
177 2012Letnik 20 • πtevilka 177 • 6/2012 • revijo izdaja Zavod za šport RS Planica

Tradicionalni 
fotografski 
natečaj
Nagrajene fotografije -
Dominik Tancer:  
skok v višino, 
Uroš Pihner: Jaz sem 
glavna, Kako je dobra, 
Sedemmetrovka, 
Meta Krečič:  
rokometna podaja, 
Nina Birsa:  
Skok v daljavo, 
Tina Ražem:  
Migam, ker se za 
zdravje brigam. 
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Kopališče Prebold
Kopališče v Preboldu so nedavno posodobili, a zaradi tega ni navilo 
cen, ampak nasprotno, občanom so na široko odprli vrata med 9. in 
19. uro. Mladina iz Prebolda, Braslovč, Polzele, Tabora, Vranskega in 
Žalca, starih do 18 let, ima namreč prost vstop, sicer pa so tudi cene 
simbolične. Vsekakor je ravnanje vodstva kopališča in občinske uprave 
vredno posnemanja. Omeniti je treba še akcijo »Zmorem preplavati 100 
m«, v kateri vabijo kopalce, da se dokažejo, da so solidni plavalci. Vsi, 
ki nalogo opravijo, prejmejo diplomo. Naloga je vabljiva predvsem za 
mlade, hkrati pa se prijavi tudi veliko starejših občanov. Vsekakor pa 
akcija, ki jo je vpeljal Uroš Vidmajer, spodbuja kopalce k plavanju in ne 
samo namakanju v vodi.   

Predsednik  
in minister –  
v Londonu na OI
LONDON, 28. julija - Predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk in dr. Žiga Turk, minister za 
izobraževanje, kulturo, znanost 
in šport, sta obiskala slovenske 
športnike v olimpijski vasi. 
Kljub temu, da je bilo veliko 
članov slovenske odprave na 
športnih prizoriščih, jih je bilo 
nekaj vendarle v vasi in so z 
njima preživeli nekaj uric. Visoka 
gosta sta si v sproščenem 

ozračju ogledala paviljone slovenske delegacije. Predsednik Türk se je 
srečal s plavalci, ki so ravno odhajali na trening, na čelu z Anjo Klinar, 
ki je v dopoldanskem delu osvojila deseto mesto. Po skupinskem 
slikanju s kajakaši, tenisači, strelci in Bojanom Tokičem je Bogdan 
Gabrovec  predsednika in ministra povabil na večerjo v olimpijsko 
jedilnico, kjer je pozdravil izvrstno mlado strelko Živo Dvoršak ter 
slovenske kolesarje, pridružil pa se mu je tudi dr. Janez Kocjančič, 
predsednik OKS-a ter bronasti olimpijec Rajmond Debevec. 

Ogenj v Alpah
Ob dnevu Alpske konvencije (11. avgusta) so se zvrstili mnogi dogodki, 
od posveta do množičnega kolesarjenja iz Mojstrane v dolino Vrat,  
vsako leto pa drugo soboto v avgustu pa zagorijo ognji in kresovi 
vzdolž Alp, od Dunaja do Nice. Ogenj je od nekdaj simboliziral svetlobo, 
upanje, življenje, v Alpah pa je bil simbol komunikacije med vrhovi. 
Ogenj pomeni simbol varovanja Alp, zato že od leta 1986 vsi, ki jim ni 
vseeno za okoljske probleme, s kresom, baklami ali svečami opozarjajo 
na nevarnosti, ki prežijo na alpski svet. Alpska konvencija opozarja 
na pomembnost kakovostnega življenja v gorskih območjih. Mnoge 
organizacije v Slovenije, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem, so 
simbolično izpeljali kolesarjenje od Mojstrane v dolino Vrat in s tem 
opozorili na prometno obremenjenost Alp, ki jih vsako leto obišče 
prek 120 milijonov turistov, planincev, alpinistov, motoristov ... S 
kolesarjenjem, ki je pritegnil veliko ljubiteljev narave, so prireditelji 
posveta o Alpski konvenciji želeli spodbuditi obiskovalce k okolju 
prijaznejšemu obiskovanju alpskih dolin.

Beno Hvala (1932-2012)
Nedavno so se prijatelji športa poslovili od enega vplivnejših 
športnih delavcev – bil je športni novinar, režiser, smučarski 
delavec, skratka legenda slovenskega medijskega prostora 
in  eden od pomembnih ustvarjalcev športnega utripa 
minulih desetletij. Lahko bi dejali, da je bil Beno Hvala ena 
od pomembnejših živčnih vozličev slovenskega športa, bil je 
človek, ki je poznal skoraj vse, ki v športu kaj pomenijo. Tudi pri 
Športu mladih smo imeli z Benom Hvala nekaj. Bil je uglajen, 
samozavesten človek, razumel je, kako delujejo medije, pripravljen 
se je bil nastaviti objektivu fotoaparata. Zatrjujejo, da je bil 
perfekcionist, s svojimi načrti pa je deloval premočrtno. Kolikor 
smo ga lahko spoznali, je bil simpatičen dobrodušen gospod s 
smislom za humor. Vselej se je predstavil: »Hvala,« in je naredil 
dolg premor, za tem pa je dodal še priimek, »Hvala.« Beno Hvala, 
nekoč dijak gimnazije v Celju.
»Beno Hvala je prvi slovenski športni prenos za Evrovizijo režiral 
leta 1960. Kaj drugega, kot Planico. Od takrat so se smučarski 
skoki zapisali v njegovo življenje. Njegova vloga pri smučanju je 
segla visoko v mednarodne kroge. Beno je bil redni član ekip, ki 
so za TV gledalce ustvarjale prenose z olimpijskih iger. Spoštovan 
in trd sogovornik je s svojim pronicljivim pogledom o svojih 
idejah prepričal tudi ugledne tuje strokovnjake. Njegova največja 
ljubezen v zadnjih letih so bili ženski smučarski skoki, užival je na 
tekmah na Ljubnem. Bil je tudi eden izmed zaslužnejših, da se 
bodo skakalke na prihodnjih olimpijskih igrah v Sočiju pomerile 
za medalje. Bil je v prijateljskih odnosih z dr. Walterjem Hoferjem, 
direktorjem svetovnega pokala v smučarskih skokih,« je med 
drugim zapisal Tomi Trbovc, predstavnik za stike z mediji pri SZS. 

Atleti z gimnazije Šentvid
LJUBLJANA, 3. Julija - Atleti, na ŽAK v Ljubljani so ekipa prof. Primoža 
Praprotnika, ki ga predstavljamo na 4. Strani, in o katerih tudi pišemo. 
Zadaj (z leve): Miha Fakin, Luka Končina, Tadej Verbošt, Primož 
Praprotnik, Mitja Lindič, Leon Ljubič, Matej Lindič, Matej Stankovič, 
spredaj (z leve): Brina Mljač, Ajda Lenardič, David Suzič, Lovrenc Valič, 
Gašper Dežman, Anita Horvat, Jasna Lenardič. 
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JEZIKOVNI KOTIČEK

Mi izvajamo - crossfit
Proti koncu julija smo lahko poslušalci Radia Slovenija 1, po 
20. Uri, debelo uro poslušali dolgovezen pogovor s Katarino 
Višnar, gospo mnogih sposobnosti, ki jih ne bomo naštevali, a 
njena glavna dejavnost je povezana s športom. Ljudem ponuja 
CROSS FIT, kar naj bi bila po njenem pripovedovanju pomembna 
spretnost prepletanja mnogih športno rekreativnih dejavnosti, 
za katero pa je zaželeno, da imajo ljudje vodstvo. Bistvo 
njenega projekta je uravnotežena vadba, pri kateri naj bi vadeči 
pripomogli mišičnim skupinam in funkcionalnim sposobnostim, 
ki so v vsakdanjem življenju zapostavljene. Zamisel ni slaba, a 

če razmislimo ne gre za nič drugega, kot za splošno vadbo z 
različnimi sredstvi in pripomočki, ki si jih lahko sestavi vsak 
sam. Seveda je bolje, če nekdo poskrbi za izbiro,  ker nam pač 
ni treba misliti, kaj bomo delali. A tako je z vsakim treningom. 
Bolj vprašljiva je beseda crossfit, ki je za slovensko govorno 
območje nesprejemljiva. Zanimivo je, da jo je radijski voditelj za 
svojo sogovornico papagajsko in vztrajno ponavljal. Imeli smo 
občutek reklamne oddaje, a tega podatka ni bilo slišati. Zadevo 
bi lahko poimenovali tudi  »splošna vadba«, vendar to ne bi 
zvenelo tako »fensi«, preveč je plebejsko. V športno dejavnost 
smo, po zaslugi nekritičnih medijev, dobili še en izraz, ki maliči 
jezik. 
Počitniška jezikovna lenobnost se je poznala tudi v športnih 
komentarjih na TV, saj telovadci in telovadke ne telovadijo, ne 
delajo salt in prevratov, jurčenkov in podobnega, pač pa še 
naprej izvajajo. Najbrž je prišel izvajalski virus iz umetnosti, kajti 
po radiu in TV tudi ne igrajo skladb, ampak izvajajo, denimo, 
komade. A ne veste, kaj je komad? Po slovensko je to »kos«.

Leteči obroč - aerobie sprint ring
Pri novostih, ki prihajajo iz anglosaškega govornega prostora, pa 
tudi, če so to igrače, je prva težava pri slovenskem imenu. Na nekem 
športnem letališču smo naleteli na jadralce, ki so se zabavali z 
metanjem in lovljenjem plastičnega obročka, s premerom približno 30 
cm. Leteča igrača takoj pritegne, saj jo je preprosto vreči, predvsem 
pa leti izjemno daleč. Nič posebnega niso leti dolgi tudi 100 m in 
več. Še najbolj zabavno je lovljenje letečega obročka, saj njegova 
mehkoba omogoča, da ga lahko ulovite na iztegnjeno roko, nogo, 
mojstri pa so ga sposobni ujeti tudi z glavo, tako da konča na vratu. 
Nekaj posebnega so njegove letalne zmožnosti, omogočajo mu dolg in 
uravnotežen let. Vidi se, da so igračo oblikovali ljudje, ki se spoznajo 
na aerodinamiko. Pri podajanju je metalec že po nekaj metih ugotovi, 
kako se leteči obroč obnaša v vetru, a v vsakem primeru pomeni 
igra s to napravo tudi veliko teka. Igra z letečim obročem potrebuje 
večji prostor, a tudi če se obroč zaleti v okno, avto, izložbo ali kaj 
podobnega, ne naredi škode. Največji sovražnik letečemu obroču so 
drevesa, kajti včasih preseneti z visokim letom. Skratka, če imate 
možnost, ga skušajte dobiti. Zabavali se boste. 

