoma Bajger/ Beneš iz 
Češke. Mladinki Katja Gutnik in 
Tjaša Založnik sta izpadli že v 1. 
kolu proti poznejšima polfinalist-
kama iz Francije (Migot/Zafir). 
Med 16 najboljših dvojic sta se uvr-
stili Alex Galič in Nina Zupančič, 
ki pa sta v osmini finalov klonili 
proti prvima nosilkama in zma-
govalkama, Nemkama Imamura/
Kraft. Kadetski dvojici Cvetko/
Hribar ter Norčič/Strohsack sta 
izpadli že v 1. kolu glavnega turnir-
ja, par Kožul/Paulin je prišla med 
16, prva nosilca: Šfiligoj/Jorgič pa 
sta nepričakovano klonila v četr-
tfinalu, kar pomeni, da sta prišla 
med osem najboljših. Kadetinji 
Gaja Paradiž in Tamara Pavčnik 
sta prišli med 16, sestri Veronik 
pa med osem naj dvojic. 

o. Bakal

Namizni tenis

Bron za Tilna Cvetka v Italiji

Tom Šfiligoj (Olimpija)
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Med  
bowlingom  
in taborniki

Sem Aljaž in hodim v OŠ Železniki. Moji 
najljubši predmeti so zgodovina, geografija in 
angleščina. Upam, da bom šolanje nadaljeval v 
Ljubljani v Biotehničnem centru, smer veteri-
narski tehnik. Z bowlingom sem se prvič srečal 

pred štirimi leti, ko smo s starši in prijatelji 
rezervirali steze še v starem Bowling centru 
Klub 10. Spomnim se, da sem prvič podrl 56 
kegljev. Bilo mi je zelo všeč in takrat sem začel 
s starši hoditi na treninge.

Letos smo se s sošolci prijavili na ekipno 
šolsko tekmovanje v bowlingu. Trenira nas 
Gorazd Kavčič. Svetuje nam, kako težka krogla 
je primerna za nas (jaz mečem s številko 9 – to 
je 4,5 kg), koliko korakov je potrebno narediti 
do meta (štiri ali pet) in kam je potrebno gledati 
(v puščice, narisane na stezi). Upam da bomo 
na tekmovanju uspešni.

V prostem času se ukvarjam s svojim papaga-
jem. Star je dve leti in imava na isti dan rojstni 
dan. Enkrat na teden se udeležujem sestankov 
s taborniki, pri katerih se učimo pionirskih 
spretnosti. Med zimskimi počitnicami se s 
taborniki navadno udeležim zimovanja, med 
poletnimi počitnicami pa se odpravimo na 
tedenski poletni tabor. Poleg taborjenja grem 
s starši še na morje.

Imam tud tri leta starejšega brata Žana. Hodi 
v gimnazijo v Škofji Loki in v glasbeno šolo. 
Uči se tolkala in igra v skupini The Nipple 
People. 
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Gibanje je zdravje in temelj 
Milijarde celic človeškega telesa delujejo dan 

za dnem in vse večinoma poteka kot daleč naj-
bolje krmiljeni stroj na svetu, ki se zna celo sam 
popravljati, če so popravila potrebna, in deluje 
leta in leta. Edino, kar zares potrebujejo celice 
človeškega telesa, so izzivi, da se prilagajajo 
dražljajem, da je telo v dobri delovni kondiciji. 
In gibanje je lahko izziv telesu in duhu, izziv 
vašemu odnosu do svojega telesa, kajti vaše 
telo ste vi sami, zato ste obvezani, da ga hra-
nite z duševnimi in telesnimi izzivi, da telesu 
omogočite, da deluje kar najbolje. Da hiramo, 
če si ne privoščimo dovolj telesnih in duševnih 
spodbud, je splošno znano, zato je edina pot, da 
se aktiviramo. Da živimo nezdravo in pogosto 
ravnamo premalo preudarno s časom, če si ne 
zmoremo vzeti vsaj tiste tri ure na teden, je 
vsakomur jasno in vendar …

Pozitivna odvisnost
Gibanje nam ohranja telesno in duševno 

čilost in čeprav nam je marsikaj podarjeno, je 
večina sadov v življenju prigarana in uživati 

sadove garanja je slajše, kot je vidno na prvi 
pogled … Da se ne bi preveč smilili samim sebi, 
se človek na marsikaj navadi, tudi na redno 
delo. Pri intenzivnem fizičnem delu nas obdari 
mati narava z obilnim sproščanjem endorfinov, 
to je snovi, ki nastanejo v možganih in nam 
omogočijo znano tekaško nirvano … Tek 
potem sploh ni mučenje, temveč pravi užitek, 
h kateremu se redni tekači vračamo leto za 
letom, dan na dan, včasih smo hitrejši, drugič 
počasnejši, včasih pretežki, drugič nabrušeni 
za tekme, včasih osamelci, ki ne prenesemo 
primerjanj, in vendar tečemo leto za letom, v 
snegu, dežju, vetru, sami, s prijatelji. Nekateri 
smo od omenjene nirvane odvisni in morda je 
omenjena odvisnost ena redkih, za katero lahko 
trdimo, da ima nepomembne slabe stranske 
učinke in obilico dobrih.

Zakaj sploh teči? 
Ptice letajo, ribe plavajo, ljudje tečemo. Kdaj je 

tek prepovedan? Kadar smo bolni in kadar smo 
tako utrujeni od življenja, da se lahko usedemo 

v kakšen vrt in se odpravimo na miselni spre-
hod, kjer si v pribežališču spominov zaližemo 
vse rane, da se spet spopademo z vsemi svojimi 
strahovi in z vsem svetom. Spočiti si lahko zasta-
vimo nove tekaške izzive cvetočih travnikov, ki 
bodo spomladi zanalašč pozeleneli za nas tekače, 
sprehajalce, da jih počastimo s svojo prisotnostjo 
in v njih ponovno odkrijemo čarobnost še ene 
pomladi. Z motivacijo našega spomladanskega 
tekanja ne bo težav, zato je bolj pomembno, da 
začnete teči s pametjo in ne z nogami in da upo-
števate, da zimsko lenarjenje telesu ni prizaneslo 
in smo spomladi v relativno slabi koži glede 
sposobnosti za telesne napore, ki jih zahteva tek.

Naše telo ima zelo natančen spomin glede 
naših dejavnosti, zato nam rednost lahko zelo 
olajša življenje, ko se niti ne zavedamo, kako 
igraje lahko počnemo zapletene telesne in 
duševne operacije, če jih počnemo redno. Če 
nismo tekli že leta, so naše noge že povsem 
pozabile, kaj tek sploh je, naša sposobnost za 
tek je okrnjena. Podobno je z drugimi dejav-
nostmi. Vaja je pogoj za mojstrstvo v katerikoli 
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 MLADI RAZMIŠLJAJO Katja Stanonik

Šport je naša 
osebna stvar

Da smo prav mladi glavna gonilna sila sveta in da na naših 
plečih visi usoda jutrišnjega dne, je vse prej kot nova ugotovitev. 
Za to nemara tudi ni presenetljivo, da starši in učitelji v naše od-
raščanje neutrudno vlagajo svoj dragoceni čas, nas podpirajo in 
nam skušajo v glavo vcepiti čim več vrednot in znanj. A pogosto 
se pripeti, da so starši ambicioznejši kot otroci sami. Mnogi jih, v želji dvigniti karseda 
visoko iz sivega povprečja, neutrudno vozijo od tečaja do tečaja, pa na mnoge treninge in 
tekmovanja, kjer nemalokrat otrokov uspeh povsem zasenči šopirjenje staršev. Le da ves 
vesoljni svet ve, kakšne potenciale v sebi nosi njihov nadobudni naraščaj, katerih gene so 
tako nesebično prispevali prav oni. 

A pravzaprav se prav rado zgodi, da v dobi adolescence najprej v kot otroške sobice 
romajo knjige nadaljevalnega tečaja angleščine, ki kaj kmalu dobijo družbo novih nogo-
metnih čevljev, lesketajočega se kimona ali smuči najboljše znamke. Njihov najstnik se je 
odločil, da bo raje užival v povsem novi še neznani razsežnosti svobode, staršem pa ostaja 
vprašanje, kje so »zamočili« tako temeljito, da zdaj ne morejo niti spati.

Pa vendarle, vsi športni pedagogi vedo, da je prav šport tisti, ki najstnikom najučinko-
viteje pomaga prebroditi zahtevno obdobje odraščanja. In če je resnično šport tista stvar, s 
katero se lahko sprostiš, pozitivno izživiš negativno energijo in poleg tega dosegaš uspehe, 
ob katerih osebnostno rasteš ti in ne tvoji roditelji, zakaj se potem toliko mladostnikov 
med adolescenco odloča za izstop iz športa? 

Poiskati razlog za takšno odločitev je včasih teže, kakor streti matematični oreh. Naj-
večkrat so posledice opustitve športa vse prej kot prijetne. Kakor je tudi celotno vesolje 
neprestano v gibanju, je tudi za človeka povsem naravno, nemara celo modro, da se premika, 
skače in dejavno preživlja trenutke. Nemara bi bilo pametno, da se starši zavedajo, da ni 
le družba tista, ki najbolj pripomore k opustitvi športa pri mladostnikih. Pravzaprav je 
splošno znano, da smo najstniki že iz principa bolj ali manj uporniški. In več odraslih, ki 
nam bodo solili pamet o pomembnosti športa za razvoj, zdravje in bog si ga vedi kaj še, 
manj jih bo v športu ostalo. Tekmovanja na željo staršev so lahko dvorezen meč, odlična 
spodbuda v mladosti, a obenem odlično področje, na katerem lahko naša lastna volja in 
uporništvo bruhneta na površje v najstniški dobi. Seveda, ne trdim, da starši svojih otrok 
ne bi smeli navduševati za takšno in drugačno dejavnost. Če vse ostane le pri navduše-
vanju in motiviranju, je še vse v najlepšem redu. Tudi starševski nasvet o izboru športne 
panoge še ni obsojen na propad. Pa vendarle je nemara modro vedeti, da je šport naša 
osebna stvar, zaposlitev, v kateri uživamo, in ne področje, na podlagi katerega se merijo 
sposobnosti naših roditeljev. 

Zato se mi zdi prav in pošteno, da se posameznik sam odloči, kaj si želi in v čem se 
počuti močnega. Če je to v športu, naj bo šport, če ni, pač ne. To je vendarle odločitev, ki 
jo mora najstnik sprejeti sam. 

In zato, dragi starši, vam ni treba graditi naših kril in vnaprej načrtovati, kako bomo mi 
spremenili svet. Ni vam potrebno vsiljevati mnenja, saj smo dovolj pametni, da ga imamo 
sami. Pa vendarle ste lahko ponosni, če ste nam uspeli privzgojiti ljubezen do športa, širok 
nasmeh na ustih in srečo v srcu. Potem ste lahko prepričani, da bo svet, kakršnega bomo 
gradili mi, lep in naši generaciji zadosten. 

dejavnosti in ponavljanje je mati učenosti, kajti 
le z vztrajanjem v določeni dejavnosti omogo-
čimo telesu, da se prilagodi na dražljaje in ima 
od tega mnogotere koristi.

Zakaj je nujno teči, hoditi, 
kolesariti, plavati …? 

Le zadostni dražljaji telesne in duševne 
narave nas naredijo boljše in bolj učinkovite 
in kot kažejo študije, tudi bolj zdrave. Naj-
prej se morate odvaditi od sedečega načina 
življenja in začeti z vadbo trikrat do štirikrat 
na teden. Izziv vam je lahko petnajstminutni 
tek in polurni tek ali razdalja petih kilome-
trov. Upoštevajte pravilo počasnega hitenja 
in si pripravite vaš načrt treninga vsaj za šest 
tednov vnaprej, to je tisti minimalni čas, ki ga 
telo potrebuje, da se prilagodi in mu telesni 
napor lahko koristi. Ko ste domači s treningom 
prvih šestih tednov in imate že nekaj izkušenj 
s svojih tekaških izletov, si lahko postavite cilj 
soočenja z 10-kilometrskim tekom ali celo s 
kakšnim tekmovanjem.

Kaj se dogaja med tekom? 
Počasen tek je idealna vaja ožilja in vsega 

telesa, saj ni organskega sistema, ki pri teku ni 
aktiviran. Ohranja nam dobro stanje srca in žil 
in obenem pomaga k vzdrževanju normalne te-
lesne teže. Bolezni srca in ožilja ter debelost so 
povezani in so skupaj največji dejavnik tveganja 
za izgubo zdravja v Sloveniji. Aktiven življenj-
ski slog skupaj z ustrezno prehrano ugodno 
vpliva tudi na zmanjšanje rakavih bolezni in je 
obenem tudi zdravilo proti depresiji. 

Zaradi omenjenega do odločitve za tek ni več 
daleč, predvsem, če upoštevamo pomanjkanje 
časa sodobnikov, kajti za nobeno dejavnost 
ne porabite tako malo časa in zanjo ne dobite 
toliko dobrega. Zato tek ni samo užitek, tem-
več je nuja za večino sedečih Zemljanov, ki pri 
svojem delu ne uporabljamo več mišic. Trikrat 
na teden po petnajst minut teka pomeni pravo 
revolucijo za telo. Zaradi teka se poveča število 
kapilar, ustvarjajo se nove obvoznice, nove 
žile, ohranja se pusta telesna masa, ohranja se 
mišična moč ali celo raste, telesne maščobe se 
topijo, krvne maščobe se zmanjšajo, uravnovesi 
se metabolizem sladkorja, poraste rezistenca 
na stres in učinkovitost na delovnem mestu. 
S tekom in zaradi teka smo bolj zadovoljni 
sami s seboj, z našo telesno podobo in imamo 
bolj srečno zasebno življenje. In vedno znova 
se odkrivajo novi dokazi o srečni izbiri redne 
in individualno odmerjene telesne vadbe, ki bi 
jo morali našemu telesu privoščiti vsak dan ali 
realno vsaj petkrat na teden. Postati tekač je 
pomembna vrlina in ni čudno, da pomembne 
firme pred sprejemom v službo preizkusijo 
svoje uslužbence na tekoči preprogi.

Brez bližnjic in brez blefa
In kaj nam torej preostane drugega, kot da 

tečemo, če nam to razmere dopuščajo? Stranski 
učinek tega preprostega dejstva, da ste tekač, 
je več vredno kot marsikaj drugega. Postati 
tekač, pomeni, da boste morali biti spravljeni 
sami s seboj, da boste negovali svoje telo, ker 
boste od njega tudi veliko pričakovali. In tu ni 
bližnjic in nič blefa. Biti tekač pomeni tudi, da 
naredite to, kar ste si zastavili.
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Prijatelji so me prijazno opozorili, da je na naši televiziji zmeraj več prenosov 
judoističnih tekmovanj. Navadno so na sporedu na kanalu Slovenija 2, v soboto 
ali v nedeljo popoldan, seveda gre za tekmovanja za VN v tej ali oni državi. In 
ker so naši judoisti in zlasti judoistke pogosto v bojih za medalje, spremljanje 
teh dobiva še dodaten naboj.