Klemen Štrajhar –  
dijak GŠL na OI v Londonu
Kamniški lokostrelec Klemen Štrajhar 
(17), sicer pa dijak športnega oddelka na 
Gimnaziji Šiška v Ljubljani, si je na začetku 
letošnje sezone zadal cilj, da bo nastopil na 
olimpijskih igrah. Nekajkrat je skušal ujeti 
vozovnico za OI v Londonu, a mu je uspelo 
šele tik pred zdajci, na kvalifikacijski tekmi 
v ZDA. Za slovensko lokostrelstvo je bil to 
prvi posamični nastop na OI, s tem pa je 
zagotovo prebil led med mladimi lokostrelci 
in jim pokazal, da je možno tudi kaj takega. 

Zelo verjetno je, da je svoj motiv in psihološko ostrino  izgubil že pred svojim nastopom v 
Londonu, tako da se je na velikih igrah v kvalifikacijah uvrstil na rep. Svoji uvrstitvi primerno je 
dobil za glavno tekmovanje sedmouvrščenega Kitajca Dai Xiaoxiang-a. 21-letni Kitajec ga je v 
dvoboju premagal s 6:0. Na izločilni tekmi drugega kola tekmujejo tako, da vsak od tekmecev 
v vsakem od treh nizov izmenično izstreli po tri puščice, seštevek vsakega od treh nizov pa 
pomeni delni izid, denimo, 2:0. Klemen je v devetih strelih zadel eno samo desetko, njegov 
nasprotnik pa kar šest. Klemen jih navadno natrese 80 odstotkov in več. Prav zato zatrjuje, 
da bo nastopil tudi na prihodnih igrah v Riu, in tam pokazal, da zmore veliko več. 

Marko Račič v Etnografskem muzeju 
na Metelkovi v Ljubljani
V drugem nadstropju Etnološkega muzeja v Ljubljani je 
zanimiva razstava 92-letnega Marka Račiča, ki je leta 1948 
na OI v Londonu tekel 400 m, sicer pa je bil vse življenje 
športni delavec, atletski sodnik, trener, selektor in se še 
danes po Ljubljani in Radovljici vozi s kolesom in kramlja 
z ljudmi kot mladenič. Kot športnik in kasneje kot športni 

delavec in atletski sodnik ni šel nikamor brez fotoaparata. Zanimiva je 
tudi pot po stopnicah in hodnikih do Račičeve razstave v muzeju, saj 
boste spotoma videli še marsikaj zanimivega. Oglejte si jo, tako boste 
doživeli tudi Etnografski muzej.
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Klemen s trenerjem Matejem Zupancem 
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Primož Praprotnik
Dijaki, tek, plavanje, vzgoja

Fotografski natečaj je eden od 
prijemov, s katerim želimo k 
sodelovanju privabiti mlade 
novinarje, fotografe, športnike, 
skratka mlade z domišljijo

Julijskega dopoldneva, sonce je žgalo kot za stavo, na 
atletskem stadionu v Šiški ni bilo skoraj nikogar, razen 
prof. Primoža Praprotnika in skupine njegovih atletov, 
od katerih je bila večina njegovih dijakov iz Gimnazije 
Šentvid. Bil je eden zadnjih treningov pred poletnim 
premorom. Prof. Primož Praprotnik je športni pedagog 
in športni koordinator, na drugi strani pa atletski trener. 
Torej deluje v širšem okviru, v katerem daje trenersko 
delo verodostojnost njegovemu delu v šoli. Primož pravi, 
da ga ta povezanost izpolnjuje, saj lahko tako, kot športni 
koordinator, zelo dobro razume svoje dijake in dijakinje, 
po športni predanosti atlete in atletinje. Dve desetletji 
je že atletski trener, trinajst let pa je že zaposlen v šoli.

»Ko sem pred petimi leti v šoli prevzel nalogo špor-
tnega koordinatorja našega drugega športnega oddelka 
in ko smo vpisali prvi rod atletov, mi je zelo prav prišla 

povezava med delom v šoli in trenerstvom. Od takrat naprej povezujem delo trenerja in 
športnega pedagoga. Na Gimnaziji Šentvid so atleti za košarkarji druga najmočnejša skupina. 
Moja strokovna povezava je pomembna, saj menim, da je treba dijake športnike spremljati 
od blizu, tako lahko veliko bolje spremljam njihovo športno pot in jim zato lahko tudi v 
šoli pripravim ustreznejše vsebine. Vem, da to, kar počnem, ne more biti navadna delovna 
obveznost športnega pedagoga v šoli, ampak je moje delo nekaj več, predvsem pa je precej 
obsežno. To lahko počnem samo zato, ker me tako delo veseli.« 

Primož Praprotnik se zaveda, da so dijaki športniki dejansko zelo obremenjeni. Šola je 
zahtevna, športnih tekmovanj pa je tudi neznansko veliko. »Čeprav ni preprosto, je treba 
med šolo in športom najti pravo pot, obveznosti je treba usklajevati. Vemo, da zadovoljstvo 
na eni strani lahko sproži zadrego na drugi. Sam sem vesel, da lahko delam s takšnimi dijaki, 
kot so Jan Dovč, brata Mitja in Matej Lindič, Lovrenc Valič, Sebastjan Pirnat, Gašper Hajdu, 
Nace Pleško, Jan Petrač, Luka Končina, Gašper Dežman, Žiga Bizjak, Laura Strajnar, Joni 
Tomičič Prezelj, Maša Žnidaršič, Žiga Gašper, Jure Gaber, Urban Cvek, Anja Plaznik … 
Zagotovo sem jih pozabil vsaj še petnajst. Zadovoljstvo pri delu je najbrž tudi zato, ker 
smo veliko časa preživeli skupaj, ker smo doživeli veliko prijetnih trenutkov. Združevali 
smo šolske in klubske tekme, šli smo skozi dobro in slabo.« 

Profesor se je spomnil cestnega teka v Slovenj Gradcu in zanimive zgodbe z Janom 
Dovčem, ki je imel dan prej nočno tekmo v orientaciji. »Čeprav se je vrnil v Ljubljano, kjer 
smo ga vkrcal v avto šele zjutraj, je zmagal, tako kot še nekaj naših dijakov. Da se res zelo 
dobro razumemo, pove tudi to, da so me dijaki v Slovenj Gradcu spremljali na mojem 10 
km dolgem rekreativnem teku. To so nepozabni trenutki.«

Kljub vsemu pa Primož ni slepo privržen teku, o njem razmišlja kritično. Pretiravanje 
s tekom je zanj nesprejemljivo, predvsem pa meni, da je vztrajnostno plavanje veliko bolj 
vsestransko. »Medtem ko lahko tek prinaša tudi poškodbe, pa pri plavanju tega ni, pa tudi 
če plavaš še tako veliko. Na morju vsak dan preplavam vsaj pet kilometrov. Plavanje je 
čudovit šport, ki ga zelo cenim, saj sem lahko takrat povsem sam, ničesar ne vidim in ničesar 
ne slišim, lahko sem sam s seboj. Čudovit je občutek, kot te voda boža, to je pravi balzam 
za moje kosti, ki so že utrujene. Poleg tega pa je plavanje tudi vaja za moč, še posebno, če 
uporabljaš lopatke za dlani. Za svoj trening plavanja uporabljam še druge pripomočke, saj 
bi rad tudi napredoval v tehniki tega športa.«

Počitniški pogovor s Primožem, v senci platan in ob brezalkoholni pijači, je bil zanimiv. 
Znova sva se vrnila k atletiki in filozofiji športa. Sogovornik meni, da morajo mladi uživati 
v trenutku in naporih vadbe in tekmovanj, v napredovanju. Zbiranje medalj pa, kot meni 
Primož, nima pravega smisla, saj se jih uspešni atleti prav kmalu zasitijo. Še posebno pa 
tisti, ki po svojih sposobnostih ne spadajo v normalno populacijo. »Pravim jim kar vesoljci, 
saj tako zelo izstopajo. Če bi se večina ravnala po njih, bi bilo atletov bolj malo. To sta, 
denimo, Jan Petrač in Žan Rudolf. In prav zato trdim, da je treba v atletiki in tudi pri dru-
gih športih iskati druge kakovosti. Športnikom večkrat rečem, da naj predvsem uživajo v 
tem, kar počno. Dosežek je samo posledica vloženega dela. Največja vrednota treninga in 
tekmovanj je doživljanje dejavnosti. To jim ostane. Zato se mi zdi tako zelo pomembna 
množičnost na atletskih šolskih tekmovanjih, še posebno pri krosu. Vsi, ki tečejo, bodo 
nekoč lahko dejali, da so bili atleti, in veliko lažje se bodo spravili k teku, ko bodo za to 
začutili potrebo.«

Niko SlaNa
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Če priznamo ali pa ne, olimpijske igre so se nas vsaj 
malo dotaknile. In ker se že dolgo ukvarjam s športom, 
ugotavljam zanimivo podrobnost, da se namreč nekateri 
vzorci razmišljanja, ki zadevajo slovensko odpravo na 
olimpijske igre, ponavljajo. �selej namreč nekaj zagovor�ske igre, ponavljajo. �selej namreč nekaj zagovor�
nikov razmišljanja, da naj na olimpijske igre potujejo samo 
športniki, ki bodo imeli možnost solidne ali celo vrhunske 
uvrstitve. Tokrat je to stališče zagovarjal g. Martin Steiner, 
predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije. Ker 

je bil nekoč sam vrhunski tekač, se lahko samo čudim, zakaj zagovarja minimalno udeležbo, 
če pa tekmovalci tako ali tako morajo izpolniti neko mednarodno ali pa domačo normo, ki ni 
od muh, poleg tega pa MOK tudi pokrije večino stroškov za vse udeležence. Kje bi naj bila 
torej težava? Morda gre za zavist, da bo nekdo videl in doživel igre, medtem ko jih nekdo, 
ki o tem odloča, takrat ko  je bil čas, ni okusil. A takšno je pač življenje, in tako kot je nekoč 
govoril tudi Evgen Bergant, znameniti Delov urednik športa. Menil je, da moramo vsem, ki 
izpolnijo olimpijske norme, nastop na OI tudi omogočili. �ečja kot bo olimpijska družina, 
večjo veljavo bodo imele igre in vsi olimpijski ideali, čeprav se iz njih že po malem norčujejo. 

Dan po tem ko sem spremljal zaprtje iger, ki sem jih sicer videl na hrvaški T�, sem ob po�
novitvi nekaj časa poslušal slovenskega komentatorja. Njegov glas se mi je zdel precej utrujen, 
še bolj pa njegova misel, da je namreč olimpijsko geslo, da je za OI pomembno sodelovati, ne  
pa zmagati, že preživelo. Da je v teh časih pomembna samo še zmaga, samo denar … Take 
in podobne cvetke so padale iz vrta g. M. Ž. Seveda se je malo za tem zaplezal, in je padel 
v pripovedovanje o prijateljstvu med športniki. Ja, prav to, kar je razlagal športni novinar 

na slovenski T� ob zaprtju OI, po 
svoje sovpada z razmišljanjem, da je 
treba na OI pošiljati samo svetovne 
prvake. Kakšno sprenevedanje in 
kako slabo poznavanje temeljnih 
vrednot olimpizma!

Morda bi lahko razumeli to razla�
go ob kakšnem točilnem pultu, ker 
razumem, da se je bilo težko upreti 
glamurju nekoč svetove prestolnice 
imperija, v katerem sonce nikoli ni 
zašlo. Svetlobni učinki in kičaste 
sanjske podobe, dolgonoga dekleta, 
dragi avtomobili, pevci milijonskih 
zaslužkov so iz vseh strani, in iz 

vseh topov, tolkli po udeležencih in po novinarjih. Kdo ne bi klecnil? Si predstavljate, da ste 
v središču pop »jet set�a«, in že se vam morda zazdi, da pomenite več, kot v resnici pomenite. 
Najbrž obiskovalci niti ne opazijo, da so delček popovske kulture, ki jo sicer razumejo in 
poznajo od daleč, ampak pravi šou biznis je na drugi strani. Ne vedo, da vse opazujejo prek 
tako globokega prepada, da niti odmeva ne bi bilo, če zato ne bi poskrbela televizija. Nam pa 
se zdi, da smo povsem na njegovem robu, tako rekoč dejavniki tega dogajanja. Kakšna zmota.

In prav zato mi je všeč, da je v Londonu nastopil 17�letni kamniški lokostrelec, sicer pa 
dijak športnega oddelka Gimnazije Šiška iz Ljubljane, pa čeprav je pristal na 33. mestu. 
Nastop na igrah je bila samo potrditev tega, da se ukvarja s pravim športom. Zdaj ve, da 
igre niso nekaj v oddaljenih meglicah, ampak povsem navadno tekmovanje, za katerega se 
je pač treba malo bolj potruditi, saj je vozovnica za igre najbolj zaželena relikvija vsakega 
športnika. Ko smo začeli izračunavati njegovo uvrstitev, smo se zaustavili pri številki 58. A 
lokostrelci so očitno pametnejši in nočejo po nepotrebnem svoje tekmovalce, ki so se uspeli 
uvrstiti na olimpijski lokostrelski turnir,  razvrščati v ozadju, pač so vsi, ki so v konkurenci 64 
tekmovalcev izgubili v prvem krogu, uvrščeni na 33. mesto. In če smo na trdnih tleh, to niti 
ni tako slabo, še posebno, ker je bilo veliko delo opravljeno že pred olimpijskim nastopom, 
in tudi streljanje na angleški travici, v svetišču, ki je bilo prej igrišče za kriket in bo to večno 
tudi ostalo, ni kar tako. Ja, zagotovo je napeti lok na sveti travi nekaj drugega, kot »kr› neki« 
govoriti v mikrofon, o nečem, kar se vidi prek prepada. Ali pa je John Lennon v svoji pesmi 
Imagine, ki so jo zapeli na zaprtju iger, samo »blefiral«? 

Ni, seveda ni, ampak za razumevanje si je treba vzeti nekaj trenutkov, kajti nad nami je 
samo nebo in ljudje živimo za danes. Tako danes, kot čez štiri leta. Seveda je najbolje, da 
vsega tudi ne jemljemo zares. 

Četrti vogal –  
Primož Praprotnik
Prof. Primož Praprotnik je športni pedagog 
in športni koordinator na Gimnaziji Šentvid 
v Ljubljani,  na drugi strani pa atletski 
trener. Ne razmišlja samo o šoli in atletiki, 
njegova športna obzorja so širša.  

Mini uvodnik
Tako kot je Don Kihot hodil pogosto po istih 
poteh in se srečeval s podobnimi strahovi, se 
po svetovni predstavi pop kiča, ob zaprtju OI 
v Londonu, se v vrhunskem športu srečujemo 
z imperativom zmage, denarja in dopinga. 

Zgodovina športa
Če mi je v Ljubljani kaj všeč, je to stara 
čolnarna, nasproti znamenite Špice, ki je s 
preobilico denarja še niso uspeli pokvariti 
oz. posodobiti. Morali bi jo zavarovati pred 
kakšnimi modernističnimi idejami in ohraniti 
v njej staro športno ozračje. Tako bi naredili 
Britanci. Včasih je še dobro, da ni denarja. Dr. 
Tomaž Pavlin pripoveduje zgodbo te čudovite 
stare čolnarne in o začetkih veslanja … 

Blogerji ŠM
Nina Puhan je bila ob izidu avgustovske 
številke ŠM še na dopustu, tako da je dobila 
začasno zamenjavo, Milena Aras Harpf je 
čez počitnice ohranila svojo ostrino in tudi 
Alešu Pečetu ne zmanjka štrene. Preberite in 
komentirajte, veseli bomo vaših mnenj.

Mladi športniki 
Rokometaš Tilen Majerle, gorski tekač Anže 
Božič, judoistka Andreja Leški (16 in 17), 
skakalec v višino Leon Božič, košarkarica 
Aiko Zakrajšek, atletinji Mateja Pokrivač in 
Maja Pristavec (22 in 23), atlet Žan Frelih in 
ritmičarka Lara Pikovnik (25). 

Festival športa  2012
Šestega junija se je v športnem parku na 
Bonifiki veliko dogajalo, saj je 3. Festival 
športa, ki ga je izpeljal Zavod za šport RS 
Planica, privabil več kot 2500 učencev in 
učenk ter dijakov in dijakinj, da ne govorimo 
o atletskih in judoističnih finalistih. 

Ob 20-letnici revije  
Šport mladih
Vrlina Športa mladih je bila, da smo meli 
moč svobodne besede, saj nas nikoli niso 
opazili,  ker se pač nismo ukvarjali z 
absolutnimi kategorijami. Včasih je ponorela 
kakšna knjižničarka, ki je želela razrešiti 
uganko, ali je revija, ki prihaja na njihovo 
šolo, dejansko zastonj.

Nagrada za fair play   
Elizabeti Brence
Elizabeta, zdaj učenka 9. razreda Osnovne 
šole Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi, je na 
državnem tekmovanju v deskanju in osvojila 
2. mesto, a je javno podvomila o svoji vožnji. 

Kdo so bili najboljši v minulem 
šolskem letu?
Veliko jih je bilo, mnogi tudi niso bili 
imenovani. Zavod za šport RS Planica je 
izbranim podelili priznanja in se jim, v imenu 
vseh, zahvalili za veliko opravljen delo. 

V Korejo po nagrado ISF
Nenad Pilipović zna ceniti svoje delo. »Na 
otroškem dnevu v Planici 2010 sem na stojnici 
dobil brošuro o FIS Snow Kidz Aaward – 
torej o priznanjih FIS za delo z otroki. Pa saj 
se tudi mi ukvarjamo prav s tem,« sem si dejal 
in kandidiral s šolskim pokljuškim maratonom 
za nagrado. Na koncu je avtor zapisa in 
organizator šolskega pokljuškega maratona v 
Seulu dvignil priznanje FIS.

©port mla dih ■ let nik 20/177 ■ avgust 2012Vsebina

Pogled prek 
prepada  
na 33. mesto
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Iz zgodovine športa piše dr. TOMAŽ PA�LIN

Ob rob londonski veslaški medalji 

Zgodba iz začetkov 
slovenskega veslanja 
Veslanje je nedvomno ena naših 
trofejnih športnih panog, Iztok 
Čop pa glavni protagonist panoge 
in modernega slovenskega športa, 
popolnoma nasprotno kot leta 1920, 
ko so potekale olimpijske igre v 
belgijskem Antwerpnu in so tamkaj 
barve nove jugoslovanske države, 
Slovencem matične države, zastopali le 
nogometaši ter med njimi Ljubljančan 
Stanko Tavčar. Takrat se je veslanje 
šele utirjalo v slovenski športni in 
kulturni prostor, a to lahko rečemo tudi 
na splošno za šport, ki je bil v povojih 
in je vstopal ob bok telovadbi in 
planinstvu, ki sta bili tedaj že usidrani 
telesnokulturni dejavnosti, s svojimi 
strokovnimi glasili in prispevki ter 
vestmi v dnevnem časopisju. 

»Veslalni sport«
A če je bilo veslanje še športna novost, tega 

ne moremo reči za čolne in čolnarjenje, seveda 
ko imamo v mislih tradicionalne in avtohtone 
čolne, od morskih do sladkovodnih, od dreva�
kov, »brodnikov«, čupe pa do blejske pletne. 
Torej lahko govorimo o čolnarski tradiciji, ki 
se je soočila z novim časom in novimi čolni, 
jolami, gigi, prvimi športnimi čolni. Z njimi je 
vstopal skozi prostočasovna vrata Slovencev 
»veslalni sport«, zdravju koristen, je poudaril 
�.D. leta 1920 v reviji Sport, kjer »da veslačeva 
pljuča vsrkavajo najčistejši zrak na vodi, da se 
lahko odeto telo koplje v solncu in zraku, da vsa 
koža svobodno diha«. To je »vrlina veslalnega 
sporta«, saj se »enakomerno in sočasno krepi 
in uri celo veslačevo telo, da se noben organ ne 
pospešuje, noben ne zanemarja«. 

Dejansko se je veslanje kot športna panoga 
na Slovenskem pojavilo že v desetletjih pred 
prvo svetovno vojno.  Z današnjega vidika 
imamo glede začetkov dve zgodbi, nacionalno 
in teritorialno. Kronološko so bili prvi veslaški 
klubi organizirani v obalnih mestih, kjer je 
prednjačil Trst, njegov vzor pa se je širil v oko�
liška mesta, kot tudi v mesta današnje slovenske 
Istre, v Piran, Izolo in Koper. Zlasti koprski 
Libertas (1888) je že pred prvo vojno bistveno 
zaznamoval jadransko veslanje, vendar pa ni 
imel stikov z notranjostjo. Ker je bilo koprsko 
mesto po prebivalcih tedaj večinsko italijansko, 
je logično, da je bil klub italijanske narave in 
se je bratil večinoma z italijanskimi klubi.  O 
klubu, ki je v Kopru končal svoje delovanje 
v času napetih meddržavnih odnosov med 
Italijo in Jugoslavijo po drugi svetovni vojni, 
in so ga koprski ezuli preselili v Trst, je lani 
napisal zelo dobro diplomsko nalogo Primož 
Pavšič, študent Fakultete za šport. Obiskal je 
tržaško narodno knjižnico in pregledal nekaj 
italijanskih virov ter dokumentiral delovanje 
Libertasa od začetkov do bega v sosednji Trst.