Očitno se dogajajo premiki v dojemanju TV-športov, saj prihajajo do 
besede tudi »mali« športi. Vsekakor je treba pohvaliti odgovorne na TV. A 
moji laični prijatelji so me opozorili, da jim dogajanja na borilnem prostoru 
niso najbolj jasna, prijemi judoistov pa so sploh uganka. Če voditelj prenosa 
nima ob sebi kakšnega prijaznega judoista za sokomentatorja, se voditelj, bolj 
kot ne, izgubi v minutah, ko se navidezno »nič« ne dogaja. Za zgled bi lahko 
bili mnogi posnetki na spletnem portalu »youtube«, na katerih najpogosteje 
v sproščenem pogovoru komentirata dva, od katerih vsaj eden izredno dobro 
pozna vse finese športa in zna predstaviti tekmovalce na blazini.

Občasno pogledam tudi novice na spletnih straneh naših ali pa sosednjih, de-

nimo, hrvaških judoističnih klubov. Ne bom kritizirala inertnosti ali pa nezmožnosti 
slovenskih klubov, da bi se dinamično predstavili v mediju, ki je trenutno najbolj 
zanimiv in v srži mlade populacije – na facebooku! Ena fotografija z državnega 
prvenstva ali pa povezava na »vsake kvatre« preprosto ni predstavitev. Navdušila 
me je zgledna facebook predstavitev Judo kluba Panda iz Zagreba. Opazila sem 
jo, ker so na svoji domači facebook povezavi skoraj sproti posredovali dosežke 
kadetskega tekmovanja iz Italije. �e preden so se tekmovalci vrnili domov, so nji-�e preden so se tekmovalci vrnili domov, so nji-e preden so se tekmovalci vrnili domov, so nji-
hovi prijatelji že vedeli za vse uvrstitve, videli so vse fotografije in se veselili skoraj 
istočasno s potekom dogodka. Temu se reče izkoristiti tok, premikati se s časom. 
Če ne napreduješ, pač nazaduješ. Najbolj zanimivo pa je, da na svojih straneh 
spremljajo tudi dosežke slovenskih judoistov, se veselijo, komentirajo in čestitajo. 

Ko so obvestili, da je bila Barbara Matić iz »konkurenčnega« kluba Pujanke iz 
Splita druga, so povedali tudi za velik uspeh Vlore iz Ljubljane. Včasih se mi zdi, da 
bi slovenski klubi najraje predstavili izide, a tako, da ne bi omenili niti zmagovalca, 
če morda ni iz Slovenije. Za naš štejejo le tekmovalci »naše« vrste.  

Na njihovem facebooku sem po naključno odprla povezavo do posnetka Aljaža 
Sedeja in Simona Mohoroviča, judoistov, ki ju zelo rada gledam in občudujem kot 
športnika. Na prireditvi Male šole juda sta izpeljala svojo veselo predstavitev juda, 
nekaj, kar bi z veseljem priporočila vsem iskrenim ljubiteljem kateregakoli športa. 
V 4-minutnem dinamičnem prikazu sta dovršena športnika pokazala posamezne 
mete za najvišjo oceno – za poznavalce, čudovito nadzorovano gibanje, vstope 

O tem, kar bi rad tokrat povedal, sem nekaj že pisal. Zame je bil incident 
v športni dvorani Tabor v Mariboru, kulturni prestolnici Evrope, tako velik 
človeški in organizacijski spodrsljaj, da se mu ne morem izogniti. Menim, da 
to, kar se je zgodilo, ne more ostati samo težava mariborskega rokometa, mesta 
Maribor in �tajerske, ali celo morda samo športa, temveč zadeva kulturno držo 
vse države. Ne moremo kar reči, to je bilo tam nekje in nas zato ne zanima. 
Vsi vemo, da posamezniki in nekatere inštitucije delujejo v smeri športnega 
obnašanja, a zgleda, da ti poizkusi prinašajo bolj malo učinka. A vse se začenja 
že veliko prej. Strpnost in neobčutljivost pri bistveno manjših incidentih dajeta 
pogum posameznikom in skupinam za nastopanje na večjih in pomembnejših 
športnih tekmovanjih. Kje je meja, ko država občuti, da je šlo vse prek meje 
dobrega okusa, kje je meja, ko se morajo tudi posamezniki in skupine zavedati, 
da s takšnim obnašanjem tvegajo sankcije? 

Zmerjanje ekipe bosanskih športnikov z nedvomno povezavo s srhljivim 
dogodkom izpred dveh desetletij ni moglo pustiti neprizadetega nobenega 
normalnega človeka. Mene osebno je bilo, pa čeprav samo za TV-sprejem-
nikom, grozljivo sram. Na prvem mestu nisem razmišljal o nevzgojenosti te 

Strpnost in 
neobčutljivost …

skupine, ampak o sankcijah, ki bi jo morale doleteti. Vem, da se v pravosodnem 
sistemu vse suče okoli proceduralnih težav in dobrih odvetnikov, a to je tako, če 
skupina navijačev uniči del štadiona in so vsi poškodovani samo iz vrst policije. 
Kako komična je bila razlaga v poročilih na TV, da proti tistim, ki so poškodovali 
avtobus gostujoče ekipe, ne bo sprožen postopek, saj se ni nihče pritožil. Menim, 
da bi morala biti uradna strpnost države in zakona proti takim izgrednikom nična. 
Morda je prav, da znova omenim, da bi po vzoru nekaterih držav moral kazni takim 
kršiteljem izrekati sodnik za prekrške kar na štadionu. 

Kako »zanimivo« je poslušati skandiranje »Ubi, ubi, žabara!«, pri čemer je od 
skandiranja do resničnost lahko samo korak ali povedano drugače, vse je veliko 
bližje resnici, kot se nam dozdeva. Ta težava je mnogo resnejša in aktualnejša, kot 
se nam zdi. Tolažba, da je Slovenija majhna in da incidenti niso primerljivi s tistimi, 
denimo, na Poljskem ali pa na nekaterih štadionih naše nekdanje skupne države, 
so le zatiskanje oči, dokler … To, da spadam med »žabarje« in da sem to zvedel 
prav na neki tekmi v Mariboru, je obrobno, a sem si zapomnil. Nisem se počutil 
prav prijetno. Najbrž nam ni treba ugibati o počutju športnikov iz Gradačca. Iz 
medijev sem zvedel, da je nekdo med njimi izgubil v Srebrenici večino svojcev. Nož 
in žica nista samo dve besedi, ki ju vpiješ kar tako, ampak simbol nečesa groznega, 
kar ne bi privoščil nikomur, da bi se mu zgodilo … Vedeti moramo, da je človeška 
izprijenost v nekaterih okoliščinah neznansko velika in da naj šport ne bi vseboval 
nič od tega, o čemer govorimo. Če tega ne moremo zagotoviti, potem je bolje, da 
se z njim sploh ne ukvarjamo.  

Ne bi želel usmeriti svojega pisanja v severnovzhodni del naše države. Iz tega 
konca imam mnogo dobrih prijateljev in istočasno visoko cenim športna priza-
devanja v štajerskem koncu naše dežele. Bojim pa se, da nekateri že dolga leta 

pa nič ne funkcionira, praksa je, ko vse deluje, a nihče ne ve zakaj 
(A. EinstEin) 

Slovenija ima dobro razvito mrežo usposabljanja, seminarjev. Ponudba je velika in razno-
vrstna, tako da lahko vsak učitelj najde zase kaj uporabnega. Rimski filozof Seneka je zapisal, 
da spodbude prihajajo od zunaj, vzgibi od znotraj in šele, ko oboje sovpade, dobimo razvoj. 
Če poenostavim, vsi učni načrti, priročniki in seminarji ne pomagajo, če udeleženci sami niso 
pripravljeni na spremembe in v njih ne vidijo smisla.

Nihče namreč še ni natančno preveril ali izmeril, koliko se znanje, pridobljeno na teh 
seminarjih, res prenese v prakso in ali vpliva na poučevanje. Dejstvo je, da je za spremembo 
potreben dodaten napor, dodatno delo pa zahteva več časa in več energije. V letošnjem šolskem 
letu se recesija zmeraj bolj pozna tudi na šolskem področju. Strokovni seminarji stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja skoraj niso obiskani, z izjemo tistih, ki so brez 
kotizacije ali pa so sofinancirani iz evropskih sredstev. Razlogi so v zmanjšanju obsega sred-
stev, namenjenih usposabljanju učiteljev. Ravnatelji in učitelji zato zelo premislijo, katerega 
usposabljanja se bodo udeležili, in kot merilo dajo prednost ceni pred vsebino in kakovostjo.

Zato so enodnevna srečanja ali usposabljanja, ki jim učitelji pravijo študijske skupine (čeprav 

Izkoristiti tok, premikati 
se s časom

Teorija je,  
ko je vse jasno, 
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in tehnike padcev in vzvodov. Tisti, ki ne poznajo tehnike, pa lahko uživajo ob prevalih, igri, 
čudoviti koordinaciji, telesni moči, nadzoru in splošnem veselju do športa, ki žari iz obeh. Če se 
je nekdo prvič srečal z judom prek te predstavitve, mora preprosto ugotoviti, da je to res zanimiv 
šport, še posebno, če usposablja za takšne mojstrovine. Ko prijateljem povem, da so vse mete 
in prijeme sposobni izpeljati tudi mladi judoisti iz našega kluba, morda res ne v tako dovršeni 
koreografiji, preprosto ne morejo verjeti. 

Na spletu je do tega posnetka veliko povezav, uporabniki komentirajo, priporočajo, hvalijo. Za 
enega od posnetkov se je nabralo kar 73.000 klikov. Nič takega, bi rekli godrnjači. A trdim, da je 
to veliko, predvsem pa je to eden od boljših korakov za popularizacijo malega športa. Predvsem 
pa je dokaz, kako daleč se pride z voljo, ljubeznijo in ustvarjalnostjo. 

Naslednji korak bi bil bolj pogosto prikazovanje »malih« športov na televiziji. Seveda bi morali 
biti komentatorji bolj sposobni, da bi šport in tekmovanje razložili, kot se spodobi, razumljivo, 
strokovno in zanimivo. Razmišljam še naprej: klubi in zveza bi morali na svoji spletni strani 
napovedati takšne prenose. Tako bi vsi imeli od njih še veliko več.

Tem zgledom bi morali slediti tudi klubi. Ustanoviti bi morali spletno stran kluba in se pred-
staviti na socialnih omrežjih. Te strani pa bi morale biti dinamične, pregledne, ažurne. Informacije 
so več kot naštevanje in obveščanje, so animator in kažejo veselje in ponos ob našem športu.
P. S.
Če pa vas zanima zgoraj omenjeni posnetek, si ga oglejte na:  http://www.youtube.com/watch?v=N3OfueV_
RI0 Pokazal vam bo, kaj športniki lahko naredijo sami, korak za korakom, če je treba, tudi v počasnem 
posnetku. Ko pogledate povezavo, boste zagotovo vedeli, o čem ta članek govori. Le naprej.

spodbujajo umetno lokalno sovraštvo proti osrednji Sloveniji, kjer pa, resnici na ljubo, skoraj 
ni več mogoče prepoznati Ljubljančana. Z malo truda bi se dalo ugotoviti, da so na odgovornih 
mestih vsi drugi, razen »žabarjev«. Seveda v tem ni nič narobe, a bolje bi bilo, da bi se tega 
tudi zavedali. In če se prestavim v Ljubljano ali v osrednji del Slovenije, lahko ugotovimo, da 
navijači marsikdaj tudi niso brez tovrstnih grehov. Menim, da bi zdaj končno že lahko nastopil 
čas, da bi vsi, kot celota, lahko postali malo bolj kulturni.

Seveda me zgornje razmišljanje ne odvrača od prepričanja, da mora vzporedno s sankcijami 
države potekati tisti počasni in nikoli končani del, ki se začne v družini in nadaljuje v šoli. Ve se, 
kdo je zanj odgovoren, in ve se tudi, da ta ni nikoli končan. So stvari, ki jih radi vidimo, ki jih 
dopuščamo, in tiste, s katerimi se nihče, ki dela v našem poslu, ne sme sprijazniti. In znova smo 
v Sloveniji potegnili iz rokava univerzijado, dogodek, za katerega in od katerega itak študentje 
ne bi imeli ničesar, Slovenijo pa je znova razdelila na dva dela. Veseli me, da sem slišal prebi-
valce Maribora, ki tega dogodka ne ocenjujejo nič drugače, kot ga vidim sam. Pač, še ena naša 
Potemkinova vas po tem, ko smo v Sloveniji postavili športno vzgojo študentov na stranski tir. 

Tudi v šoli, v kateri sem delal, nisem dopuščal »neskončne« strpnosti. Učenci so za nekatere 
stvari natančno vedeli, kje je meja, prek katere nisem popuščal in nisem dovoljeval komentar-
jev ali dejanj. Ugotovil sem, da učenci to razumejo, še posebno, če zastaviš problem dovolj 
odločno in resno. To bi zmeraj svetoval mlajšim kolegom športnim pedagogom, seveda, če 
to ni že stvar preteklosti in se pri tej minutki prostega teka pri športni vzgoji to ne spodobi 
več. Rodovi učencev se kaj hitro učijo drug od drugega, in če vedo, da predavatelj, pa čeprav 
športne vzgoje, nečesa ne prenaša, si tega tudi ne privoščijo. Vedo, kje je Rubikon. Vztrajnost 
športnega pedagoga je seveda pogoj. 

Naj vas na koncu samo vprašam, koliko vas je med vami, ki si boste drznili o dogodkih v 
športni dvorani Tabor v Mariboru spregovoriti s svojimi učenci v omenjeni »prosti minutki 
za kulturo bivanja« pri �V.   

jih, glede na vir financiranja na ZRS�, imenujemo vsakih nekaj let drugače), ena 
redkih priložnosti, da se učitelji športne vzgoje srečajo vsaj nekajkrat na leto.

Zadnje tako strokovno srečanje gimnazijskih športnih pedagogov se je doga-
jalo februarja na Fakulteti za šport. Lokacija je bila izbrana z namenom, saj smo 
predvidevali, da se učitelji radi vračajo na kraj prijetnih študijskih spominov. 
Dodatno kakovost srečanju daje tudi dejstvo, da v predmetni razvojni skupini 
za športno vzgojo, ki je organizirana v okviru Zavoda RS za šolstvo, sodelujejo 
poleg svetovalcev za športno vzgojo tudi po en predstavnik Fakultete za šport 
in predstavniki učiteljev, praktikov. Februarsko srečanje je ponudilo veliko 
zanimivih vsebin, ki jih, zaradi dobrih odzivov nekaterih udeležencev, želim na 
kratko omeniti. 