Ljubljanski sportni klub
� nacionalnem pogledu je za razvoj slo�

venskega veslanja pomembna ustanovitev 
Ljubljanskega sportnega kluba (LSK), ki ima 
naslednika v Ljubljanskem veslaškem klubu. O 
letu ustanovitve so različne razlage, vendar pa 
je dejstvo, da je ustanovni občni zbor potekal 
9. decembra 1907 v ljubljanskem Narodnem 
domu (danes Moderna galerija). O občnem 
zboru je poročal časnik Slovenski narod 
(10.12.1907), medtem ko so v Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana ohranjeni zapiski sej klub�
skega upravnega odbora med leti 1907�1913 
in prva seja klubskega upravnega odbora, ali 

krajše odbora, je potekala 16. decembra 1907. 
Predstavnik »pripravljalnega odbora« in prvi 
predsednik inž. Matko Prelovšek  je na usta�
novnem občnem zboru poudaril, da se je že po�
zimi 1906 »v tivolskem gozdu začelo sanjkanje 
v divjem neredu« in »da se je izrazila želja, naj 
se ustanovi športni klub«. Odbor je pripravil 
načrt sankališča (to je bilo »speljano od tivolske 
planote po poti proti Švicariji, seka pot v Šiško 
in gre skozi brestov gozdič na spodaj ležeči 
travnik«) in »sankalni red« ter ga predložil 
občinskemu svetu, ki ga je potrdil. Sledilo 
je organiziranje kluba in Slovenski narod je 
poudaril, da je kranjska deželna vlada potrdila 
pravila, čeprav nek drug arhivski zapis pravi, 
da so jim pravila potrdili šele sredi januarja 
1909, to pa zaradi napetih nacionalnih razmer 
v Ljubljani in na Kranjskem, ki so nastale po 
streljanju ljubljanskega vojaštva septembra 
1908 na skupino demonstrantov, ljubljanskih 
Slovencev, ko sta bila v ljubljanski »šentjer�
nejski noči nemškega fanatizma« ubita mlada 
Ivan Adamič in Matija Lunder. Kakorkoli, 
klub je deloval že takoj po ustanovnem občnem 
zboru, o čemer nam pričajo tudi zapisniki sej 
klubskega upravnega odbora, prvi redni občni 
zbor pa je zaradi napetosti potekal šele v letu 
1909. Ustanovitelji LSK so na ustanovnem 
občnem zboru poudarili slovenski značaj 
kluba in slovenski poslovni jezik, čeprav naj bi 
se v klub sprejemali tudi Nemci, a tisti, proti 
katerim »odbor nima pomisleka«.  

LSK in veslanje
LSK je na ustanovnem občnem zboru pou�

daril, da namen društva ni gojiti samo sanjkanja 
in zimske športe, »ampak sploh športe« in »bo 
raztegnil svoje delovanje  tudi na veslanje, pla�
vanje, drsanje, tennis itd.« Zima 1907/08 je bila 
sankaško obarvana, spomladi 1908 so začeli s 
tenisom, na seji odbora konec februarja 1908 
pa poudarili, da zaenkrat še nimajo financ za 
čolne, razen če bogatejši člani prispevajo sred�
stva ter da se »poizve pri dunajskih veslaških 
klubih za starejši oz. rabljen čoln«. Zanimiva 
je navezava na dunajske klube, saj bi v luči 
rastočih slovansko�nemških nacionalizmov in 
panslovanstva pričakovali navezavo na praške, 
torej na češke (slovanske) klube. Maja 1908 je 
bil znotraj kluba organiziran poseben »veslar�
ski odsek« z relativno notranjo organizacijsko 
in finačno samostojnostjo. 

Odsek je prevzel skrb za ureditev čolnarne, 
dogovore za najem občinske zemlje ob Lju�
bljanici je vodil predsednik kluba Prelovšek. 
Čolnarno so nato uredili ob izlivu Malega 
Grabna v Ljubljanico, kjer je še danes, in 
uredili tudi »solčne kopeli in verande«. Sicer 
pa je bilo poletje 1908 zelo neugodno, saj so 
konec julija in v začetku avgusta nastopile 
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hude ujme, Ljubljanica je prestopila bregove in 
poplavila barje. Žal je čolnarna danes v precej 
slabem stanju, namesto da bi bila okras bogate 
ljubljanske športne dediščine in veslaških 
dosežkov modernih generacij (npr. Romina 
Štefančič, svetovna mladinska prvakinja, ali pa 
nasploh veslaških dosežkov), na drugi strani pa 
je ljubljansko moderno veslanje nadaljevanje 
bogate čolnarske dediščine in tradicije ter ohra�
njanje stika z Ljubljanico, ne pa da je ta polna 
le rečnih taksijev. Čolnarna in čolni so bili in 
so še finančni zalogaj, saj so se na sejah mučili z 
vprašanjem, kako do denarja za širitev in nadalj�
njo ureditev. Na seji februarja leta 1909 so npr. 
odločili, da bodo »za pokritje stavbnih stroškov 
namenili ves prebitek društvenega dohodka po 
odbitku tekočih stroškov«; spomladi 1909 je 
bila namreč izvršena »adaptacija čolnarne« ter 
urejeno pristanišče s splavom in lopo za šest 
čolnov. Pozneje so uredili tudi letno pristanišče 
za »izletne« čolne, kajti klubsko »veslarstvo« 
ni bilo omejeno le na veslanje z »dirkalnimi 
čolni« z enim, dvema ali več sedeži ali kot so 
jih v žargonu imenovali »enojka«, »dvojka«, 
»štirica«, z enojnimi ali dvojnimi vesli. Manjše 
tekmovalne čolne (enojka, dvojka) so člani 
nabavljali sami, medtem ko  je klub marca 1911  
nabavil rabljeno »štirico Donau dunajskega 
kluba Austria«. Maja 1909 je LSK prejel vabilo 
na veslaško regato praške Slavije. Žal ohranjeni 
zapisnik sej beleži le opombo, da sta odgovora 
odposlana, zato bi morebitno udeležbo morali 
preveriti v čeških virih, verjetno pa glede na 
stroške urejanja čolnarne niso odpotovali. 

Dijaško veslanje, 
zgodovinski izziv 

Še ena zanimivost je povezana z začetki 
ljubljansko�slovenskega veslanja, ki jo kot 
revija za šport mladih moramo osvetliti. 
Delovanje LSK je očitno zbudilo zanimanje 
dijakov, in odbor je sredi maja 1909 sprejel 
sklep, da se dijakom, ki si nabavijo čolne, 
odpusti plačevanje članarine, plačajo pa pri�
spevek za čolnarno (»čolnarnino«). Nekaj 
dijakov je torej ali veslalo ali izrazilo željo 
po veslanju in telesnovzgojno razsvetljeni 
ravnatelj  ljubljanske I. državne gimnazije 
Fran Tominšek, tudi viden član Slovenskega 
planinskega društva, je aprila 1910 poslal dopis 
LSK, da pripravlja ustanovitev gimnazijskega 
veslaškega odseka s pomočjo subvencije 
šolskega ministrstva (za nabavo čolna) in jih 
je načelno spraševal, v kakšni obliki bi LSK 
sodeloval in dovolil sprejem čolna v čolnarno. 
LSK je idejo »pozdravil« in bil takoj za 
sodelovanje, pod pogojem, da dijaki vstopajo 
v čolnarno pod vodstvom profesorja, vodjo 
šolskega veslanja, da si pridržujejo strokovno 
vodstvo veslanja in da se za shranjevanje 
čolna plačuje mesečna »čolnarina«. Prav tako 
so pozneje še zahtevali, da »vsak dijak mora 
dokazati, da je izurjen plavač«. Tominškova 
»šolsko veslarska ideja« je bila v naslednjih 
letih uresničena in vključenih je bilo še nekaj 
drugih srednjih šol,  saj so marca 1911 govorili 
o veslanju trideset dijakov, za vsak novi 
čoln pa bi jih sprejeli še po deset. Dijakom 
je bilo dovoljeno veslanje vsako jutro in tri 
popoldneve, od pol šestih do pol osmih, ter v 

Judoist Niko Mušič – 80-letnik
Judoist Niko Mušič je nezgrešljiva ljubljanska športna legenda, zmeraj urejen in s 

»kurirsko« torbico čez rame. � njej ima vedno kakšno športno fotografijo, tokrat pa je 
iz nje potegnil repliko olimpijske medalje z napisom X. Olympiad Los Angeles 1932, na 
njeni kovinski priponki pa je pisalo, da so medaljo izdali leta 1978 ob množični prireditvi 
smučarskega teka leta v Böhringenu. Spominsko medaljo je kupil na bolšjaku, predvsem 
zato, ker se olimpijske igre v LA ponašajo z njegovo letnico rojstva (1932) in ker je letos 
olimpijsko leto. Na neuradni olimpijski medalji je športnik z venčkom, ta pa ni simbol s 
pravih medalj, pač pa je podoba, ki so jo sneli z olimpijskega plakata.

Ob naključnem srečanju me je Niko, večni šaljivec, seznanil, da londonski bobiji (po�
licisti) mrzlično iščejo Urško Žolnir, ker je »namahala« pet deklet.

Medalja, ki jo je nesel pokazat tudi v muzej športa, je priložnost, da zapišemo še nekaj 
besed o Niku, tako, kot jih je povedal sam: »Pri judu sem že od leta 1954. Najprej smo bili 
judoisti v Ljubljani člani Železničarskega težkoatletskega kluba, šele kasneje so ustanovili 
Judo zvezo Slovenije. Dvakrat sem nastopil v reprezentanci, sicer pa sem bil vseskozi sodnik 
in na tekmah tudi fotograf. �es čas sodelujem pri turnirju Nagaoka, tudi zato, ker sem 
sodil prav tisti nesrečni dvoboj med Kokičijem Nagaoko in Marjanom Mačkom. No, letos 
bo JZS slavila 60 let delovanja, seveda z Urško Žolnir in njeno zlato olimpijsko medaljo 
iz Londona. Ampak slavje se je začelo, ko je Urška zmagala na olimpijskem turnirju.« 

nedeljo dopoldne, med deveto in poldnevom, 
slednje pa verjetno ni bilo pogodu cerkvenim 
avtoritetam in maševanju. Končno se je zgodila 
tudi šolska birokracija in v začetku leta 1912 
so prejeli dovoljenje šolskega ministrstva, da 
smejo gimnazijci »pod nadzorstvom športnega 
kluba prirejati veslarske vaje«, ki so jih vodili 
klubski »veslarski vežbatelji«. 

A ni ostalo le pri veslanju. � okviru vodnih 

športov se je dejavnost LSK že širila tudi na 
plavanje, že eden od pogojev za veslanje je bilo 
znanje plavanja, klub je kupil skakalno desko 
(1911) in Ljubljančani so bili takoj po prvi vojni 
vodilni skakalci v vodo v jugoslovanski državi, 
leta 1911 je LSK sodeloval pri »plavalni dirki« 
na blejskem jezeru in tako smo pri novi temi: 
LSK in razvoj plavalnega športa ter oplavanje�
vanja slovenske mladine.

Odprtje veslaškega središča ob Ljubljanici
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Kongres ©port mladih
Fakulteta za šport bo od 6. do 9. 
decembra 2012 na Bledu pripravila 
6. mednarodni kongres Šport mladih. 