Dr. Gregor Jurak je v uvodnem predavanju predstavil nove izsledke raziskav 
pri opremljanju ali obnavljanju športnih dvoran in telovadnic z vidika drsnosti 
podlage, osvetlitve, zarisovanja igralnih površin, zvočne izolacije.

Ker so športni pedagogi vedno radi tudi sami dejavni, je bila dobrodošla 
predstavitev pilatesa, dokajšnje vsebinske novosti v šolskih programih, ki pa ima 
pomembno vlogo pri zagotavljanju odpornosti proti poškodbam hrbtenice in za 
ohranjanje pravilne telesne drže. Predavateljica Barbara Subotič je poleg pred-
stavitve vaj razložila učinek pilatesa in težave zaradi napačne izpeljave. Nanizala 
je možnosti diferenciranja vaj glede na sposobnosti vadečih. Sledilo je zanimivo 
predavanje dr. Branka �kofa, ki se je zahtevne teme motiviranja srednješolcev za 
vzdržljivostni tek lotil skozi evolucijo razvoja človeka in vzdržljivostnega teka. 
Če bi dijakom tako predstavili delovanje telesa in pomen vzdržljivostnega teka, 

bi jih zagotovo več razumelo, da vzdržljivostna vadba ni kazen, ampak nekaj, kar 
naše telo nujno potrebuje za svoje delovanje in dobro počutje.

V gimnazijske programe je vključenih veliko dijakov, vrhunskih športnikov. 
Nekaterim uspe uskladiti treninge in tekmovanja s šolskimi obveznostmi, večini 
pa ne zaradi narave športa, s katerim se ukvarjajo, in zaradi daljših odsotnosti 
od pouka. Dijaki ob vrnitvi v šolo zatorej skušajo čim prej nadoknaditi zamu-
jeno, kar pa je v času, ko bi najbolj potrebovali počitek, zelo težavna naloga. 
Rado Wechtersbach z ZRS� in Renato Kuzman s I. Gimnazije v Mariboru sta 
predstavila možnost, ki je bila preizkušena na petih srednjih šolah v Sloveniji. 
Dijaki – športniki, ki so dlje časa odsotni, lahko sproti opravljajo nekatere šolske 
obveznosti v spletni učilnici. Seveda pri tem ne gre za poučevanje športne vzgoje 
na daljavo, zelo dobro pa so naloge izdelane za zgodovino, matematiko, kemijo, 
geografijo, slovenščino in angleščino. Nakazala sta prednosti tovrstnega pouče-
vanja in opozorila na nekatere možne težave. Strokovni posvet je bil sklenjen s 
prispevkom �pele Bergoč z ZRS� o ocenjevanju znanja. Njen teoretični uvod sta 
s primeri iz prakse popestrili Maja Medvešek, ki je predstavila zanimiv model 
ocenjevanja vzdržljivosti na I. gimnaziji Celje, ki so ga kar nekaj let razvijali v 
aktivu športne vzgoje, ter Barbara Ogrin s �olskega Centra Rudolfa Maistra v 
Kamniku, ki je predstavila merila ocenjevanja vsebin plesa na njihovi šoli.  

Vsa gradiva predavateljev so dostopna v spletni učilnici srednjih šol na portalu 
skupnost.sio.si.

Upam, da je predavateljem tokrat dobro uspelo povezati teorijo in prakso. 
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Knjiga

Razstava in knjiga
Knjiga Tržiški zavoji, avtorjev Izidorja Jermana, 

Andreja Kavarja, Janeza Kavarja in Zdravka Kri-
žaja, je bila izdana leta 2009, ob 35-letnici Kluba 
učiteljev in trenerjev smučanja Tržič (KUTS), zato 
tudi podnaslov Zgodovina poučevanja smučanja 
v Tržiču 1919–2009. Dr. Blaž Lešnik, predsednik 
ZUTS Slovenije, je napisal, da je omenjena knjiga 
skupek mnogih izkušenj, pogledov in prispevkov v 
razvoju smučanja v Tržiču in v Sloveniji. Knjiga je prijetna tudi zaradi 
slikovnega gradiva, predvsem pa je povezana z razstavo v Kurnikovi 
hiši z naslovom Tržič stoji in pade s smučarijo. 

»Razstava je mogoča, ker so se prvič uspeli združiti poleg Tržiškega 
muzeja, ki je dal pobudo, še Društvo ljubiteljev smučarskega muzeja 
Tržič, Jerry Fan Klub Tržič, Klub učiteljev in trenerjev smučanja in 
SK Tržič. A to je šele prvi od razlogov,« pravi Janez Kavar in našteje 
še druge, »leta 2012 je bila 85-letnica prve smučarske tekme v Tržiču 
(6. 2. 1927), 75 let smučišča pod Storžičem ter 30 let od medalje Bojana 
Križaja na SP v Schladmingu. Prihodnje leto bodo še drugi jubileji: 90 

let od ustanovitve SKT Tržič, 85 let od prve-
ga Zeleniškega smuka, 80 let, odkar je Frenk 
Čarman postal 1. jugoslovanski državni prvak v 
slalomu itd. S štiridnevnim programom želimo 
potrkati na vest ljudi, ki lahko pripomorejo k 
ponovnemu dvigu smučanja v Tržiču.« Razstavo 
je odprl Bojan Križaj, nikoli pozabljen športnik, 
vendar z grenkim priokusom prav zaradi omenje-
nega položaja smučanja v Tržiču.

Zdravko Križaj, predsednik KUTS-a, je ra-
zložil, da je smučarski klub še vedno dejaven, saj 
potekajo tečaji zimskih športov za šole in vrtce, 

kadrovski tečaji, sejem smučarske opreme, tekmovanja, seminarji in 
družabna srečanja in še marsikaj. Vendarle pa je občutno pomanjkanje 
denarja, tako s strani občine kot tudi sponzorjev. Zato je dejavnost 
alpske smučarske šole prevzel KUTS, katerega člana sta tudi Andrej 
Jerman in Rok Perko. Vsi drugi smučarji tekmovalci so si poiskali klube 
drugje po vsej Sloveniji.

V obnove potrebnem Paviljonu NOB je sledila računalniška predsta-
vitev prve smučarske tekme v Tržiču. Zopet se je izkazal Janez Kavar in 
okrog sedemdeset povabljenih nekdanjih smučarjev, trenerjev, učiteljev, 

Na poti k velikim
Gorazd Pogorelčnik in Vesna Štemberger sta 

v sodelovanju z dr. Francijem Petkom pripravila 
obsežen priročnik, ki je namenjen treningu smu-
čarjev skakalcev do 15. leta starosti. Delu na pot sta 
avtorja pridobila kar tri zanimive recenzije. Doc. 
dr. Blaž Lešnik v prvi meni, da je za smučarske 
skoke starostna meja 15 let pomembna prelomni-
ca, ko športnik na eni strani potrebuje največjo 
podporo in motiv za nadaljevanje športne poti, 
na drugi strani pa so dosežki prav v tem obdobju 
pogojeni s kakovostno vadbo in vsem, kar spada 
poleg, da bi vadba lahko potekala brez šumov. 
Kajti, poslej so glavni cilj kakovostni dosežki, ki 
pa so pogojeni z načrtnim delom.

Dr. Franc Krpač (Pedagoška fakulteta Ljublja-
na) je v drugi recenziji povedal marsikaj zanimi-
vega. Poudarja, denimo, da je delo z najmlajšimi, 
prav zaradi posebnosti v razvoju, pogosto napor-
no, zahtevno in predvsem odgovorno, čeprav se morda zdi nepoučenim 
zunanjim opazovalcem, da za trening najmlajših trener ne potrebuje 
kakšnega posebnega znanja. Toda dr. Krpač zagotavlja, da si trenerji, 
ki vadijo z otroki, nevednosti preprosto ne smejo dovoliti.

Jelko Gros, poznavalec skokov in športni strokovnjak, se v tretji in 

najobširnejši recenziji sprehodi skozi celotno delo, 
na koncu pa meni, da so s pričujočim priročnikom 
poleg trenerjev tudi starši dobili možnost izo-
braževanja o zakonitostih otrokovega razvoja, z 
delom v roki bodo lahko bolje sledili delu trenerjev 
in jim, kot zatrjuje dr. Krpač, ne bo treba, da bi 
bili strokovno nerazgledani. 

Prvi del
Vsebina razkriva, da je priročnik razdeljen na tri 

dele. Prvi bi bil lahko v katerikoli strokovni knjigi 
o treningu naraščajnikov, saj govori o značilnostih 
otroka v posameznih razvojnih obdobjih. Poleg 
tega pa je to poglavje zasnovano tudi širše, govori 
o spoznavnem in socialnem razvoju otrok, o od-
nosih z vrstniki, o emocionalnem in  moralnem 
razvoju. Pomembna so še razmišljanja o vlogi 
trenerja ter o sodelovanju s starši in s šolo. Zani-
miv je razmislek o sodelovanju s šolo, v katerem 
avtorja menita, da otrok v zgodnjem obdobju 
treninga skokov v šoli ne potrebuje posebnega 

statusa, saj se mora navajati na pomen usklajevanja šole in treninga ter 
na pomen uspešnega dela v šoli. Našteta poglavja niso posebno obsežna, 
kljub vsemu pa prinašajo mnogo bistvenega za razumevanje otrokove-
ga razvoja. V nekaterih poglavjih sta se avtorja naslonila na dognanja 
psihologa Mateja Tuška.

   STROKOVNA LITERATURA

Ja
ne

z 
Št

ef
e

Andrej Jerman - Bobo

Tr
ži

šk
a 

le
ge

nd
a 

– 
 

B
oj

an
 K

ri
ža

j

Tržiški učitelji smučanja okoli leta 1965

32



33

Drugi del
Teoretična izhodišča za trening smučarjev skakalcev do 15. leta starosti 

so predstavljena z dokaj posplošenimi spoznanji, ki bodo uporabna 
predvsem pri bralcu, ki se bo temeljito poglobil v branje, pa čeprav bo 
vseeno morda včasih dobil namesto prijazne razlage bolj teoretičen 
odgovor, ki kaže na to, da avtorji in vsi, ki so poleg kot strokovni vir, 
zelo dobro obvladajo problematiko skokov. O uporabnosti takšnega 
sortiranja znanja bodo odločali strokovnjaki, a zagotovo ne bo odveč. 
Zanimiva je še tabela za dolžino smuči in telesno težo (ITM) za moške, 
kot je v veljavi v sezoni 2011/2012. 

Tretji del  
Praktičen prikaz izdelave programa motorične in tehnične priprave 

za posamezna starostna obdobja je najobsežnejši, zajema kar dve tretjini 
obsega knjige. Nasveti sledijo obdobjem do devetega, do dvanajstega in do 
petnajstega leta starosti, vselej z vidika koordinacije, ravnotežja, gibljivosti, 
hitrosti, preciznosti, moči in vzdržljivosti. O uporabnosti predlogov bodo 
morali več povedati strokovnjaki, a že zdaj je na dlani, da bodo mnogi 
predlogi trenerjem dobrodošli pri izbiri prijemov in sredstev pri vadbi, 
predvsem pa jim bo olajšano delo, ko bodo iskali novosti za svoje delo. 
Delo bo zagotovo pomembno pripomoglo k bolj strokovnemu dojemanju 
treninga skakalnih naraščajnikov. To pa najbrž še ne pomeni, da trenerji 
ne bodo še naprej sledili svoji intuiciji, saj so skoki tako zapletena športna 
zvrst, da brez tega nerazložljivega dejavnika najbrž ne bo šlo. Prav zato 
pa lahko rečemo, da je knjiga naredila na tem področju pomemben korak 
pri strokovnem razvoju vadbe skokov za naraščajnike. 

   STROKOVNA LITERATURA

športnih pedagogov, demonstratorjev in veteranov. Seveda je v zraku 
viselo vprašanje, kako izplavati iz krize. Vprašamo se tudi lahko, kje so 
navijači, ki so leta in leta spodbujali in spremljali naše najboljše, torej 
nekaj tisoč ljudi, saj dobrih dosežkov ne manjka?

Naj torej tržiška kotlina s svetovno znanimi smučarskimi asi, s smu-
čišči Zelenica, včasih tudi Hraste, Lom pod Storžičem, na Bukovci, v 
Jelendolu, v Ročevnici, v Podljubelju, na Hudem kar pozabi na svojo 
smučarsko preteklost ali pa se lahko nadeja, da bo kmalu zavel svež 
veter? Je razstava morda že korak k tej prelomnici?

Kurnikova hiša
Po požaru leta 1689 so jo v začetku 18. stoletja postavili na novo 

– tako, kot jo vidimo še danes, s črno kuhinjo, gankom in skodlami. 
Zadnja lastnica Mici Kurnik jo je leta 1967 podarila Tržiškemu muzeju. 
V tej hiši je živel pesnik Vojteh Kurnik, ki je imel velik kulturni vpliv na 
kraj, zato so tu še danes razstave. Od leta 1973 podeljujejo Kurnikove 
nagrade in morda je že čas, do jo dobi g. Janez Kavar, soavtor knjig 75 
let smučarskega športa v Tržiču (1998) in Tržiški zavoji (2009), saj je 
velik zbiratelj zgodovinskega gradiva in seveda ljubitelj smučanja. Ker 
so razstavo že umaknili, vam še zmeraj ostane obisk Kurnikove hiše.

Mojca Zupan

Janez Štefe  
in Tine Mulej

Izpeljava in zahvala
MIRNA NA DOLENJSKEM - Novi šolski prvaki v badmintonu 

so Andraž Krapež (OŠ KD Kajuha, Ljubljana) in Ema Cizelj (OŠ 
Mirna) pri kategoriziranih ter Marko Klemenčič (OŠ I. Tavčarja, 
Gorenja vas) in Ana Šterman (OŠ Veržej) pri nekategoriziranih. 
Tekmovanje so pod okriljem Osnovne šole Mirna izpeljali športni 
delavci domačega kluba, seveda s pomočjo učencev in učenk, ki so 
bili sodniki in še marsikaj.

Veljko Kolenc, ki bi ga lahko postavili za model športnega peda-
goga, je ob začetku tekmovanja dejal: »Nikomur ni bilo do izpeljave 
tekmovanja, tako da smo ga, na koncu, vzeli kar mi. Ni nam bilo 
težko in nismo imeli občutek, da nas je kdo prisilil. Z veseljem smo 
se lotili tekmovanja, tako kot vselej. Zadnjič leta 2010,« je razložil. 
In prav v teh njegovih besedah se je skrivala srž šolskega badminton-
skega tekmovanja, kajti v Mirni je bilo že velikokrat. To pa bi lahko 
pomenilo, da se bodo izpeljave lotili bolj površno. A bilo je narobe, 
zdelo se je, da so mirenski badmintonisti tekmovanje pripravili bolj 
zavzeto, kot kadarkoli doslej. Učenci so, ob glavnem štabu, sodelovali 
pri mnogih opravilih, kot da je to samoumevno. Ob igriščih so bili 
elektronski semaforji s katerimi so upravljali mladi sodniki, vse je 
potekalo brez zapletov. Poleg tega so pripravili za tekmovalce in tek-
movalke sadje in slaščice, zaloge pa so sproti obnavljali. Poskrbljeno 
je bilo tudi za trenerje, spremljevalce in voznike. Skratka, predstavniki 
osnovne šole in kluba, ki so med seboj povezani in delujejo z roko 
v roki, so se izkazali kot dobri gostitelji. 

Oba športna pedagoga sta bila ves čas ob igriščih, z dobro voljo 
sta bila na voljo igralcem in spremljevalcem. Ne vem, če se jima je 
kdo od spremljevalcev zahvalil za prijazen sprejem. Morda se je res 
komu zazdelo, da izpeljava šolskega tekmovanja na Osnovni šoli 
Mirna presega formalne okvire in da takšna izpeljava tekmovanja ni 
samoumevna. Morda.   

niko Slana

Badminton,  
osnovne šole 
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Š O L S K A  T E K M O V A N J A

SKOKI Z MALE  
PROŽNE PONJAVE

LIMBUŠ, 9. februarja – Izpeljava OŠ Rada Robiča, GZS 
in Zavod za šport RS Planica. Dijakinje: 1. Rebeka Šarec 
(GLŠ) 38,60, 2. Tjaša Flanjak (G Pt) 38,60, 3. Laura Slana 
(GPL) 38,60, 4. Tonja Senčar (G Piran) 38,60, 6. Lana 
Oblak (GLŠ) 38,50, 7. Ketty Kodrič (SEPŠ Kp) 38,30, 8. 
Ema Otavnik (G Ledina) 38,20, 9. Sara Bezjak 38,20, 
11. Ajoa Rus 37,90 (obe GPL), 12. Ana Jankovec (SZŠ Iz) 
37,90, 13. Iliaria Grižon (SEPŠ Kp) 37,60, 14. Pija Šolar 
(G Š Loka) 37,50, 16. Sunita Šerifoski (G Piran) 37,50, 
17. Pia Ban (SEPŠ Kp) 37,50, 18. Rebeka Viltužnik 
(GLŠ) 37,40, 19. Lucija Oman (G Kr) 37,40, 21. Anja 
Juvanec 37,40, 22. Enya Caserman 37,30 (obe GLŠ), 
23. Polona Klinar (G Jes) 37,30, 24. Tadej Urbas (GPL) 
36,90, 26. Zita Bednar 36,80, 27. Anja Caf 36,80 (obe 
G FM Ljut), 28. Nina Furlan (G Š Loka) 36,10, 29. Melisa 
Hukarevič (SZŠ Iz) 36,60, 31. Zoja Kogoj (G Piran) 36,30, 
32. Irena Hafner (G Š Loka) 36,10, 33. Jana Stanojevič 
(G Piran) 35,90, 34. Pia Tavčar (SŠGT L) 35,90, 36. 
Marcela Bešter (G Š Loka) 35,50, 37. Monika Lončar (G 
FM Ljut) 35,20, 38. Nina Bremec (ŠC Post) 34,60, 39. 
Nina Planinc 34,10, 41. Teja Volčanjk 33,70, 42. Lenka 
Zupančič 33,40, 43. Sara Hodžič 33,10 (vse G Brež), 
44. Ana Ivanuša (G FM Ljut). Ekipno: 1. Gimn. Poljane 
114,70, 2. Ekonomska in poslovna šola Koper 113,40, 
3. Gimn. Šiška 113,20, 4. Gimn. Piran 112,70, 5. Gimn. 
Š. Loka 110,70, 6. Gimn. F. Miklošiča, Ljutomer 108,80, 
7. Gimn. Brežice 102,00, 8. Gimn. Šiška 76,00, 9. SZŠ 
Izola 74,50, 10. Gimn. Ptuj 38,60 itd.

Dijaki: 1. Matic Pečan 38,70, 2. Jaka Uršič 38,30, 3. 
Žan Anthony 38,10 (GLŠ), 4. Anže Kogovšek 37,60, 6. 
Matjaž Pezdirc (GLŠ) 37,50, 7. Kristjan Peljhan 37,50, 
8. Miha ???  37,30 (oba G JV Idr), 9. Peter Petek (GLŠ) 
37,30, 11. Klemen Gutnik 36,60, 12. Jan Marolt (ŠC 
Post) 36,50, 13. Robert Vičič (G Piran) 36,40, 14. Ga-
šper Novak (ŠC Post) 36,20, 16. Rem Vojvoda 36,10, 
17. Robi Turk (ŠC Post) 35,70, 18. Jan Potokar 35,60, 
19. Matej Kristan (G Ledina) 35,30, 21. Tomi Peljhan 
(G JV Idr) 35,20, 22. Tadej Novak 34,70, 23. Martin Nin 
Truden (ŠC Post) 34,70, 24. Lovro Voglar (G Brež) 34,50, 
26. Benjamin Koletič 34,40, 27. Oton Strgulec (G Brež) 
33,80, 28. Urban Vanberger (G Led Lj) 33,40, 29. Marko 
Ulič (G Brež) 33,20, 31. Žiga Zibelnik 33,10, 32. Timotej 
Strniša 33,10 (oba G Led Lj), 33. Primož Orešar 32,70, 
34. Ambrož Tičar 31,70 (oba G Brež).

Mlajši učenci: 1. Jan Miklavž (VK L) 38,30, 2. Tim 
Mozetič (Miren) 38,30, 3. Nejc Kovačič (Vodice) 38,10, 
4. Žan Zorn (LBB Renče) 37,70, 5. Tomaž Lenarčič (MV 
Post) 37,70, 6. Nejc Finžgar  37,20, 7. Jan Kušar 37,10 
(oba CG Š Loka), 8. Miha Ozmec (VK L) 37,00, 9. Mark 
Poje (LBB Renče) 37,00, 10. Nejc Jager (Sl vrh) 37,00, 
11. Aljaž Ferjančič (LBB Renče) 36,80, 12. Miha Perdec 
(Miren) 36,60, 13. Rok Kramarič (IC Vrhn) 36,60, 14. 
Gal Hafner 36,50, 15. Matic Bertoncelj 36,40 (oba CG Š 
Loka), 16. Luka Gregorn 36,10, 17. Primož Vižin 36,10 
(oba MV Post), 18. Gašper Trojar (CG Š Loka) 36,00, 19. 
Žiga Ahčan (AG Post) 36,00, 20. Jan Šraj Miklič (IC Vrhn) 
35,90, 21. Anže Arčon (LBB Renče) 35,90, 22. Andraž 
Pelc (Dobr) 35,60, 23. Peter Meze (MV Post) 35,60, 24. 
Žiga Krvina (Dobr) 35,30, 25. Urban Kobal (MV Post) 
35,30, 26. Gregor Gutnik (IC Vrhn) 35,20, 27. Jan Gungl 
35,20, 28. Niki Nikl 35,1 (oba Sl vrh), 29. Nejc Kocjančič 
(IC Vrhn) 35,0, 30. David Trdin, 31. Nik Schwarzmann 
(oba Dobr), 32. Jaka Križaj (CG Š Loka), 33. Luka Marčič 
(IC Vrh), 34. Blaž Juren (Dobr), 35. Nejc Črnčič (Slad vrh), 
ekipno: 1. OŠ C. Golarja (Š Loka) 147,60, 2. OŠ L.B. B. 
Miren 147,40, 3. OŠ M. Vilharja (Post) 146,60, 4. OŠ I. 
Cankarja (Vrh) 143,60, 5. OŠ Sladki vrh 141,50, 6. OŠ 
Dobrova 141,10, 7. OŠ V. Kraigherja (Lj) 113,40, 8. OŠ C. 
Golarja (Š Loka) 74,30, 9. OŠ A. Globočnika (Post) 72,60.

Starejši učenci: 1. Luka Bojanc (B Nm) 39,20, 2. Urh 
Mlakar (Vod L) 38,90, 3. Jure Vrbec (VV L) 38,90, 4. 
Blaž Kozamernik (Dobrova) 38,80, 5. Jan Ferjančič (LBB 
Renče) 38,80, 6. Aleksander Stožinič (Cerkno) 38,70, 
7. Aljaž Bogataj (Sp Idr) 38,60, 8. Miha Pregelj (LBB 
Renče) 38,40, 9. Rok Vodopivec (VV Lj) 38,30, 10. Jure 
Klinec (LBB Renče) 38,20, 11. Maj Florjančič (Cerkno) 
38,00, 12. Matic Pregelj (LBB Renče) 38,00, 13. David 
Peras (Miren) 37,90, 14. Maj Vegnuti (Luci) 37,90, 15. 
Tomi Štucin (Cerkno) 37,60, 16. Kristian Kopač (Dobr) 
37,60, 17. Kevin Laufer (DK Mb) 37,50, 18. Tilen Rihar 
(IC Vrh) 37,20, 19. Žan Mavrič (Cerkno) 37,20, 20. 
Luka Mešič (III. OŠ MS) 36,80, 21. Jan Pibernik (FA 

Kam) 36,80, 22. Grega Skopec (Dobr) 36,80, 23. Joško 
Starc (IC Vrh) 36,70, 24. Gašper Kocjan 36,70, 25. 
Simon Čamernik 36,60 (oba Dobr), 26. Luka Jankovič 
(Dobr) 36,10, 27. Nejc Kokolj 35,90, 28. Aljoša Minič 
35,90, 29. Andrej Zemljič 34,80 (vsi DK Mb), 30. Žiga 
Kokoravec (VV), 31. Janik Kocjan (DK Mb), 32. Benjamin 
Jager, 33. Matevž Velkavrh (oba IC Vrh), ekipno: 1. OŠ 
L. B. B. Renče 153,40, 2. OŠ Cerkno 151,50, 3. OŠ 
Dobrova 151,10, 4. OŠ D. Kobala (Mb) 144,80, 5. OŠ I. 
Cankarja (Vrh)139,80, 6. OŠ F. Albrehta (Kam) 113,90, 
7. OŠ Vodmat (L) 111,80, 8. OŠ V. Vodnika (L) 111,30, 
9. OŠ Sp. Idrija 76,50.

Mlajše deklice: 1. Lara Crnjac (RJ) 37,90, 2. Asja Ben-
čec (III. MS) 37,80, 3. Ajda Šturm (Brez) 37,30, 4. Meta 
Pregelj 37,20, 5. Lea Vidič 37,20 (obe LBB Renče), 6. 
Katjuša Simčič (MV Post) 37,10, 7. Teja Oblak 37,10, 
8. Klara Mičurin 37,10 (obe CG Š Loka), 9. Špela Ujčič 
(DK Il Bistr) 37,00, 10. Leonora Balaj (RJ) 37,00, 11. 
Meggie Kalan (Žirov) 36,90, 12. Nika Bremec (MV Post) 
36,80, 13. Lana Jarnovič (MŠ L) 36,80, 14. Lucija Jamnik 
(Brez) 36,60, 15. Izabel Vidič (Sp Idr) 36,50, 16. Brina 
Dolenec (RJ) 36,50, 17. Katja Križaj (CG Š Loka) 36,40, 
18. Anja Križmančič (Brez) 36,20, 19. Ana Marija Ozvatič 
(RJ) 36,20, 20. Vanesa Tončič (Sp Idr) 36,10, 21. Žana 
Mlakar (MV Post) 36,10, 22. Alja Šabič (RJ) 36,00, 23. 
Lara Gerželj (MV Post) 36,00, 24. Izza Šraj Miklič (IC 
Vrhn) 35,80, 25. Lara Pivk Ogrin (MV Post) 35,80, 26. 
Ana Lokar (CG Š Loka) 35,70, 27. Laura Maja Košir 
(Brez) 35,60, 28. Maja Cotič (LBB Renče) 35,60, 29. Izza 
Bautin (SK Sevn) 35,50, 30. Izza Mrak (CG Š Loka), 31. 
Brina Oblak (Šmart p/ŠG), 32. Maja Ajdnik, 33. Nadja 
Starič, 34. Lina Žibret (vse SK Sevn), 35. Dagmar Jurkič 
(LBB Renče), 36. Tina Rupar (SK Sevn), 37. Nika Mozetič 
(LBB Renče), ekipno: 1. OŠ R. Jakopiča (Lj) 148,50, 2. 
OŠ M. Vilharja (Post) 147,10, 3. OŠ C. Golarja (Š Loka) 
146,50, 4. OŠ LBB Renče 146,00, 5. OŠ Brezovica 
145,70, 6. OŠ S. Kladnika, Sevnica 138,60, 7. OŠ III. 
M. Sobota 110,40, 8. OŠ M. Šuštaršiča (Lj) 108,90, 9. 
OŠ D. Ketterja (I Bistr) 72,80, Starejše deklice: 1. Neža 
Simčič (MV Post) 38,90, 2. Neja Kavčič (Dob) 38,90, 3. 
Kaja Vaš ( I. MS) 38,60, 4. Ula Simšič (MV Post) 38,40, 
5. Ajda Bergoč 38,20, 6. Manja Dobnik 38,20 (obe RJ L), 
7. Klara Simčič (MV Post) 38,20, 8. Katja Zavrl 38,20, 
9. Vita Osterman 38,20 (obe Dob), 10. Tea Lovrič (MJ L) 
37,90, 11. Hana Koman 37,90, 12. Manca Ahčin 37,80 
(obe CG Š Loka), 13. Eva Veselič (LV Pt) 37,80, 14. Tin-
kara Trojar (CG Š Loka) 37,80, 15. Ula Zorn (LBB Renče) 
37,80, 16. Natalia Lončar (I. MS) 37,70, 17. Petra Kirič 
(RJ L) 37,70, 18. Martina Čeper (BM Divača) 37,40, 19. 
Neja Bremec (MV Post) 37,40, 20. Valentina Djurdjevič 
(RJ L) 37,30, 21. Taja Čučnik (Vod L) 37,20, 22. Ajda 
Sedlar (IC Vrh) 37,10, 23. Maksi Podobnik (CG Š Loka) 
37,10, 24. Nuša Majcenovič (LV Pt) 37,00, 25. Veronika 
Ratnik (RJ L) 37,00, 26. Kim Rankovič (Dob) 36,90, 
27. Agnes Jurkič (LBB Renče) 36,80, 28. Meta Švagelj 
(Komen) 36,60, 29. Kim Bavdaž (CG Š Loka) 36,50, 30. 
Lana Smolnikar (Dob), 31. Nikol Likar (Komen), 32. Gaja 
Komel (LBB Renče), 33. Anja Slavec (Komen), 34. Sanja 
Miljič (LBB Renče), 35. Kristina Šibelja (Komen), 36. Ana 
Bedek (SK Sev), 37. Ema Pleško (Kom), ekipno: 1. OŠ 
M. Vilharja (Post) 152,90, 2. OŠ Dob 152,80, 3. OŠ R. 
Jakopiča (L) 151,50, 4. OŠ C. Golarja (Š Loka) 150,80, 
5. OŠ LBB Renče 146,30, 6. OŠ Komen 144,60, 7. OŠ 
I. M. Sobota 113,60, 8. OŠ M. Jarca 112,60, 9. OŠ I. 
Cankarja (Vrh) 74,50, 10. OŠ S. Kladnika (Sevn) 34,60.