Vsebine posameznih 
sklopov bodo: Izzivi 
šolskega športa, Dileme 
športne kariere mladih, 
Izobraževanje mladih 
športnikov, Športne 
poškodbe mladih 
športnikov, Šport in 

otrok s posebnimi potrebami, Načela 
športnega treninga mladih, Športnik, 
trener in družina itd. Več na splet: 
http://www.youthsport.si.

Bojan Bajec - koordinator
Po dogovoru s 
ŠZC sporočam, da 
z novim šolskim 
letom prevzemam 
delo področnega 
koordinatorja za 
celjsko regijo. 
Poleg koordinacije 
programov, ki 

jih že vodim - plavalni tečaji, Hura, 
prosti čas … -, so zajeti tudi vsi drugi 
programi, denimo, tekmovanja srednjih 
in osnovnih šol, Zlati sonček, Krpan 
itd. Naslov: Bojan Bajec, Športna zveza 
Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, 
tel. 03 491 92 90, Faks 03 491 92 90, 
prenosnik 031 801 169, e-naslov: sport.
celje@gmail.com.

FILOZOFIJA ©PORTA

Lev Kreft: Levi horog
Filozofija športa v osmih esejih

Morda se motimo, toda glede na to, 
da dr. Leva Krefta, filozofa športa, 
v zadnjem razdobju srečujemo na 
športnih debatnih omizjih, bi to njegovo 
medijsko prisotnost lahko povezovali 
tudi z nedavno izdajo njegove knjige 

spletni info kazalec
internet

programi

 

uporabna, če seveda bralec odmisli 
recenzentovo samopromocijo. Dr. Hosta 
je bil Kreftov doktorant in po tej strani 
si je vzel pravico do nošnje Kreftove 
zlate olimpijske medalje. Že diagonalno 
branje pove, da je avtor v svojih 
zgodbah zbral marsikaj, kar se je doslej 
tako ali drugače nabiralo pri sociologiji 
športa, obdelal je nekaj pojavov, ki so se 
jim drugi izogibali, vsemu seveda dodaja 
svoj kritiški duh, povsem sproščeno, saj 
se doslej tega niso lotevali in zato stopa 
po pršiču. Knjigo je vsekakor treba 
kupiti in jo postaviti nekam, kjer bo na 
voljo vselej, ko bo prišla volja do branja 
takšnih besedil. Ne bo vas smel motiti 
avtorjev jezik, ki je na trenutke premalo 
izboren, a to je razumljivo. Profesor 
filozofije si zagotovo od nikogar ne 
dovoli, da bi posegal v njegov jezik.
Naštejmo še poglavja, berljivemu in 
zanimivemu uvodu sledijo: Lepota 
nogometne igre, Aristotel in kriket, Šus 
v brado, Izgubljeni v prevodu: Martin 
Heidegger in slovenski smučarski skoki, 
Vrhunski športnik in nadzor: boj proti 
dopingu, Dnevi mladosti: politična 
estetika in telesna kultura, Mučeništvo 
kot ekstremni šport, Strel (Martin) 
v filozofiji športa. Knjiga je izšla pri 
Založbi Sophia, ima pa letnico 2011. 

STROKOVNA LITERATURA

Futsal
Tadej Levstek, 
športni pedagog 
na ribniški osnovni 
šoli, trener v klubu 
Fragmat Extrem in 
vsestranski ljubitelj 
športa, je v nakladi 
200 izvodov izdal 
strokovno delo 
o dvoranskem 
nogometu. Prvi del 
knjige je namenjen ogrevanju, v drugem 
pa lahko preberete vse o taktičnih 
prekinitvah. To je le iztočnica trenerju, 
da razširi svoje zamisli. S knjigo si lahko 
pomagajo tudi igralci, saj so opisana 
sodniška pravila in tehnika. 
Ni povsem razumljivo, zakaj avtor 
uporablja tujko, saj imamo tudi 
slovensko ime, izgovor, da je tujka 
svetovno uveljavljena, ne drži vode. 
Upamo lahko, da bo pri izpopolnjenih 
izdajah zanimivega dela spremenil 
odnos do svojega jezika, simbola 
nacionalne identitete. Nič ni bolj 
svetega od tega, niti stroka. 

Informator 
©porta mladih 
2012/2013
Informator, 
ki prinaša 
vsakoletne razpise 
šolskih športnih 
tekmovanj, je že 
natisnjen. Če ga 
še nimate v rokah, 
povprašajte pri 
vaši knjižničarki, 
če ga ni tudi tam, 
pa se obrnite na 
Zavod za šport RS 
Planica ali pa kar na Uroša Vidmajerja 
(uros.vidmajer@sport.si)

©portna zveza MDO
Tik pred uradno potrditvijo je 
športna zveza za igro »Med dvema 
ognjema«, katere predsednik bo, 
po vsej verjetnosti, Vojko Korošec. 
Zatrjuje, da bo nova zveza, za enega od 
najbolj preprostih športov, ki ima med Bojan Bajec

Levi horog. Očitno na slovenskem trgu 
primanjkuje sociološka (filozofska) 
literatura, povezana s športom. Morda 
bo »modnost« levega horoga še nekaj 
časa držala, zagotovo pa se navdušenje 
ne bo prav hitro širilo, kajti branje 
omenjenega dela je pač zahtevno in 
ga ni mogoče kar na hitro »požreti«. 
Bralci revije Šport so se že pred časom 
srečali z obsežno recenzijo dr. Milana 
Hoste, ki je za splošen pogled še kar 

Lev Kreft

Tadej Levstek

Tadej Levstek
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mladimi največ privržencev, delovala 
tudi v mednarodnem merilu. Obeta 
se torej zanimivost, ki je bila doslej 
organizacijsko povezana predvsem s 
projektom ŠKL. 

Tekmovanja ISF
Orientacija – od 15. do 21. aprila 2013, 
Vila Real de Santo Antonio in Castro 
Marin (Portugalska). Tekma osmih 
kategorij, mlajše (1998 in 1999) in 
starejše (1996 in 1997) šolske ekipe in 
selekcije, fantje in dekleta. Tekmovanje 
bo na dolgi in kratki razdalji.
Atletika – od 22. do 27. junija 2013, 
Karlovy Vary in 
Sokolov (Češka), 4 
kategorije: šolske ekipe 
in selekcije, fantje 
in dekleta, letniki od 
1996 do 1998. V ekipi 
je po 6 tekmovalcev in 
trener, vsak tekmovalec lahko nastopi v 
2 disciplinah in tudi v mešani štafeti 100 
x 200 x 300 x 400 m. Discipline, fantje: 
100 m, 200 m, 400 m/110 m ovire, 300 
m ovire/800 m, 1500 m, 3000 m/višina, 
daljava, troskok, palica/krogla, disk, 
kopje. Dekleta, discipline: 100 m, 200 m, 
400 m/100 m ovire, 300 m ovire/800 
m, 1500 m/višina, daljava, troskok, 
palica/krogla, disk, kopje.
Tenis – od 13. do 20 aprila 2013, Albury 
in Wodonga (Avstralija), nastopajo samo 
šolske ekipe, letniki 1996-1999.
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PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE 

Dogodki v septembru
Skrivnostna smrt mlade Leonore
Leta 2003 so v Piranskem zalivu opazili 
truplo mlade samice brazdastega kita 
- Leonore. Njeno okostje je v PMS in 
je največji razstavni predmet, ki ga je 
muzej pridobil v 190-letni zgodovini 

Globalne spremembe in sredozemsko 
morje, 8. novembra: Oglašanje živali 
pod vodo, 13. decembra: Izginotje 
navadnega delfina iz Jadrana.

Svet draguljev in brušenje  
dragih kamnov
Poznamo vsaj 4000 mineralov, v 
draguljarstvu pa jih uporabljajo le okoli 
200. Z brušenjem jim odkrijemo, kar 
nosijo v sebi že milijone let – barvitost, 
ogenj, popolnost. Predavanje s 
predstavitvijo knjižice in brušenja bo 20. 
septembra ob 18. uri.

Nočni potepuh
Ob mednarodnem letu netopirjev bo 29. 
septembra ob 11. uri delavnica o nočnih 
letalcih – netopirjih. Zvedeli boste, kaj je 
svetlobno onesnaženje in zakaj ogroža 
nočne prebivalce.

ETNOLOŠKI MUZEJ

Na Metelkovi
V drugem nadstropju 
etnološkega muzeja 
je zanimiva razstava 
92-letnega Marka 
Račiča, ki je leta 1948 
na OI v Londonu tekel 
400 m, sicer pa je bil 
vse življenje športni 
delavec, atletski sodnik, 
trener, selektor itd. 
Seveda ni šel nikamor 
brez fotoaparata. 
Zanimiva je tudi pot do 
Račičeve razstave, saj 
boste spotoma videli še 
marsikaj zanimivega. 

ORINOCO – vas pričakuje
Izvrstna razstava o Indijancih 
amazonskega deževnega gozda, 
prav tako v Etnografskem muzeju 
na Metelkovi v Ljubljani, je tako 
prepričljiva, da boste o njej še dolgo 
razmišljali. Velika zbirka etnografskih 
predmetov je v lasti Fundacije Cisneros, 
nastala pa je kot posledica strasti do 
odkrivanja starosvetnega sveta ob reki 
Orinoco. Nastajala je kar pol stoletja, 
fotografija in video posnetki vas bodo 
očarali. 

KNJIGA

Skrivnost za mlade
Knjigo priporoča mariborska atletinja 
Mateja Pokrivač. Knjigo (The secret to 
teen power) je napisal Paul Harrington, 
izdala založba Mladinska knjiga, 2010 
v Ljubljani. V enajsti poglavjih lahko 
preberemo vse o skrivnosti življenja, 
z napotki, podprtimi z resničnimi 
dogodki najstnikov po svetu. Kaj je 
torej skrivnost, ki obudi sanje in jih 
pomaga uresničiti? Zakon privlačnosti, 
skrivnostni premik, besede prosi, 
verjemi, prejmi? Preberite in izvedeli 
boste, kaj pomeni, če strast poganja 
svet, kot je dejal hiphoper Ice-T.  

Knjigarna – katerakoli
Kdaj ste nazadnje zavili v knjigarno in 
se lotili prelistavanja knjig, sedli v kot, in 
se lotili branja katere izmed njih. To je v 
vsaki knjigarni vaša pravica. Tam vedo, 
da je to pot do knjige, ki jo boste morda 
nekoč kupili in doma z užitkom prebrali. 
Če ne tisti trenutek, pa kdaj drugič - 
kupili ali prebrali. 

in bo na ogled do 16. septembra. 
Septembra bo stekel tudi niz desetih 
delavnic  za otroke od 5 do 12 let. 
Vsaka delavnica bo nova  zgodba o 
Leonori. Otroci bodo izdelovali okrasne 
predmete, poleg pa bo še likovni 
natečaj. 22. septembra ob 11. uri bo 
javno vodstvo  po razstavi Skrivnostna 
smrt mlade Leonore. Likovna delavnica 
z naslovom Črno zlato – črna smrt pa 
prav tako govori o Leonori. 

Hrošči v Sloveniji
Hrošči so ena največjih in najbolj pestrih 
skupin živih bitij. Zaradi uničujočih 
posegov človeka v prostor se nekatere 
vrste v Evropi naglo zmanjšujejo. Na 
to opozarja evropski projekt Natura 
2000. Razstave, ki bo odprta do 30. 
septembra, vam bo odgrnila vsaj delček 
skrivnosti o življenju teh majhnih 
ogroženih bitij.

Nazaj v morje
Življenje se je začelo pred skoraj štirimi 
milijardami let v morju in je sčasoma 
osvojilo tudi kopno. Boj za preživetje 
je bil neizprosen, zato so se nekateri 
kopenski organizmi vrnili nazaj v morje. 
Razstava je na ogled do 31. oktobra.

Ksenofore – nenavadni polži
Med najbolj zanimivimi polži je skupina 
Xenophoridae, ki na svojih lupinah 
pritrdijo različne kamenčke, lupine 
školjk ali celo steklo. Na razstavi boste 
videli nekaj vrst teh polžev in tudi 
zanimivih fosilov in vsega sveta in 
Slovenije. Razstava bo do 15. septembra.

Predavanje
Kiti v severnem Jadranu
Tilen Genov bo 13. septembra ob 18. uri 
v PMS povedal veliko zanimivega o kitih 
v Jadranu. Vstop je prost. Sledila pa 
bodo še druga predavanja: 11. oktobra: 9
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ATLETIKA

MSP v atletiki
BARCELONA, 10. julija � Na mladinskem svetov�

nem prvenstvu je bila najuspešnejša ekipa ZDA, sledita 
Kenija in Nemčija, Slovenija pa se je na razpredelnici, 
kjer so merilo uvrstitve do 8. mesta, uvrstila na 50. 
mesto. Točke sta prispevala Robert Renner in Mitja 
Lindič. Eva �ivod, Eva Trošt in Maruša Mišmaš so 
dosegle svoje najboljše izide.

Mladinke, 200 m: 1. Anthonique Strachan (Bah) 
22.53, 41. Aneja Kodrič (v kval) 24,92, 800 m: 1. Ajee 
Wilson (ZDA) 2:00,91, 19. Maruša Mišmaš (v PF) 
2:07,23,  100 m ovire:  1. Morgan Snoe (ZDA) 13,38, 
22. Manca Šepetavc (PF) 14,24 (v kval: 13,97), 400 
m ovire: 1. Janieve Russell (ZDA) 1:56,62, 12. Eva 
Trošt (v PF) 58,60, 1500 m: 1. Faith Kipyegon (Ken) 
4:04,96, 9. Maruša Mišmaš 4:14,96 (OR), Troskok: 1. 
Ana Peleteiro (Špa) 14,71, 17. Petra Koren (v kval) 
12,70, Kopje: 1. Shiying Liu (Kit) 58,47, 10. Eva �ivod 
49,55, (kval: 7. Eva �ivod 50,79, OR), 17. Katja Zof 
44,53, Kladivo: 1. Alexandra Tavernier (Fr) 70,62, 23. 
Claudia Štraus (v kval) 54,45. 

Mladinci, 800 m: 1. Nijel Amos (Bot) 1:43,79, 14. 
Žan Rudolf (PF) 1:49,93, 400 m ovire: 1. Eric Futch (ZDA) 50,24, 8. Mitja 
Lindič 51,26, 3000 m zapreke: 1. Conseslus Kiprutr (Ken) 8:06,10, 27. Davo�
rin Cimermančič (v kval) 9:20,28, Palica: 1. T.B. Da Silva (Bra) 555, 5. Robert 
Renner 540, Disk: 1. Federick Dacres (Jam) 62,80, 23. Jaka Žulič (v kval) 52,71, 
Kopje: 1. Keshorn Walcott (Tri) 78,64, 11. Jaka Muhar 66,12, 17. Blaž Marn 
(v kval) 63,19. 

Mladinski četveroboj 
SLO�ENJGRADEC, 9. junija – Tradicionalni četveroboj mladincev in 

mladink. Ekipno, mladinci: 1. Češka 213, 2. Madžarska 195, 3. Hrvaška 125, 
4. Slovenija 98, mladinke: 1. Madžarska 202, 2. Češka 162, 3. Slovenija 141, 4. 
Hrvaška 131.

Mladinci, 100 m: 1. Zdenek Stromšik (Č) 10,76, 6. Luka Žontar 11.09, 8. 
Tjaš Palulin 11,45, 

200 m: 1. Jan Jirka (Č) 21,57, 6. Luka Janežič 22,12, 7. Urban Čehovin 22,28, 
400 m: 1. Mateo Ružič (H) 47,09, 6. Lovrenc �alič 49,42, 8. Jakob �odeb 50,46, 
1500 m: 1. Radek Karnufek (Č) 4:03,47, 2. Jan Petrač 4:03,86, 5. Grilc Tadej 
4:07,74, 9. Bor Grdadolnik (vsi Slo) 4:13,77, 800 m:  1. Tomaš �ystrk (Č) 1:57,52, 
3. Lucijan Zalokar 1:58,17, 6. Jan Kramer 2:00,63, 5000 m: 1. Dino Bošnjak (H) 
14:20,40, 7. Kristian Grunfeld 16:19,57, 8. Žan Krivec 16:32,11, 110 m ovire: 1. 
Mate Gönczöl (M) 13,86, 5. Jan Kramberger 15:05, 6. Armin Makovec 15,64, 
400 m ovire: 1. Mate Koroknai (M) 53,14, 5. Luka Končina 56,04, 8. Aleš 

Šilar 59,66, 3000 m zapreke: 1. 
Martin Chalda (Č) 9:09,31, 2. 
Davorin Cimermančič 9:09,33, 
3. Jan Dovč 9:21,20,  4 x 100 
m: Češka 41,88, 4. Slovenija 
(Žontar, Janežič, �isočnik, 
Kramberger (Slo) odstop, 4 
x 400 m: 1. Češka 3:17,28, 3. 
Slovenija (�isočnik, �alič, 
�odeb, Čehovin) 3:17,28, Viši-
na: 1. Tomas �esely (Č) 215, 6. 
Ahac Moretti 195, 8. Jaka Fefer 
190. daljava: 1. Radek Juška 
(Č) 747, 7. Žiga �rščaj 695, 
8. Žan Brus 664, troskok: 1. 
Michal Bednarik (Č) 14,89, 6. 
Tilen Košir  13,88, 7. Jan Luxa 
13,68, krogla: 1. Jaromir Maz�
gal (Č) 18,35, 7. Blaž Zupančič 
15,46, 9. Nace Pleško 13,57,  

kopje: 1. Jan Kubeš (Č) 64,11, 3. Matija Muhar 61,27, 5. David Šavli 57,10, disk: 
1. Jaromir Mazgal (Č), 7. Haris Sejarič 44,88, 8. Denis Kumek 44,60, kladivo: 1. 
Marlon Cser (M) 72,40, 4. Matjaž Štih 62,39, 8. Tomaž Selčan 55,76,  

Mladinke, 100 m: 1. Martina Černočova (Č) 12,00, 3. Kaja Debevec 12,23, 5. 
Maja Petrovič 12,30, 200 m: 1. Petra Repasy (M) 24,62, 4. Aneja Kodrič  25,26, 
6. Tina Slejko 25,44,  400 m: 1. Bianka Keri (M) 54,45, 2. Anja Benko 59,09, 7. 
Lara Janežič 58,12, 800 m: 1. Sanda Kočiš (H) 2:12,73, 5. Nina �rtačič  2:15,29, 8. 
Anita Horvat 2:22,08, 1500 m: 1. Maruša Mišmaš4:31,32, 4. Mateja Pokrivač (obe 
Slo) 4:39,41, 3000 m: 1. Nikolina Herlec (H) 10:03,97, 6. Sonja Neger 10:39,56, 
8. Klara Krošelj 11:04,63, 100 m ovire: 1. Sophie Jancsurak (M) 13,93, 2. Manca 
Šepetavc 13,94, 8. Ema Barbič 15,80,  400 m ovire: 1. Nora Zajovics (M) 1:00,48, 
8. Katarina Kurinčič 1:04,48, 9. Kaja Bajda 1:04,67, 10. Ajda Lenardič, 4 x 100 
m: 1. Češka 46,12, 3. Slovenija (Slejko, Kodrič, Debevec, Šepetavc) 47,00, 4 x 
400 m: 1. Slovenija (�rtačič, Horvat, Janežič, Benko) 3:50,55,  4 x 400 m:  višina: 

1. Magdalena Zanze (H) 170, 7. �eronika Podlesnik 165, 
8. Ina Kruljac 165, daljava: 1. Paola Borovič (H) 584, 3. 
Martina Jan 578, 7. Eva Mustar 543, palica: 1. Daniella 
Szabo (M) 400, 6. Karmen Pirc 340, 8. Nuša Maver 330, 
krogla: 1. Krisztina �aradi (M) 41,38, 7. �eronika Do�
mjan 12,18, 8. Eva �ivid 11,67, trosok: 1. Paola Borovič 
(H) 12,37, 4. Tjaša Bucik 11,74, 6. Nastja Klanjšek 11,58, 
disk: 1. Krisztina �aradi (M) 46,93, 2. �eronika Domjan 
43,60, 3. Živa Gornik 41,77, kopje: 1. Eva �ivod 46,28, 2. 
Katja Zof 46,10, kladivo: 1. Fruzsina Fertig (M) 63,52, 4. 
Claudia Štraus 54,94, 8. Gabriela Kumek 46,07, 

Maruša Mišmaš

Igre Alpe-Adria
HARDBERG, od 25. do 28. junija – Tradicionalne igre  Alpe Adria, ki so 

namenjene športnikom do 17 leta, iz osmih obmejnih dežel Avstrije, Italije, 
Madžarske, Češke ter  Slovenije in Hrvaške. Igre so potekale v znamenju 
eko zelene barve, slovenska ekipa pa je nastopila pod pokroviteljstvom OKS. 
Slovenski reprezentanti so na Gradiščanskem doživeli pravo športno ozračje, 
predvsem pa so dobili občutek, kaj pomeni biti član velike odprave OKS, pred�
vsem pa so bili veseli opreme z olimpijskimi  simboli, ki jim je ostala v trajno 
last. Pomembno je bilo prijateljsko ozračje, a na neki slovenski spletni strani 
smo lahko prebrali, da so »Slo« košarkarji ponižali enega od nasprotnikov, ker 
so ga odpravili z visokim izidom. Osmešil se je novinar, saj ni doumel namen 
tega tekmovanja. Med tekmovalci se je šušljalo o nešportnem obnašanju ene 
od gostujočih ekip zunaj športnega sporeda, a so domačini, kot gostitelji, to 
pomedli pod preprogo.