ROKOMET

DP za dijake 
NOVO MESTO, 8. marca – Finale šolskega DP za dijake, 
športna dvorana Leona Štuklja, izpeljava ŠC N. mesto. 
Vrstni red: 1. ŠC N. mesto SRŠTG, 2. ŠC Krško Sevnica - 
SPSŠ Krško, 3. Gimn. Ptuj, 4. Prva gimnazija v Celju. Izidi: 
ŠC Krško Sevnica SPSŠ Krško : G Celje 21:18 (7:10), 
ŠC N. mesto SEŠTG : G Ptuj 22:21 (10:11), za 3. mesto: 
G Ptuj : I. G Celje 24:20 (12:8), za 1. mesto: ŠC Novo 
mesto SEŠTG  : ŠC Krško Sevnica SPSŠ Krško  21:13 
(9:4). Naj, strelec: Matej Kučič (ŠC Krško Sevnica), vratar: 
Aleš Brzin (ŠC Nm), igralec: Rok Skol (ŠCNm), sedmorka: 
vratar: Aleš Brzin ŠCNM-SEŠTG, krožni napadalec: Dejan 
Vovk (ŠC Krško), levi zunanji: Aljaž Lavrič (ŠCNM-SEŠTG), 
srednji zunanji: Rok Skol (ŠCNm-SEŠTG), desni zunanji: 
Rok Cvetko (G. Ptuj), desno krilo: Gal Marguč (I. G Ce), 
levo krilo: Tadej Dular (ŠC Krško), 

ŠC Novo mesto: Tadej Aupic, Tomi Bede, Aleš Brzin, 
Hiha Ceh, David Didovic, Alen Jerlah, Sebastjan Kravcar, 
Sebastjan Križman, Urban Križman, Aljaž Lavric, Tilen Ma-
jerle, Rok Ratajec, Rok Skol, Rok Terkaj, Marko Turk, Tim 

Vidmar, Aljaž Zoran,  vodja Boris Plut, trener Turk Kristjan.

ŠC Krško Sevnica:  Domen Andlovic, Jaka Bračun, 
Tadej Dular, Miro Grilc, Matej Kučič, Kristjan Polovič, 
Jaka Pustovrh, Simon Sintič, Blaž Škoflek, Armin Vovko,  
Dejan Vovk,  Rok Završnik, Blaž Žitnik, vodja in trener 
Bojan Božič. 

Gimn. Ptuj: Nejc Bencic, Rok Cvetko, Tomaž Cvetko, 
Jernej Čuš, Nejc Janžekovič, Filip Jerenec, Renato 
Kenda, Jan Koštomaj, Matic Leben, Luka Pravdic, Žan 
Pukšič, Luka Reisman, Aljaž Toš, David Verdenik, Jani 
Zolar, Marko Žuran, vodja ekipe Suzana Maltar, trener 
Tomaž Zemljič.

Prva Gimn. v Celju: Kristjan Bezgovšek, Dominik Blatnik, 
Jan Cigoj, Rok Cvetko, Miha Cvikl, Blaž Ernestl, Benjamin 
Jazbec, Nejc Klinar, Jan Korošec, Jaka Kovše, Jaka Kunst, 
Jaka Malus, Gal Marguč, Matevž Marinček, Nejc Oblak, 
Andraž Oštir, Jan Peklar, Oskar Žveglič, vodja Janko 
Benčina, trener Urban Stopar. 

KOŠARKA

DP za dijakinje
LJUBLJANA, 9. marca – Finale DP za dijakinje, dvorana 
gimn. Šentvid. Vrstni red: 1. Gimn. Šentvid, 2. Prva gimn. 
v Celju, 3. II. Gimn. Maribor, 4. Gimn. Kranj. Izidi: Gimn. 
Šentvid : II. Gimn. Maribor 50:34 (25:15), SEŠ Celje : 
Gimn. Kranj 37:36 (22:20), za 3. mesto: II. Gimn. Maribor 
: Gimn. Kranj 38:29 (27:13), za 1. mesto: Gimn. Šentvid 
: SEŠ Celje 45:28 (33:17). Naj, igralka: Klara Zupančič, 
strelka: Sandra Jevtović (obe G Š).

Gimn. Šentvid (Lj): Ula Dremelj, Nika Ilovar, Sandra 
Jevtović, Anita Kastelic, Tjaša Koderman, Eva Lisec, 
Tina Prešeren, Urša Rajh, Katja Škoda, Špela Šumec, 
Barbara Šut, Nika Uršič, Klara Župančič, trener Slavko 
Vujin, vodja Primož Praprotnik.

II. gimn. Maribor: Anja Fekonja, Eva Dora, Ela Stergar, 
Laura Fong, Ines Horvat Menih, Mirjam Fašmon, Nika 
Salamunič, Ana Pehnec, Nika Pokorn, Taja Soldo, Neža 
Šerdoner, Gaja Špes, Tajda Šrot, Nuša Štiglic, Tara Kre-
ševič, Tjaša Banovič, Tjaša Unverdorben, Veronika Vogrin.

Ekonomska šola Celje: Urša Gabršek, Kaja Jereb, Nataša 
Ljepoja, Jelica Petrovič, Urška Pukčevič, Urša Svetič, Nina 
Vodeb, Alja Vrček, Sanja Vrček, 

Gimn. Kranj: Petra Bobnar, Lana Hlebš, Anja Kišek, Ula 
Kos, Nina Mitič, Anja Prestor, Nataša Sodnik, Dea Tolaj, 
Ana Valič, Urša Žibert, Tina Žumer.  

VELESLALOM  
IN DESKANJE

DP v veleslalomu in deskanju
ROGLA, 6. Marca – Šolsko DP v smučanju in deskanju in 
eno od tekmovanj za VN Argeta. Izpeljava Osnovna šola 
Pod goro, S. Konjice, smučišče Jurgovo, višinska razlika 
250 m. Ekipno: 1. OŠ Železniki, 2. OŠ B. Arniča, Luče, 
3. OŠ Šentjanž.  

Veleslalom, kategorizirani, starejše deklice: 1. Meta 
Hrovat (KRG) 2:12,74, 2. Maja Bernard (MDV) 2:13,17, 
3. Lara Pančur (NOV) 2:16,66, 4. Anita Razinger (BLE) 
2:16,83, 5. Zala Kobentar (BLD) 2:17,15, 6. Nina Jan 
(MAT) 2:17,30, 7. Kaja Klančišar (ZAG) 2:18,07, 8. Urša 
Marolt (MOZ) 2:18,10, 9. Žaklina Jurkovič (LOG) 2:18,80, 
10. Eva Kanalec (KRG) 2:19,33, 11. Maša Hvastija (NOV) 
2:19,35, 12. Alenka Trček (JAV) 2:22,40, 13. Anja Drev 
(MOZ), 14. Leila Smolej (KRG), 15. Maša Smajila (UNC), 
16. Maša Eržen (VRH), 17. Monika Plemelj (KRG), 18. 
Lejla Habjan (ZEL), 19. Hana Jereb (LOG), 20. Kaja Kozjek 
(MDV), 21. Nika Hafner (APT). 

Starejši dečki: 1. Žan Kralj (TRG) 2:13,44, 2. Tijan Marovt 
(BRM) 2:13,71, 3. Andraž Rakovec (APT) 2:14,18, 4. Rok 
Lačen (FUZ) 2:14,20, 5. Peter Kalan (MDV) 2:14,41, 
6. Nejc Sitar (BRM) 2:14,80, 7. Krištof Fabjan (POS) 
2:15,02, 8. Žiga Gajšek (UNC) 2:15,20, 9. Žan Špilar 
(TRB) 2:15,31, 10. Matevž Rupnik (POS) 2:15,55, 11. 
Nik Podrepšek (UNC) 2:16,08, 12. Lan Leon Kajtner 
(OLI) 2:16,30, 13. Jaka Dvornik (DVO) 2:17,87, 14. Anže 
Čufar (KRG) 2:18,14, 15. Matic Čerin (APT) 2:18,20, 
16. Tilen Furlan (GOR) 2:19,27, 17. Žiga Skaza (UNC) 
2:19,27, 18. Anže Širnik (FUZ) 2:20,69, 19. Žiga Selan 
(LOG) 2:21,07, 20. Matic Kalan (ZEL), 21. David Pivk 
(JAV), 22. Jaka Kompan (CRN), 23. Klemen Pintar, 24. 
Žiga Jančič (oba BRM), 25. Aljaž Brenčič (LOG), 26. Jaka 
Tasič (FUZ), 27. Tilen McQuarrie (TRG), 28. Matic Černec 
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(DOM), 29. Gašper Runovc (OLI), 30. Jaka Logar (POL), 
31. Matic Mlakar (BLE).

Mlajši deklice: 1. Ula Podrepšek (UNC) 1:08,63, 2. Živa 
Otoničar (NOV) 1:08,73, 3. Tia Trampuš (POL) 1:10,46, 
4. Nežka Valenčič (ASA) 1:10,55, 5. Mišel Marovt (BRM) 
1:10,94, 6. Manca Hiti (KRT) 1:11,33, 7. Helena Lesjak 
(CRN) 1:11,61, 8. Anja Žibert (ZAS) 1:12,22, 9. Manca 
Kos 1:12,38, 10. Sandra Logar 1:13,33 (obe POL), 11. 
Nika Meško (TRG) 1:13,35, 12. Maša Krašovec (OLI) 
1:13,48, 13. Tinkara Dolanc (TRB) 1:13,69, 14. Mitja 
Ivančič (GOR) 1:3,74, 15. Eva Stare (MDV) 1:13,96, 16. 
Špela Bernardič (DOM) 1:14,04, 17. Mojca Haberman 
(VUZ) 1:14,12, 18. Kaja Mrakič (GOR) 1:14,20, 19. Klara 
Giacomelli (APT) 1:14,45, 20. Nika Tomšič (BRM), 21. 
Izabela Verce (NOV), 22. Gaja Mavri (GOR), 23. Laura 
Cencelj (KRT), 24. Lana Ikič (POL), 25. Klara Valter (RAD), 
26. Maša Pečnik (DOM), 27. Blažka Javornik (VUZ), 28. 
Ema Prusnik Lotrič (KRG), 29. Eva Kobal (GOR). 

Mlajši dečki: 1. Martin Rihtaršič (APT) 1:06,86, 2. Žak 
Žirovnik (BRM) 1:08,10, 3. Jaka Bijol (VUZ) 1:08,22, 4. 
Klemen Hriberšek (MOZ) 1:10,15, 5. Gašper Grebenšek 
(OLI) 1:11,55, 6. Matjaž Gobec (BRM) 1:11,79, 7. Tilen 
Skala (DOM) 1:12,25, 8. Anže Gabrijel (OLI) 1:12,32, 
9. Miha Aleš (TRG) 1:12,62, 10. Aljaž Kastelic (TRB) 
1:2,90, 11. Žiga Debelak (UNC) 1:13,19, 12. Marcel 
Ožbolt (DOM) 1:13,63, 13. Anej Kocjan (BRM) 1:13,64, 
14. Peter Luka Golob (FUZ) 1:13,89, 15. Matic Beber 
(BRM) 1:13,96, 16. Van Vizovišek (TRG) 1:14,18, 17. 
Cene Kitek (VUZ) 1:14,29, 18. Tilen Vidergar (KAL) 
1:14,43, 18. Matevž Govekar (POS) 1:14,43, 20. Arnes 
Hadžisulejmanović (JES) 1:15,04, 21. Andraž Svetličič 
(NOV) 1:15,33, 22. Samo Košir (APT) 1:15,35, 23. Jakob 
Fonda (UNC) 1:15,80, 24. Jure Šuster (BRM) 1:16,06, 
25. Žiga Bogataj (APT) 1:16,29, 26. Maks Jan Mirnik 
(KRT) 1:6,41, 27. Dan Dubokovič (MDV) 1:16,414, 28. 
Miha Florjančič (APT) 1:16,51, 29. Tilen Potočnik (OLI) 
1:16,57, 30. Luka Moličnik (FUZ), 31. Aljaž Novak (POL), 
32. Žan Rihter (FUZ), 33. Andraž Polajžer (OLI), 34. Anže 
Pori (FUZ), 35. Gašper Hribar (TRG), 36. Urh Sedelšak 
(FUZ), 37. Luka Knific (TRG), 38. Jure Helbl (VUZ), 39. 
Miha Osojnik (TRG), 40. Tadej Paščinski (RAD), 41. 
Andraž Žontar (APT), 42. Matej Remic (TRG), 43. Borut 
Božič (RAD), 44. Gašper Čopi (MAT), 45. Jaka Dolžan 
Lukežič (RAD).