Atletika, fantje, 100 m: 1. Andrea 
Barban (�eneto) 11,12, 4. Tadej Smer�
ke (Slo) 11,35, 200 m: 1. Luka Janežič 
(Slo) 22,16, 400 m: 1. Giulio Slanzi 
(�eneto)  49,74, 2. Jaka Zupan (Slo) 
49,95, 800 m: 1. Enrico Riccobon (�e�
neto) 1:58,64, 2. Lucijan Zalokar (Slo) 
1:58,95, 1500 m: 1. Jan Petrač (Slo) 
4:20,97, 3000 m: 1. Benjamin Kovacs 
(Zala) 8:43,98, 4. Kristjan Grunfeld 
(Slo) 9:12,04, 110 m ovire: 1. �lado 
Szücs (Zala) 13,93, Jan Kramberger 
odstop v finalu, 400 m ovire: 1. Zuccon Giacomo (�eneto) 56,48, 2. Žiga Bizjak 
(Slo) 57,50, 4 x 100 m: 1. �eneto 42,72, 5. Slovenija (Smerke, Frelih, Bizjak, 
Janežič) 44,40, višina: 1. Ahac Moretti (Slo) 199, daljava: Andrea Millet (�eneto) 
717, 4. Žan Frelih (Slo) 648, palica: 1. Ambrož Tičar (Slo) 431, krogla: 1. Martin 
Markovič (Hrv) 17,91, 3. Blaž Pančič (Slo) 16,41, disk: 1. Martin Markovič 
(Hrv) 56,84, 3. Denis Kumek (Slo) 56,57, kopje: 1. Matija Muhar (Slo) 68,58. 
Dekleta, 100 m: 1. Abrera Herrera (�en) 11,95, 2. Kaja Debevec (Slo) 12,18, 
200 m: 1. Abrera Herrera (�en) 24,71, 4. Aneja Simončič (Slo) 25,75, 400 m: 1. 
Anja Benko (Slo) 56,60, 800 m: 1. Sanda Kočiš (Hrv) 2:21,39, 3. Anita Horvat 
(Slo) 2:24,71, 1500 m: 1. Mateja Pokrivač (Slo) 4:52,59, 3000 m: 1. Kristina Božic 
(�en) 10:12,34, 3. Katja �rdjuka (Slo) 11:18,56, 100 m ovire:  �irginia Morastti 
(�en) 14,10, 6. Maja Pristavec (Slo) 15,95, 400 m ovire: 1. Alena Hrušoci (Hrv) 
64,04, 4. Kaja Bajda (Slo) 66,25, 4 x 100 m: 1. �eneto 46,94, Slovenija diskv., 
višina: 1. Lucija Zubčič (Hrv) 178, daljava: 1. Tina Božič (Slo) 561, palica: 1. 
Arianna Stona (�en)  332, 2. Karmen Pirc (Slo) 322, krogla: 1. Beatrix Banga 
(�as) 14,52, 3. Tjaša Stanko (Slo) 13.07, disk: 1. Ivana Mužarič (Hrv) 44,98, 2. 
�eronika Domjan (Slo) 44,42, kopje: 1. Sara Kolak (Hrv) 54,41, 2. Katja Zof 
(Slo) 46,42. 

Judo. Najuspešnejša je bila ekipa Hrvaške (6 zlatih, 4 srebrne, 1 bronasta), 
sledila pa je Slovenija (3, 2, 3). Dekleta, do 48 kg: 3. Ana Heberle (Šiš), do 52 
kg: 1. Tjaša Brumen (Duplek), do 57 kg: 1. Manja Kropf (Duplek), nad 63 kg: 
7. Betina Ivanjšič (Ljutomer), fantje, do 55 kg: 3. Matej Dimovski (Ol), do 
60 kg: 2. Rok Plešnik (Sank), do 66 kg: 1. Martin Hojak (Bež), 5. Aljaž Čeh 
(Imp), do 73 kg: Gregor Kocmut (Duplek) brez uvrstitve, do 81 kg: 2. Narsej 
Lackovič (Ljutomer). 

Košarka. Slovenski košarkarji so osvojili medaljo, čeprav so na igre prišli z 
mlajšimi igralci, saj se njihovi starejši kolegi pripravljajo na evropsko prvenstvo. 
Vrstni red: 1. �eneto, 2. Hrvaška, 3. Slovenija, 4. �as. Finale: �eneto : Hrvaška 
98:85, za 3. mesto: Slovenija : �as 76:73, kvalifikacijska skupina A: Slovenija : 
Burgenland 138:32, Slovenija : Koroška 85:57, Slovenija : �eneto 54:88. Ekipa: 
Nejc Martinčič, Blaž Mesiček, Klemen Kužnik, Marko Travica, Marko Mati�
jevič, Jaka Banič, Uroš �ezovnik, Peter Košir, Aljaž Marinč, Luka Kraljević, 
Domen Novak, Tjaž Hadalin, trenerja Tadej De Glerija in Dejan Čikić. 

Odbojka (Športna dvorana Güssing). Zmagala je ekipa Slovenije. Finale: 
Slovenija : Hrvaška 3:0, polfinale: Slovenija : Štajerska 3:0, v kvalifikacijah: 
Slovenija �eneto 3:0, Slovenija Burgenland 3:0. Ekipa: Lana Ščuka, Saša Zdovc, 
Anita Sobočan, Katja Mihalinec, Tjaša Berginc, Eva Mori, Tina Korošec, Nika 
Markovič, Darja Eržen, Sara Djukič, Ela Pintar, Katja Mihevc, trener Jože Časar.

Plavanje (Wellenbad Gleisdorf). Dekleta, 100 m prosto: 1. Tjaša Pintar (Slo) 
in Gladia Trentin (�eneto) po 58,55, 4. Izza Senčar (Slo) 59,56, 200 m prosto: 
3. Špela Bohinc (Slo) 2:06,41, 400 m prosto: 1. Špela Bohinc (Slo) 4:25,83, 100 
m prsno: 1. Neža Marčun (Slo) 1:13,50, 200 m prsno: 1. Neža Marčun (Slo) 

Eva Vivod

Eva Trošt

Kristian Grunfeld

Tina Božič in Luka Žontar



11

2:38,15, 100 m hrbtno: 2. Lucija Kous (Slo) 1:05,84, 200 m hrbtno: 2. Lucija 
Kous (Slo) 2:24,22, 100 m delfin: 1. �ita �olk (Slo) 1:05,70, 200 m mešano: 1. 
Tjaša Pintar (Slo) 2:20,14, 5. Špela Perše (Slo) 2:28,14. 

Fantje, 100 m prosto: 7. Erik Hren (Slo) 56,34, 200 m prosto: 1. Miha 
Bernat (Slo) 1:57,78, 400 m prosto: 4. Miha Bernat (Slo) 4:19,93, 200 m prsno: 
7. Filip Zatezalo 2:36,53, 8. Luka Dover (oba Slo) 2:42,19, 100 m hrbtno: 4. 
Kristjan Meža 1:03,73, 7. Niko Zorman (oba Slo) 1:06,97, 200 m hrbtno: 3. 
Niko Zorman (Slo) 2:18,48, 200 m mešano: 5. Žan Pogačar (Slo) 2:23,47, 4 x 
100 m prosto: 3. Slovenija 3:44,13. Plavalci, fantje: Miha Bernat, Peter John 
Stevens, Žan Pogačar, Luka Dover, Filip Zatezalo, Niko Zorman, �asja Dover, 
Kristjan Meža, Erik Hren, dekleta: Nastja Govejšek, Neža Marčun, Mojca 
Sagmeister, Špela Bohinc, Tjaša Pintar, Lucija Kous, Izza Senčar, Zala Lota 
Gomezelj, Maruša Mlinar, Špela Perše 

Plezanje, dekleta, težavnost,: 1. Jera Lenardič, 2. Rebeka Kamin (obe Slo), 
3. Johanna Färber (A), 4. Julija Kruder, 6. Tjaša Kalan (obe Slo), Balvan: 1. 
Johanna Färber (A), 2. Rebeka Kamin (Slo), 3. Julija Kruder, 4. Jera Lenardič, 
5. Tjaša Kalan (vse Slo), Hitrost: 1. Nina Lasch (A), 2. Julija Kruder, 7. Rebeka 
Kamin, 9. Jera Lenadrič, 10. Tjaša Kalan (vse Slo). Fantje, težavnost: 1. Grega 
�ezonik, 2. Milan Preskar, Tom Unuk, 4. Anže Peharc (vsi Slo), Balvan: 1. 
Grega �ezonik, 2. Anže Peharc, 3. Milan Preskar, 4. Tim Unuk (vsi Slo), 
Hitrost: 1. Borna Čujić (Hrv), 2. Anže Peharc, 3. Grega �ezonik, 4. Patrick 
Bischof (A), 7. Milan Preskar, 8. Tim Unuk (vsi Slo).

JUDO

Kadetsko EP
BAR (Črna gora) od 22. do 24. junija – Kadetsko evropsko prvenstvo. Od-

rezali sta se kadetinji Anja Štangar (JK Olimp, do 48 kg) in Patricija 
Brolih (JK Bež, do 63 kg), ki sta osvojili bron. Anja Štangar (do 48 kg) 
je za uvod premagala Ciprčanko Hadjiadamouvo, v drugem boju je premagala 
Emmo Pang (�B), v tretji pa je morala priznati premoč Italijanki Ravagnani, 
in se uvrstila v ponavljalne boje, kjer je najprej premagala Romunko Ionito in 
Nemko Schmidt. � tej kategorije je nastopila še Andreja Leški, ki se je uvrstila 
na 7. mesto. Patricija Brolih v prvem krogu premagala tekmico Olarte (Fr), nato 
Mandarićevo (Hrv) ter Protasovo (Ukr), izgubila pa je z Italijanko Prosdoci�
mo in se v boju za 3. mesto uspešno pomerila z Italijanko Carminucci. Klara 
Apotekar (nad 70 kg) je v prvem krogu izgubila s Turkinjo Sebile Akbulut.

RICCIONE (It) , 1. julija – Ob jadranski obali je bilo X�II. evropsko 
prvenstvo in Pokal sončnega žarka, sodelovalo pa veliko plesnih in navijaških 
skupin iz  projekta ŠKL ples. Nastopali so navijači in plesalci iz Rusije, Poljske, 
Kazastana, Italije, Finske, �elike Britanije ter Slovenije. Najmlajši, navijaška 
skupina: 7. Cvetke (ŠD C. Golarja), pom pon: 4. Star Frkljice (ŠD Ško-
fljica), 7. Pikice (ŠD Pike), 11. Mini Frkljice (ŠD Škofljica). Mladinci, 
navijaške skupine: 5. Cvetke, pom pon: 7. Frkljice, člani: 3. Silver Knights, 
7.  Flip Piran. Partnerski dvigi: 4. Flip Piran, 8. Silver Knights. Pom pon: 13. 
Frklje. Navdušila je skupina mam iz ŠD Škofljica. 