Nekategorizirani, učenke: 1. Maja Bregar (Šent) 37,57, 
2. Eva Lobnik (BI Mb) 37,74, 3. Vita Čebulj (KJ Rav na 
Kor) 38,07, 4. Klara Miklavc (Šent pri Drav) 38,39, 5. 
Katarina Bradeško (Žel) 39,04, 6. Anja Fink (Center) 
39,13, 7. Daša Marošek (Črna na Kor) 39,28, 8. Kata-
rina Malenšek (Center) 39,44, 9. Pia Šarko (MV Post) 
39,53, 10. Zala Fale (BA Luče) 40,05, 11. Nika Žnideršič 
(JD Krš) 40,25, 12. Lina Povšič (Žiri) 40,38, 13. Žana 
Kovačič (BI Mb) 40,46, 14. Lea Kolar (Šent pri Drav) 
40,71, 15. Tajda Marenk (Žel) 40,96, 16. Maša Kovačič 
(BI Mb) 41,39, 17. Lara Hafner (IG Š Loka) 41,54, 18. 
Nika Stružnik (Šenč) 41,59, 19. Manca Kobal (DM Most 
na Soči) 41,61, 20. Zala Potočnik (Liv Vel) 41,71, 21. 
Manca Brdnik (Preska) 41,74, 22. Teja Kocbek (Petr) 
42,06, 23. Zala Dovnik (Tab I Mb) 42,36, 24. Neža 
Simčič (MV Post) 42,52, 25. Neža Šmid (IG Š Loka) 
42,67, 26. Veronika Perc (Bičevje) 42,84, 27. Jasna 
Preskar (JD Krš) 42,90, 28. Iza Pfeifer (TČ) 43,49, 29. 
Ana Abina (Mirna) 43,58, 30. Diana Šarh (JG Ruše), 
31. Julija Umek (Mirna), 32. Zala Rihtar (Center), 33. 
Hanna Štor (Petr), 34. Melisa Tratnik (I Žal), 35. Julia 
Fijavž (P Goro), 36. Ana Maklin (Bič Lj), 37. Nina Šafar 
(Brež), 38. Nika Kotnik (Šent p/Drav), 39. Ana Krošelj 
(JD Krš), 40. Špela Mljač (L Vel), 41. Neža Hudournik 
(Moz), 42. Iza Zorc (P Goro), 43. Ema Šušteršič (Preska), 
44. Maja Glušič (Moz), 45. Nuša Majcenovič (LV Pt), 46. 
Ana Hrovat (Šmihel), 47. Sara Mlakar (Cerk), 48. Eva 
Sevšek (PB Oplot), 49. Eva Urek (Dobova), 50. Š. Hlupič 
(OM), 51. Eva Veselič (LV Pt), 52. E. Černelč (Lesk p/
Krš), 53. J. Stiplovšek (Šmar p/Jel), 54. M. Kodrič (L 
Vel), 55. T. Trstenjak (TČ), 56. A. Peternel (Cerk), 57. N. 
Rešetič (Šent), 58. L. Lubšina (Dobova), 59. J. Tuševljak 
(TČ), 60. P. Lekše (Les p/Krš).

Učenci: 1. Matej Demšar (Žel) 35,31, 2. Rok Brezovnik 
(Moz) 36,06, 3. Simon Klemenšek (BA Luče) 36,34, 4. 
Nel Oštir (Šenč) 36,68, 5. Franc B. Demšar (Žel) 37,02, 
6. Benjamin Tušar (Cerk) 37,35, 7. Jan Podbrežnik (Petr) 
37,40, 8. Žiga Hutmajer (Šent p/Drav) 37,41, 9. Tilen 
Finkšt (Moz) 38,04, 10. Martin Jarc (Tab I Mb) 38,06, 
11. Nino Celec (Grad) 38,14, 12. Mark Hafner (IG Š 
Loka) 38,17, 13. Marko Klemenšek (BA Luče) 38,45, 
14. Rok Pavlovič (Ljub ob Sav) 38,55, 15. Tilen Celjer 
(Šenč) 38,88, 16. Jakob Jeklin (DM Most n/S) 39,33, 17. 
Primož Jelenko (PB Oplot) 39,42, 18. Tin Breznik (AI Sp 
Polsk) 39,50, 19. Žan Pleterski (JD Krš) 39,52, 20. Dejan 

Ugovšek (Nazar) 39,69, 21. Žiga Čopi (Tab I Mb) 39,96, 
22. Florjan Ungar (P Goro) 40,82, 23. Matic Erznožnik 
(Žiri) 40,92, 24. Tilen Topolovec (Šenč) 41,03, 24. Andraž 
Gostiša (VK Lj) 41,03, 26. Tomaž Kosmač (Ljub o/S) 
41,11, 27. Urh Draksler (Šenč) 41,18, 28. Jernej Glas 
(JD Krš) 41,19, 29. Aljaž Pirnat (TČ) 41,22, 30. Domen 
Hohler (P Goro), 31. Amadej Petan (Brež) 41,38, 32. Anže 
Apat (Šemp p/ Sav), 33. Gašper Kozorog (JZ MN Radeče), 
34. Dejan Bičič (DM Most n/S), 35. Anže Kostanjšek 
(Šent), 36. Rok Potočnik (Grad), 37. Nejc Pustavrh (Les 
p/Krš), 38. Žan Fuks (LV Pt), 39. Matic Kužnik (JD Krš), 
40. Nik Hrovat (Šent), 41. Domen Bauman (LV Pt), 42.  
Matic Kovačič (VK Lj), 43. Črt Kolenc (Mirna), 44. Anže 
Gavez (M Pt), 45. Jan Leon Pfeifer (TČ), 46. Matic Grešak 
(Petr), 47. Oscar Križanec (M Pt), 48. Robert Kučer (I Žal), 
49. Gaber Podlesnik (JZ Rad), 50. U. Herman (Mirna), 
51. J. Vardijan (Center), 52. L. Podgoršek (MP Pišece), 
53. N. Unetič (Les p/Krš), 54. Ž. Merc (Hajdina), 55. J. 
Krnc (G Nm), 56. A. Beribak (Brež), 57. T. Trstenjak (TČ), 
58. J. Lapajne (Cerk).

Deskanje, učenke: 1. Mia Čebulj (PV Rav n/K) 42,70, 
2. Elizabeta Brence (IT G vas) 49,34, 3. Leeloo Obrul 
(Ljubeč) 50,44, 4. Nika Godec (B Bistr) 52,80, 5. Deja 
Praprotnik (Cerk) 53,72, 6. Laura Kotnik (Gor Vel) 53,98, 
7. Ina Bradeško (Žel) 54,85, 8. Eva Johanna Vipavc (Petr) 
55,35, 9. Katjuša Poljanšek (Cerk) 56,11, 10. Maja Stare 
(B Bistr) 59,18, 11. Leja Aristovnik (L Vel), 12. Tinkara 
T. Valcl (Fram), 13. Maša Zupanc (Petr), 14. Tina Pretnar 
(Žel), 15. Jerca Kristan, 16. Ana Medic (obe Šmihel), 17. 
Anja Tolar (Žel), 18. Uma Bezjak (B Bistr), 19. Lana Špiler 
(JD Krš), 20. Patricija Arh (JZ MN Rad).

Učenci: 1. David Pintar (IT G vas) 46,63, 2. Jakob Korbar 
(I Žal) 47,00, 3. Sebastjan Kmet (IG Š Loka) 47,78, 4. 
Jurij Zupan (Bistr) 48,70, 5. Rudi Pintar (Žel) 48,90, 6. 
Jon Bonajo (FK) 50,12, 7. Žan Peternelj (Cerk) 50,40, 
8. Aljaž Krajnc (Šemp v/Sd) 51,56, 9. Nino Kozoderc 
(Rače) 52,30, 10. Fran Slemenšek (L Vel) 52,68, 11. 
Urban Megušar (Žel) 53,69, 12. Blaž Oblak (IG Š Loka) 
53,93, 13. Žiga Ribič (JD Krš) 54,40, 14. Aleš Pfajfar 
(Žel) 54,55, 15. Leon Mlakar (Žiri) 54,60, 16. Žan 
Špiler (JD Krš) 54,79, 17. Luka Krumpak (Petr) 54,83, 
18. Bjorn Bračko (Mirna) 55,69, 19. Timotej Peter Valcl 
(Fram) 55,90, 20. Simon Klavžar (Cerk), 21. Jure Šilc (L 
Vel), 22. Matej Gorjan (JD Krš), 23. Jaka Randl (Petr), 
24. Scott Vašl (I Žal), 25. Nejc Peternel (Cerk), 26. Tilen 
Ovniček (Šmihel), 27. Tadej Mikuž (JZ MN Rad), 28. 
Gašper Klobučar (Šmihel).

DP v smučanju za OŠPP
Učenke letnik 1996 in mlajše: 1. Ana Meke (Litija) 73,68, 
2. Anja Kranjc 76,99, 3. Martina Jelen 92,38 (obe CVIU 
Vel), 4. Meta Šter (Roje) 115,28, učenci letnik 1996 in 
mlajši: 1. Tomaž Mohorič 64,35, 2. Klemen Oblak 74,33 
(oba CVIU Vel), 3. Primož Žagar (MŠN) 74,54, 4. Denis 
Kočan 76,88, 5. Filip Kokalj 79,53 (oba Roje), 6. Martin 
Lešnik (v parku) 89,09, 7. Željko Hodurovič  106,03, 
8. Alen Hudorovac  110,25 (oba MŠN), ekipno: 1. CVIU 
Velenje (Krajnc Anja, Mohorič Tomaž, Oblak Klemen) 
215,67, 2. OŠ Roje Domžale (Šter meta, Kočan Denis, 
Kokalj Filip) 271,69

BADMINTON

DP za osnovne šole
MIRNA, 13. marca – Šolsko prvenstvo za kategorizirane 
in nekategorizirane. Izpeljava OŠ Mirna, BK TOM Mirna 
in Zavod za šport RS Planica.

Kategorizirani, učenci: 1. Andraž Krapež (OŠ KD Kajuha 
Ljubljana), 2. Urban Herman (OŠ Mirna), 3. Miha Ivanič 
(OŠ Preska) in Juš Mlinar (OŠ Vrhovci), 5. Vid Žohar (OŠ 
Sladki vrh), Vito Hozjan (DOŠ I. Lendava), Igor Šušteršič 
(OŠ Medvode) in Martin Cerkovnik (OŠ Šmartno p/Š 
goro), učenke: 1. Ema Cizelj (OŠ Mirna), 2. Cecilija 
Barut (OŠ M. Krpana, Ljubljana), 3. Nastja Stovanje 
(OŠ Mirna) in Nika Arih (OŠ Mirna), 5. Izza Šalehar (OŠ 
Zbora odposlancev Kočevje), Petra Polanc (OŠ D. Kumar, 
Ljubljana), Lia Šlehar (OŠ Zbora odposlancev Kočevje), 
Alja Novak (OŠ Rodica). 

Nekategorizirani: 1. Marko Klemenčič (OŠ I. Tavčarja, G. 
vas), 2. Gašper Grošelj (OŠ Mengeš), 3. Andraž Zaplotnik 
(OŠ Mirna) in Anže Crljenković (OŠ Mirna), od 5. do 8. me-
sta: Nik Hribar (OŠ Mirna), Dominik Kobali (OŠ Brežice), 
Blaž Mirt (OŠ Križe), Miha Trstenjak (OŠ Razkrižje), od 
9. do 16. mesta: Matija Krajnc (OŠ S. Kladnik, Sevnica), 
Gregor Rihtarič (OŠ Hajdina), Benjamin Knez (OŠ Tabor 1 
Maribor), Matej Cerar (OŠ Preserje pri Radomljah), Vito 
Petkovič (OŠ Ljudski vrt, Ptuj), Jan Štirn (OŠ H. Smrekarja, 

Ljubljana), Andraž Demšar (OŠ I. Groharja Š. Loka) in 
Matej Kapun (OŠ Križevci). 

Nekategorizirane: 1. Ana Šterman (OŠ Verž), 2. Ana Abina 
(OŠ Mirna), 3. Zala Dovnik (OŠ T1 Mb) in Ula Pintarič 
(OŠ Križe), od 5. do 8. mesta: Maša Dernovšek (OŠ SK, 
Sevnica), Maja Vojnovič (OŠ Mirna), Živa Janškovec (OŠ 
Križe), Patricija Očkerl (OŠ Sladki vrh), od 9. do 16. mesta: 
Lucija Petretič (OŠ Škoflj), Polona Zabret (OŠ VP Domž), 
Aleša Istenič (OŠ IT G. vas), Žanin Heric (OŠ Verž), Vesna 
Marinac (OŠ Sp. Idr), Laura Kobali (OŠ Brež), Katja Balažič 
(OŠ Križev) in Larisa Kukovec (OŠ Kung). 

ŠAH

Ekipno DP srednjih šol
MARIBOR – Tekmovanje je gostila II. Gimnazija, udele-
ženih 11 fantovskih ekip ter le 2 ženski pa je bilo pod 
pričakovanji. Kljub temu so organizatorji poskrbeli, da je 
bilo prvenstvo izpeljano na visoki ravni. Udeležence sta 
pozdravila g. Milan Mikl, podžupan Maribora ter ravnatelj 
mag. Ivan Lorenčič. Že po le dveh kolih, so končale dija-
kinje, obe ekipi sta zbrali 2 točki. Na prvi deski je Sara 
Vombek (I. G Ce) z belimi kot s črnimi dvakrat premagala 
Majo Urbanč (ŠKG Lj), obratno pa je na drugi deski 
zabeležila dve zmagi predstavnica Škofijske gimnazije, 
Karlina Škrabanja proti Lei Teraž. Boljši dosežek na prvi 
deski je že tretji zaporedni naslov prvakinj tako prinesel 
I. gimnaziji v Celju. Pri fantih je bil razplet bolj predvidljiv, 
saj je Gimnazija Ledina v postavi Samo Rožič, Tim Janželj, 
Domen Hiti, Sebastijan Markoja, Uroš Polanc vodila od 
začetka do konca. Najboljši igralci po deskah so bili Samo 
Rožič, Ambrož Čopi, Caterina Leonardi in Blaž Abe. Izidi, 
dijaki: 1. Gimn. Ledina (Lj) 23.5, 2. Gimn. N. mesto 20.5, 
3. Gimn. Bežigrad (Lj) 20, 4. Gimn. Vič (Lj) 19, 5. II. gimn. 
Maribor 15.5, 6. Gimn. M. Sobota 15, 7. ŠKG (Lj) 13, 8. 
Gimn. Kranj 11.5, 9. I. gimn. Celje 9.5, 10. SŠ Domžale 
6.5, 11. SŠ V. Pilon (Ajdov) 3.5 točke. Dijakinje: 1. I. 
gimn. Celje 2, 2. Škofijska KG (Lj) 2. 

Osnovnošolsko ekipno prvenstvo
GORIŠNICA, 18. marca –Tekmovali so 9 krogov po 
Bergerjevem sistemu, igralni čas 10 minut. Vrstni red, 
učenci: 1. OŠ Nove Jarše (Laura Unuk, Julian Novakovič, 
Maj Markošek, Jan Unuk, Jan Marin) 17 (29), 2. OŠ 
Ivana Roba, Šempeter (Jur Zamar Kodelja, Kris Feltrin, 
Tine Markočič, Elvis Džamastagič, Diego Japič) 15 (26),  
3. OŠ Stražišče, Kranj 1 (Anže Žnidarič, Jan Dolinar, 
Matic Dolinar, Monika Rozman) 15 (25), 4. OŠ Franceta 
Prešerna, Maribor (Urban Čretnik, Sarah Ramadani, 
Aleksander Krčmar, Domen Batič) 12 (20,5), 5. OŠ 
Šmarje pri Jelšah (Janez Petauer, David Opalič, Eva 
Petauer, Martin Hrastnik) 10 (19,5), 6. OŠ Gorišnica 
(David Zagoršek, Gašper Peklar, Tim Starčič, Alen Muhič, 
Luka Petek) 9 (19,5),  7. OŠ Muta (Dejan Krautberger, 
Jernej Markič, Žiga Harnik, Tadej Božič) 8 (19,5),  8. 
OŠ ob Rinži, Kočevje (Domen Djuričič, Vasja Ačimovič, 
Sergej Ačimovič, Kim Pajnič, Alenka Mavrin) 11 (18,5), 
9. OŠ Hajdina (David Murko, Klemen Kovačec, Matjaž 
Zupanič, Matija Črešnik) 7 (18,5), 10. OŠ Šmihel (Maj 
Zirkelbach, Jan Gimpelj, Aljaž Poljanec, Bor Zirkelbach, 
Blaž Matoh, Uroš Šmajdek),  11. OŠ Stražišče Kranj 2 
(Gregor Globevnik, Miha Globevnik, Ožb Čebulj Šifrer, 
Aljaž Lebar), 12. OŠ Ljutomer (Jernej in Luka Skuhala, 
Maj Prelog, Rene Potočnik), 13. OŠ Ig (Jaka Čop,Miha 
Jelen, Nika Janželj, Žan Bergant), 14. OŠ Elvire Vatovec 
(Veronika Franca, Jernej Grlj, Patrik Škrlj, Jan Slobko), 15. 
OŠ M. Nemca Radeče (Martin in Tim Povše, Blaž Plazar, 
Andrej Barachini), 16. OŠ T. Okrogarja Zagorje (Tadej 
Šuhel,  Tilen Baš, Žan Žujič, Andraž Vidic), 17. OŠ Janka 
Kersnika Brdo (Nejc Dolinšek, Jure Andrejka, Anže Grilj, 
Matej Volkar, Matic Virnik), 18. OŠ Odranci (David Copot, 
Tadej Čeh, Alen Žabot, Blaž Kociper).

Učenke: 1. OŠ Bogojina (Hana Nemec, Tjaša in Tina Plej) 
16 (21, 113), 2.  OŠ Ig (Lara Janželj, Urška Jakič, Maruša 
Čop) 15 (21, 113), 3. OŠ Blanca (Petra Pavlič, Lucija 
in Aleksandra Krošelj, Nina Bobnič) 13 (17.5, 116.5), 
4. OŠ Frana Kranjca, Celje (Zoja Zorko, Klara Drofenik, 
Lana Bavcon) 11 (16, 118), 5. OŠ Domžale (Teja Vidic, 
Nika Vodnjov, Nika Mazej, Nika Vidic) 10 (14.5, 119.5), 
6. OŠ Hruševec Šentjur (Nuša Hercog, Maja Majcen, 
Ana Majcen) 10 (14.5, 119.5), 7. OŠ Gorišnica (Alja 
Janžekovič, Karmen Kostanjevec, Lara in Sara Čagran) 
7 (9.5, 124.5), 8. OŠ Ob Rinži Kočevje (Sara Djuričič, 
Patricija Delač, Drea Kurtalj, Petra Šušteršič) 2 (8, 126), 
9. OŠ Dušana Flisa Fram (Staša Kučer, Nadja Verdev) 
2 (6.5, 127.5), 10. OŠ Šmarje pri Jelšah (Zala in Ana 
Petauer) 4 (5.5, 128.5).   
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Finale državnega 
prvenstva srednjih 
šol v košarki  
za dijakinje

LJUBLJANA, 9. marca –  Športna dvorana Gimnazije Šentvid, finale v košarki za 
dijakinje. Vrstni red: 1. Gimnazija Šentvid, 2. SEŠ Celje, 3. II. gimnazija Maribor, 4. 
Gimnazija Kranj.

Prvo polfinalno tekmo med Šentvidčankami in Mariborčankami so po nenapetem 
dvoboju dobile igralke gimnazije Šentvid s 50 : 34. Najboljša strelka je bila Sandra 
Jevtović, ki je z 18 točkami pripeljala domače v finale. S po šestimi točkami sta k 
zmagi domačink pripomogli Eva Lisec in Ula Dremel. Pri gostjah je 13 točk dosegla 
Tjaša Unverdorben.

Po slovesnem odprtju tekmovanja so v drugi tekmi po napeti končnici med Gimnazijo 
Kranj in SEŠ Celje slavile Celjanke s 37:36. Tekmovanje je za mikrofonom spremljal 
Jan Giacomelli, vsestranski maturant gimnazije Šentvid, s svojimi nastopi pa so nas 
razvedrile plesalke skupine Tvid. Finalni dvoboj je bil prepuščen razpletu dijakinj Gi-
mnazije Šentvid in ekonomistk iz Celja, boj za 3. mesto pa so si izborile Mariborčanke, 
ki so kranjske gimnazijke premagale z 38 : 29. V bitki za naslov državnih prvakinj so 
bile bolj pripravljene gimnazijke iz Šentvida. Izid ob polčasu 33 : 17 je že nakazoval 
na šentviško zmago, s končnim razpletom s 45 : 17 so jo Ljubljančanke le potrdile. 
Najboljša strelka turnirja je bila z 38 točkami Sandra Jevtović, naziv najboljše igralke 
je pripadel Klari Zupančič, za najboljšo povratnico pa so razglasili Anito Kastelic. Na 
slovesni podelitvi priznanj so sodelovali mag. Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid, 
Uroš Vidmajer, pomočnik direktorja Zavoda za šport RS Planica, in profesorja Jaka 
Fetih in Slavko Vujin.

Na tribunah le peščica domačih navijačev
Opazovalci smo lahko opazili, da so na tribunah prevladovali navijači gimnazije Šent-

vid. Pa še ti so le na finalnem obračunu nekoliko bolj napolnili dvorano. Vse to pa ima 
svoje razloge. Prvi je nedvomno urnik finala. Med tekmovanjem, torej od pol desetih 
pa do štirinajstih, ima večina dijakov pouk. Morda bi bilo dobro razmisliti in prestaviti 
na popoldanske ure vsaj finale DP, ko bi si marsikateri navijač lažje ogledal spektakel.

A tu je še druga stan šolskega košarkarskega finala. Več pozornosti je v gimnazijski 
košarki namenjene tekmam in celotnemu prvenstvu ŠKL – šolske košarkarske lige, 
zato državno prvenstvo poteka v senci te prireditve. Finale ŠKL je, v primerjavi s šol-
skim državnim prvenstvom, medijsko veliko bolj odmevno. Prav tako se zanj šole bolj 
pripravljajo. Dodatno točko tej prireditvi daje še tekmovanje plesnih in akrobatskih 
skupin. Čeprav se vse to sliši lepo, pa je treba omeniti še to, da šolski centri, ki imajo 
ekipe v ŠKL, razpolagajo tudi z več kot 2000 dijaki, medtem ko gimnazije in srednje šole 
sestavljajo ekipe iz nekaj sto dijakov in dijakinj. To se nedvomno pozna v moči ekip, ki 
nastopijo na tekmah ŠKL. A omeniti moramo še dobro stran državnega prvenstva, ki 
ne dovoljuje nabora ekipe iz celotnih centrov.

Jan Dovč, DiJak GimnaziJe ŠentviD

Šentvidčanke sprejele darilo
Košarkarice Gimnazije Šentvid so se zasluženo veselile naziva najboljše srednješolske 

ekipe v košarki. V svojih vrstah imajo več obetavnih igralk, po večini iz klubske zasedbe 
Grosuplja. Vso sezono so igrale brez napak in pripravljenost stopnjevale iz tedna v teden. 
Pot do naslova prvakinj so Ljubljančankam precej olajšale tekmice v finalu, dijakinje 
Srednje ekonomske šole Celje, največje presenečenje letošnjega prvenstva. Na področnem 
turnirju so namreč za točko ugnale do letos nepremagljive sosede s I. gimnazije. Želje 
ostalih šol so se tako pred odločilnimi boji precej povečale, pravo računico pa so imele 
Šentvidčanke, ki so sezono mirno pripeljale do uspešnega konca. S srebrnimi medaljami 
so nedvomno zadovoljnje tudi celjske ekonomistke, tako kot z bronom košarkarice II. 
Gimnazije iz Maribora (na polfinalnem turnirju so po podaljšku izločile Bežigrajčanke). 
Na finalu v Ljubljani so bile razočarane le dijakinje Gimnazije Kranj. A ne zaradi 
končnega četrtega mesta, pač pa zaradi zapravljene priložnosti. Do velikega finala jih je 
ločil le en uspešen napad, ki pa so ga v zadnjih sekundah tekme s Celjankami zapravile.

Srednješolski košarkarski zemljevid pri dijakinjah se je torej pošteno premešal. Izmed 
finalistk lanske sezone smo tokrat na finalu našli le Šentvidčanke, ki so po tretji stopnički 
letos stopile na najvišjo. Tudi lani osme Mariborčanke, devete Kranjčanke in enajste 
Celjanke so naredile velik korak. In očitno je košarka letos doma prav v Šentvidu in na 
SEŠ Celje, saj sta šoli v finalu imeli tudi ekipo dijakov.

GreGa Brezovec, kzS

KOŠARKA - dijakinje

Svež veter v 
srednješolski košarki
Po tem, ko so na Košarkarski zvezi 
Slovenije že dolgo napovedovali osve-
žitev šolskih tekmovanj, pa se napoved 
s prihodom Grege Brezovca na KZS 
približuje uresničitvi. Vsekakor je spod-
budno, da so se tudi na KZS odločili, 
da podprejo srednješolska tekmovanja, 
tako da lahko v prihodnje pričakujemo 
več novosti. Z izbiro organizatorja v 
Novem mestu so se že izkazali. N. S. 
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Pod koši dijakov  
ni veliko novega

V pravem športnem ozračju novomeške dvorane Leona Štuklja se je končala še 
košarkarska sezona za dijake. Pod koši pa v letošnjem šolskem letu nismo videli 
veliko novega. Naslov prvakov je zasluženo in za večino tudi pričakovano šel v 
roke košarkarjev ŠC Novo mesto – Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, na 
preostalih najvišjih mestih pa prav tako najdemo stare znance.

Tudi drugo mesto Šentvidčanov in tretje Bežigrajčanov sta zasluženi, s sezono 
in četrtim mestom so zadovoljni tudi v taboru Srednje ekonomske šole Celje. V 
Novem mestu so namreč nastopili brez poškodovanega Žige Dimca in z njegovim 
igranjem bi najboljšim pošteno mešali štrene.

Dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije ŠC Novo mesto so torej brez 
večjih težav ubranili naslov državnih srednješolskih prvakov. V svojih vrstah imajo 
nekaj izkušenih košarkarjev, ki pa se poslavljajo od šolskih klopi. A za njimi že 
prihaja nov rod in Dolenjci obljubljajo, da bodo še naprej krojili vrh srednješolskih 
tekmovanj. Tako nas v novem šolskem letu čaka izjemno zanimivo in izenačeno 
prvenstvo, saj imajo podobne želje še na nekaterih drugih šolah.

Za konec pa še pohvala organizatorjem finala. Na Šolskem centru Novo mesto 
so še enkrat dokazali, da pri organizaciji ni naključij. Polne tribune glasnih navi-
jačev, neposredni prenos prek spleta, obisk košarkarjev Krke in nekdanjega dijaka 
ter slovenskega reprezentanta Matjaža Smodiša pa so poskrbeli, da bo finale vsem 
ostal v lepem spominu.

GreGa Brezovec

KOŠARKA - dijaki

Re-organizacija?
Finale dijakov, v katerem so prepričljivo zmagali člani ekipe ŠC 
iz Novega mesta, je bil organizacijski presežek, dogajanja pod 
koši, ki je bilo na trenutke sicer atraktivno, pa ne bi mogli opisati 
z nobenim presežnikom. Domačini so bili premočan nasprotnik 
za oba tekmeca, s katerima so se srečali, Celjani pa brez enega 
svojih stebrov prešibki, da bi lahko koga premagali. Na trenutke 
je v tekmi za 3. mesto sicer kazalo, da ogrožajo Bežigrajčane, 
a samo navidezno. Ko so se Ljubljančani zdramili, so si znova 
zlahka ustvarili prednost. Ob takem razpletu smo pomislili, da bi 
bilo morda modro, ko bi z novim razpisom udeležbo nastopa na 
šolskem prvenstvu omejili le na prva dva letnika srednje šole, saj 
bi tako dobili povsem novo tekmovanje, in celo v skladu s pravili 
ISF, nastope »reprezentanc« neokrnjenih šolskih mastodontov 
pa bi prepustili ŠKL. Tako bi pridobili vsi.

Niko SlaNa

Rezultati
NOVO MESTO, 15. marca – Športna dvorana Leona Štuklja, izpeljava ŠC 

Novo mesto. Vrstni red: 1. ŠC N. mesto, 2. G. Šentvid (L), 3. G. Bežigrad (L), 4. 
SEŠ Celje, Izidi: ŠC Nm SEŠTG : G Bež (L) 75:48 (36:48), G Šentvid : SEŠ Celje 
53:41 (25:22, za 3. mesto: G Bež (L) : SEŠ Celje 65:56 (39:35), za 1. mesto: ŠC Nm 
SEŠTG : G Šentvid (L) 61:47 (34:24). Peterka turnirja: Uroš Polajžer (SEŠ Ce), 
Jakob Stražar (G Bež), Domen Bratož in Martin Mežan (oba ŠC Nm), strelec: Uroš 
Polajžer, igralec: Domen Bratož. 

ŠC Nm SEŠTG: Domen Bratož, Žiga Fifolt, Domen Janc, Marko Kastelic, 
Matic Krivic, Martin Mežan, Jan Osolnik, Imran Polutak, Jure Prus, Jure Ritlop, 
Matej Rojc, Anže Špehar, Nejc Šteblaj, Žiga Zatežič, trener in vodja Djuro Oluić.

Gimn. Šentvid (L): Jan Bešter, Matic Bizjak, Luka Blaznik, Matic Brvar, Rok 
Cindrič, Rok Dvoršak, Jure Gabrovšek, Blaž Gorše, Luka Kokol, Jaka Letnik, 
David Milic, Tomaž Opara, Raš Pekovic, Filip Pesek, David Pikš, Andraž Rogelja, 
Kristjan Runovac, Tevž Ružic, Anže Trafela, vodja Jaka Fetih, trener Nejc Višnikar. 

Gimn. Bežigrad: Tine Brežan, Žan Čarman Radojković, Aleksandar Djurdjević, 
Jan Dolenšek, Gregor Gorenjec, Sandi Grubelič, Tilen Hojč, Metod Jazbec, Timotej 
Jurček, Matej Kavaš, Jure Kocman, Tilen Kodrin, Jan Novak, Alek Pikl, Matej 
Podgornik Milosavljević, Matevž Rojc, Luka Rupnik, Jakob Stražar, Janez Škrjanc, 
Jure Špan, Matija Tomažič, Luka Vlastelica, Martin Vrhunc, trener Matic Vidic.

Srednja ekonomska šola v Celju: Žiga Dimec, Domen Drobne, Lovro Fižuleto, 
Lucijan Fižuleto, Matija Golež, Matija Jošt, Luc Kanduti, Jernej Kolšek, Luka 
Mežan, Uroš Polajžer, Aljaž Vodeb, Jernej Voglar, trener in vodja Marjeta Brežnik.
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Malorka v zimski preobleki
Moram priznati, da Malorka nikoli 
ni bila ena izmed mojih »naj« 
popotniških ciljev. Morje, sonce 
in dolge plaže me niso nikoli prav 
pritegnili. In še v glavi tisti stereotip, 
ki se ga nisem mogla znebiti,  
da tja hodijo pretežno le nemški 
turisti. Službena pot pa me  
je zanesla prav tja.

Prijatelji so mi namignili: »Saj boš malo 
podaljšala in raziskala otok, kajne?!« Sama 
sem se sicer upirala tej misli, ravno zaradi 
zgoraj zapisanih razlogov, dokler me vendarle 
niso prepričali, da je tudi tam fantastičen kras, 
pa lepi hribi … in svetilniki. Opa, to pa so 
bili razlogi, zaradi katerih sem že malo bolj 
prisluhnila. Hribi, kras, jame? Google-Zemlja 
kar dobro prikaže ta teren, tudi ob obilici 
fotografij, in odločitev je padla. Ja, ostala bom 
še en teden. Brez pričakovanj, predsodke sem 
zaprla v škatlo in se ponovno z odprtim srcem 
podala na pot.

Palmo de Mallorco, glavno mesto, in njen 
zaliv sem »predelala« bolj na hitro. Mogočna 

katedrala je zažarela v soju večernih luči in 
ulice so postale živahne. Ljudje se valijo iz 
trgovine v trgovino, z vmesnimi postanki v 
restavracijah, barih, gostilnicah. To je mesto, 
ki se lahko kosa z mnogimi evropskimi, in 
življenje tukaj ugasne šele pozno, pozno v 
jutranjih urah. 

Zaliv, ki ga poseljujejo dolge plaže, hotelski 
grozdi, restavracije, bari in podobno, je sicer 
zanimiv, a v mojih očeh prav nič več kot to. 
Čudila sem se turističnemu cirkusu, ki tukaj 
živi, in občudovala ljudi, ki jim je to užitek. 
Sama sem iz drugega testa in energija večjih 
mest me izčrpava. Zato sem lepe plaže, ki so 
bile v februarju bistveno bolj samotne kot sredi 
poletja, a nikakor ne prazne, pustila za seboj 
in šla kmalu iskat še druge obraze Malorke. 
Pravijo, da je to otok tisočerih obrazov.

Nič več kot 3640 km2 ne obsega ta španski 
otok, a je še kako slikovit. Je nekak mozaik 
sodobnega in stoletne tradicionalnosti, ki se 
ne da izpodriniti, in prav je tako, ker ima to 
svoj mik. Šele v 60. letih prejšnjega stoletja so 
dobrote, ki rastejo na Malorki, prišle v svet. 
Španija jih je poznala že dolgo, agrumi, oljčno 

olje, vino, mandlji in mnoge druge agrarne 
dobrote so prihajale na dan. In vse to raste v 
bolj ali manj ravninski notranjosti Malorke. 
Le tu in tam se dvigne kak hrib, ki je dobra 
markacija in strateški položaj. Eden takih je 
tudi »grad« Santuari de Sant Salvador.

Še bolj zanimiv pa je tudi grad Alaro ob 
vznožju malorških hribov v Serra de Tramon-
tanas. A zaradi tega je še toliko težje dostopen, 
sploh, ko otok prekrije sneg. To se sicer ne 
zgodi pogosto. Vsako leto morda postanejo 
najvišji vrhovi le nekoliko pobeljeni. A leto-
šnja zima je bila za Malorko nenavadna, kot 
je bila nenavadna tudi za zasneženo jadransko 
obalo. In z letnimi gumami je bil poseben 
izziv potovati po cestah, ki jih zaradi snega 
niso zaprli. Svojevrstna dogodivščina, ki z 
veliko potrpežljivosti lahko obrodi tudi lepe 
fotografske sadove.

Hribe sem imela ves čas v mislih, a ker se 
je napovedovalo slabo vreme, sem najprej 
prečesala vzhodni del otoka in jih »prihranila« 
za konec, za sneg, kot se je izkazalo kasneje. 
Prvič me je ujel sneg na poti iz Santuari de 
Lluc, s hitrostjo 10 km/h sem v prvi prestavi 
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vozila po hribih gor in dol do Sollerja, skoraj 
brez možnosti ustavljanja. Naslednji dan sem 
skušala po isti poti nazaj, da bi ujela zasnežen 
najvišji vrh Puig Major, pa sem namesto tega 
šla na sosednjih hrib z domačinom, ki je prav 
tako parkiral poleg mene. Skupen potep se je 
razvil v pravo pustolovščino, ko naju je na 
vrhu 1300 metrov visokega hriba ujela snežna 
nevihta. Možnosti za orientacijo ni bilo nobe-
ne, vsaj zame ne. Vse je bilo isto, kamor sem 
pogledala, levo desno, 360 stopinj... Sneg, ki je 
v sunkih bril do kosti, in megla. Z Andreasom, 
ki večji del svojega prostega časa prebije med 
hribi in jadrnico, sva se spogledala. Vedela 
sva, da bi na vsak način morala v dolino ... V 
mrazu in zimskem snežnem viharju vsekakor 
nisva smela ostati. Veter je sproti pihal in brisal 
najine sledi ... Skušala sva vijugati med nasuti-
mi deli snega, upajoč, da ne čofneva v kakšno 
mnogoštevilno kraško brezno, ki so, prekrita 
s snegom, prava past. Po nekaj slepih in tudi 
jalovih poskusih sva vendarle našla pravo 
pot in sestopila do avtomobilov, si razdelila 
skupno malico in se prijateljsko poslovila. Za 
vedno? To pa ne. Takšne izkušnje zbližujejo 
ljudi skozi izkušnje, ki jih niti razdalje nekaj 
tisoč kilometrov ne morejo ločiti.

Obala Malorke je mestoma klifnata, strme 
pečine varujejo galebi s svojimi vratolomnimi 
leti, v delih, kjer je dostopna turistom, pa 
je poseljena z mnogimi hoteli in plažami. 
Na izpostavljenih delih stojijo svetilniki, ki 
so še posebno lepi. Nekaj pomirjujočega je 
v rednem utripanju lučke in verjamem, da 
pomorščakom na morju prav tako. Morda je 
najbolj znamenit med svetilniki prav tisti na 
polotoku Formentor. Do tja vodi vijugasta 
pot, a lahko bi rekla, da je to morda celo eden 
najbolj slikovitih in prelepih delov Malorke, 
ki spodaj pod mogočnimi pečinami skriva 
turkizno zeleno valovanje samotnih plaž. 
Skoraj rajsko!

Po dobrem tednu odkrivanja takih skritih 
biserčkov je dobro včasih poslušati prijatelje, 
pozabiti na lastne okvire, ki nikoli ne prinašajo 
nič dobrega, in se prepustiti utripu valovanja 
majorškega diha. Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana

Naročite se lahko s spletno naročilnico www.polet.si/narocilnica, 
na telefonski številki 080 11 99 ali e-naslovu narocnine@delo.si.

 AstmA in šport

Bolezen, ki jo je nujno zdraviti

 Biti fit?

Brez prave prehrane ne gre

 hrAnA pod droBnogledom

mleko in sendviči

 onA v kolesArski trgovini

kako kupiti t
rekinško kolo

 prvič pod zemljo

jamarstvo za začetnike

april

2011 

št. 1

leto 1

3,60 €

polet.si

9
772232

304003

neverjetno in
 preprosto

kaj je in komu je namenjentek
aπk

e

test

orgazem 

čudovitA
skrivnost nArAve

Revija za aktiven življenjski slog

P_Fit_01_naslovka.indd   1

24.3.11   13:45

 ZDRAVJE

Vožnja k sreči

 BITI FIT

Hrana za teloVadbo

 POMLADNI NAMIG

turno smučanje

 POTEPANJE

Pregled družinskiH  

VodnikoV za izlete  

Po sloVeniji

 PREIZKUSI

ŠPortni modrčki,

britVice, dezodoranti

 INTIMA

britje Po njeno

 AVANTURA

V divjini

Velebita

maj 2011 | št. 2 | leto 1 | 3,60€

9
772232

304003

revija za aktiven življenjski slog

 MERILI SMO  

Iščete

velikost

svojega

kolesa?

cESTNI
DIRKALNIKItes

t

P_Fit_02_naslovka.indd   1

22.4.11   11:43

junij 2011 | št. 3 | leto 1 | 3,60€

9
772232

304003

Lepa 

z vajami 

na kLopi 

aLi stoLu

potovalni

kajaki in

oprema

Revija za aktiven življenjski slog

 križ

BoLečine

pRi tekačih

 vodno smučanje

pRepovedano v sLoveniji

 ko nihče ni odveč

LjuBezen v tRoje

 moški fitnes

kako izguBiti nekaj maščoBe

 avantura

na vesLa, na jug. do zakintosa!

 lopar, reket, raketa

izBiRa teniškega LopaRja

veliki test

P_Fit_03_naslovka.indd   1

25.5.11   15:53

Alen Kobilica

Odkar ne vidim,

sem spregledal

 na dopustu

Devet najučinkovitejših vaj

 ubrisani!

Gorskokolesarki parki

 pohodništvo

kako se obleči za v hribe

 + test
najboljši

pohodni Čevlji

 športnikova prehrana

veGetarijanci in  vaDba

+ resnica o probiotikih

 Zakaj boli?

sinDrom piriformne 

mišice

Ne napredujete? 

Lahko vam 

pomagamo!

načrt treninga 

za tekače 

in kolesarje

EKS
KLU
ZIV
NO

revija za aktiven življenjski slog

julij 2011 | št. 4 | leto 1 | 3,60€

9 772232
304003

P_Fit_04_naslovka.indd   2

28.6.11   14:17

   Petra Majdič

 Šport je  
   zdravilo!

raztezanje

gibljivost nas  
ohranja mlade
reportaža moab, utah

med kavboji in 
indijanci
ironman

rojevanje spominov

+  test
briVSKi GeLi
+ nahrbtniKi
poLetje

kdaj piti v vročini  

in kako
zaKaj boLi?

ahilova tetiva
+ dehidracija  

in poškodbe  
kože 

jadrnici  
SeaScape 18  
in eLan 210
test

Pot k  
 napredku:
postanite 

boljši tekač 
in kolesar!

revija za aktiven življenjski slog

avgust 2011 | št. 5 | leto 1 | 3,60€

9 772232 304003

naslovke poletfit05.indd   1

29.7.2011   13:27:44

Revija za aktiven življenjski slog

Zlati fant
turno smučanje
ZASNEŽENA 
PRAVLJICA
tIBetansKe Vaje
ROLFING  
ZA TELO IN DUŠO
teK na smučeh
PRIVAJANJE
NA kLASIčNO
TEhNIkO
BodIte fIt
kAkO  
ZAčETI  
V FITNESU

januar|februar 2012 | št. 8 | leto 2 | 3,90 €

Peter Kauzer

nadvse 
koristna 
analiza 
teka

pametnI pIšejo

Revija za aktiven življenjski slog

Nasmeh  
za milijon  dolarjev

test tekaških copatmodeli za 
bosonogi tek in za tekmovanja
dejan zavec
Umetnik pod Utežmi
energetske vaje shaolinskih menihovQi gong  
osmih bRokatov
koliko ste fit?
pReizkUsite se  s testom 
zmogljivosti
marec|april 2012 | št. 9 | leto 2 | 3,90 €

atletin a
Mari a Šestak

predstavljamo 18 modelov letnika 2012

gorska  
kolesa   

pod lupo

Revija za aktiven življenjski slog

Nasmeh  
za milijon  dolarjev

test tekaških copatmodeli za 
bosonogi tek in za tekmovanja
dejan zavec
Umetnik pod Utežmi
energetske vaje shaolinskih menihovQi gong  
osmih bRokatov
koliko ste fit?
pReizkUsite se  s testom 
zmogljivosti
marec|april 2012 | št. 9 | leto 2 | 3,90 €

atletin a
Mari a Šestak

predstavljamo 18 modelov letnika 2012

gorska  
kolesa   

pod lupo

V Poletu fit najdete najnovejše 
smernice s področja športa in rekreacije, 
nasvete o pravilni vadbi in prehrani, teste
športnih pripomočkov in reportaže. 

23,40 EUR 
6 številk letno 

+ darilo: 
brezplačno članstvo 

v Klubu Polet

 Revija 
 za aktiven
 življenjski 
slog       
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Robert Kranjec –  
in Šport mladih

Bolje pozno kot nikoli, pravi prego-
vor, zato čestitke Robertu Kranjcu za 
naslov svetovnega prvaka v smučarskih 
(po)letih na veliki skakalnici v Viker-
sundu ter za skok, dolg 244 m, kar je 
nov državni rekord in drugi ali tretji 
najdaljši skok na svetu. Seveda gredo 
čestitke tudi Juriju Tepešu za državni 
rekord 234,5 m, ki pa mu ga je Robi 
kmalu prevzel. Takšen je pač šport. In 
da ne govorimo še o ekipnem bronu … 

In še nekaj podatkov o Robertu, ki je 
dopolnil 30 let in je član SSK Triglav iz 
Kranja. V prostem času rad igra hokej 
na rolkah ter uživa v vožnji z motorjem. 
Ima ekipno bronasto olimpijsko meda-
ljo iz Salt Lake Cityja leta 2002 in prav 
tako ekipni bron z lanskoletnega SP v 
Oslu na veliki skakalnici. Na zmago-
valnih stopnicah svetovnega pokala je 
do SP v Vikersundu stal 16-krat, 4-krat 
je tudi zmagal. Da je pravi letalec, pa 
je dokazal ob opisu zmagovitega leta, 
ko je dejal, da je pri 180 m po občutku 
upora zraka na dlaneh vedel, da bo 
letel daleč.

Veliko veselja je Robi najbrž naredil 
tudi za nazaj, za vse, ki so se leta 2008 
z njim družili na šolskem državnem 
prvenstvu v krosu v Stični. Takrat ni bil 
v skakalnem dresu, pač pa v uniformi 
policije – pa še pristajala mu je. Okoli 
njega je bila vselej gneča, on pa je mirno 
dajal avtograme in se nastavljal mladim 
fotografom. 

Spomin na kros