LOKOSTRELSTVO

Tri srebrne na MEP
NYKOBING (Danska), 7. Julija – Slovenci so na mladinskem evropskem 

prvenstvu osvojili tri srebrne medalje. Jaka Komočar (LK Kamnik) je ob koncu 
svoje mladinske poti osvojil medaljo v tekmovanju mešanih dvojicah z Brino 
Božič (LK Ankaran), zmagala pa je ruska dvojica (Bolot Tsybzhitov in Tatiana 
Segina). Drugo srebrno odličje je dosegla ekipa treh kadetov s sestavljenim 
lokom: Luka Stoševski, �ili Korošec in Staš Modic, v finalu so morali priznati 

premoč kadetov iz Hrvaške. Tretje srebrno odličje je prejel Klemen Štrajhar 
(LK Kamnik), ki je v seštevku dveh tekem (EMPOK Poreč in EP Nykobing) 
dosegel drugo mesto.

Povzetek dosežkov, mladinci UL, posamično (69 tekmovalcev): Jaka 
Komočar (kval. 2x70 m 647 krogov, 11. mesto:  izločila tekma: 33. mesto), 
Klemen Štrajhar (2x70 m 642 krogov, 16. mesto, izločilna tekma: 17. mesto), 
Jan Rijavec (2x70 m, 634 krogov, 30. mesto, izločilna tekma: 17. mesto), 
Mladinci UL, ekipno (19):  Slovenija (Štrajhar, Komočar, Rijavec, kval. 1923 
krogov (državni rekord), 4. mesto. izločilna tekma: 5. mesto, 217 krogov, 
državni rekord),  Mladinke UL, posamično (45): Brina Božič (kval. 2x70 m: 
628 krogov, 7. mesto: izločilna tekma: 9. mesto, Sara Božič (kval. 2x70 m, 591 
krogov, 31. mesto, izločilna tekma: 17. mesto), Mladinke SL, posamično (18): 
Toja Černe (kval., 2x50 m, 647 krogov, 11. mesto,  izločilna tekma: 33. mesto), 
Kadeti UL, posamično (61): Gašper Štrajhar (kval. 2x60 m 627 krogov:  29. 
mesto, izločilna tekma: 9. mesto), Luka Gjurin, kval., 2x60 m, 590 krogov:  52. 
mesto, izločilna tekma: 33. mesto), Peter Požar, kval., 2x60 m, 602 krogov:  
44. mesto, izločilna tekma: 33. mesto. Kadeti UL, ekipno (16 ekip): G. Štraj�
har, Gjurin, Požar (kval. 1819 krogov:  11. mesto, izločilna tekma: 9. mesto). 
Kadeti SL, posamično  (34 tekmovalcev): Staš Modic (kval., 2x50 m), 657 
krogov,  23. mesto, izločilna tekma: 6. mesto), Luka Stoševski (kval., 2x50 m, 
657 krogov:  22. mesto, izločilna tekma: 17. mesto), �ili Korošec (kval., 2x50 
m) 673 krogov, 5. mesto, izločilna tekma: 9. mesto), Kadetinje SL, posamično 
(21): Ana Kostanjevec (kval. 2x50 m, 634 krogov:  14. mesto, izločilna tekma: 
9. mesto, Mešane dvojice SL (12): Korošec, Kostanjevec (kval. 1309 krogov:  
6. mesto, izločilna: 9. mesto).

NAMIZNI TENIS

MEP v namiznem tenisu
SCHWECHAT (A) – Mladinsko evropsko prvenstvo. Kadeti, posamezno: 

Darko Jorgič se je uvrstil med 16. Igrali so še Tom Šviligoj (1 zmaga) ter Deni 
Kožul in Erik Paulin. Tolažilni turnir: 1. Denis Kožul (Slo). Moške dvojice: 
Darko Jorjić in Tom Šviligoj sta se s tremi zmagami prebila do polfinala, Erik 
Paulin in Deni Kožul pa z dvema v četrtfinale. Kadeti, ekipno: 11. Slovenija. 
Skupina D: Slovenija : Slovaška 
3:0, Slovenija : Nemčija 0:3, 
Slovenija : Ukrajina 2:3, za 
končno razvrstitev: Slovenija 
: Madžarska 1:3, Slovenija : Be�
lorusija 3:2, Slovenija : Švedska 
2:3, Slovenija : Estonija 3:1. 
Kadetinje, posamezno: Nika 
�eronik, Zala �eronik, Tamara 
Pavčnik so izgubile v 1. krogu, 
Gaja Paradiž pa v 2. krogu. 
Tolažilni turnir: 2. Tamara 
Pavčnik, Nika �eronik (polfi�
nale). Kadetinje, dvojice: Gaja 
Paradiž in Tamara Pavčnik ter 
Nika in Zala �eronik so izpadle 
v 1. kolu. Kadetinje, ekipno: 10. 
Slovenija. Skupina H:  Slovenija 
: Azerbejdžan 3:0, Slovenija : 
Avstrija 3:2, razigravanje: Slo�
venija : Turčija 3:0, za končno razvrstitev: Slovenija : Romunija 1:3, Slovenija 
: Hrvaška 3:2, Slovenija : Ukrajina 3:2, Slovenija : Srbija 2:3. Mešane dvojice: 
Darko Jorgič in Tamara Pavčnik, Tom Šviligoj in Zala �eronik v 3. krogu, Deni 
Kožul in Gaja Paradiž 2. krog, Erik Paulin in Nika �eronik 1. krog. 

Mladinci, posamezno: Patrik Sukič med 32, Denis Pintar in Tilen Novak 
izpadla v kvalifikacijah, Ludvik Peršolja v 1 krogu. Tolažilni turnir: Denis 
Pintar, Tilen Novak, Ludvik Peršolja so izpadli v 1. krogu. Dvojice: Ludvik 
Peršolja in Patrik Sukič ter Denis Pintar in Tilen Novak so izpadli v 1. krogu. 

Mladinke, posamezno: Alex Galič se je uvrstila med 32, Katja Gutnik med 
64, Tjaša Založnik in Nina Zupančič sta izpadli v 1. krogu.  Tolažilni turnir: 
Tjaša Založnik se je uvrstila med 32, Nina Zupančič je izpadla 1. krogu. Dvo-
jice, Alex Gulič in Nina Zupančič v četrtfinalu, 2. krog: Katja Gutnik in Tjaša 
Založnik. Ekipno: 21. Slovenija. skupina E: Slovenija : Kosovo 3:0, Slovenija : 
Luxemburg 3:0, razigravanje: Slovenija : Italija 0:3, Slovenija : vica 3:0, Slovenija 
: Portugalska 3:0. Mešane dvojice: Patrik Sukič in Alex Galič ter Ludvik Peršolja 
in Nina Zupančič vsi 2 krog, Denis Pintar in Tjaša Založnik ter Tilen Novak 
in Katja Gutnik vsi 1. krog.

KOLESARSTVO

Martin Otoničar - tretji Poljskem
LODZ (Poljska), 28. julija � Kolesarji moštva HIT Casinos pro�concrete 

Martin Otoničar, Žan Podgornik, Josip Rumac in Bruno Maltar so uspešno 
nastopili na Tour de la region de Lodz,  štiridnevni etapni dirki. Med 141 tek�
movalci iz 24 ekip se je Martin Otoničar v skupni razvrstitvi uvrstil na 3. mesto.

Slovenska lokostrelska ekipa

D. Jorgič  
med  

16 v Evropi
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Udobno zleknjena v ležalniku, nekje ob morju, dva dneva po velikem 
dogodku, skušam ozavestiti dogodke, občutke, ki so povezani z evropskim 
prvenstvom kadetov v judu. Velikega tekmovanja se je udeležil tudi mlajši sin. 
A najprej čestitke bronastima Anji Štangar in Patriciji Brolih, Andreja Leški je 
bila sedma, Klara Apotekar pa je izkusila poraz že v prvem boju. Bravo, dekle�že v prvem boju. Bravo, dekle�Bravo, dekle�
ta. Luka pa …, poln mešanih občutkov. Uvrstil se je med šestnajst najboljših 
v Evropi, kar ni malo. Na EP je pod stropom športne dvorane v Baru (v Črni 
Gori, da ne bo pomote) viselo kar 39 pisanih zastav, v Lukovi kategoriji do 60 
kg pa se je potegovalo največ judoistov. Luka meni, da bi lahko bil, ob malo 
boljšem razumevanju sodnice, kako je treba opraviti posebno davljenje, med 
srečnimi in uspešnimi. 

Ampak, ne bi o tuhtanju, kje je Luki zmanjkalo, kaj bi lahko naredil bolje, 
od taktike, treninga moči, o formi, dobrih živcih, boljši taktični pripravljenosti 
in izenačeni konkurenci, v kateri večina fantov lahko premaga večino. V judu 
je vse to mogoče. Bolj razmišljam o čudoviti izkušnji, ki bi jo lahko imenovali 
PRVIČ nekaj velikega, prvič nastop na evropskem prvenstvu. Pri mladih judo�
istih je marsikaj prvič, denimo, kako je bilo prvič vzeti medaljo na kadetskem 

pokalu A, kako prvič premagati strah pred prvim bojem na takšnem turnirju, pa 
prvič tekmovati v reprezentanci, ko prvič ponosno oblečeš majico s slovenskim 
grbom, čakati v sladkem pričakovanju, kakšni bodo novi reprezentančni dresi. 
Ali bodo pristajali tekmovalcem ali bodo dovolj poudarili s trudom pridobljene 
bicepse, metuljčke in druge mišične strukture po trebuhu, hrbtu in rokah? Biti 
prvič v državni selekciji pomeni, da delo ni bilo zaman. Biti reprezentant je 
nekaj velikega.

Pomislim še, kako se je počutil mladi trener na začetku svoje trenerske poti, 
ko je moral prvič namesto kimone obleči slovesno »poročno« obleko, zavezati 
kravato in se postaviti v trenersko »škatlo« ob naši Ani, v boju za medalje na 
evropskem pokalu A, ko je že v tej sezoni, po enem od teh finalnih bojev, lahko 
zmagoslavno dvignil roke in vzkliknil: »�E�AL�A�« Luka v prepoteni kimo��E�AL�A�« Luka v prepoteni kimo�« Luka v prepoteni kimo� Luka v prepoteni kimo�
ni, polni drobnih madežev krvi, leti v objem vijoličast že omenjene vijoličaste 
obleke� Vem, da tega »prvič« ne bo nikoli pozabil, ker je pač preprosto tako, 
nepozabno in enkratno. Za zmeraj si bodo zapomnili prvi vzlet z manjšim 
letalom, podobnemu avtobusu.

Nove države se kopičijo na seznamu udeležencev največjih evropskih tek�
movanj. Za mlade športnike judoiste se Evropa zmeraj bolj krči, prijateljstva 
se prepletajo čez meje, čez jezikovne pregrade. Luka je postal dober prijatelj 
z Italijanom Zanassijem, Avstrijcem Poro, �ajdov in Zadro, dva Bosanca, sta 
vselej prijazna in vesela. Včasih je treba vzeti v roke atlas sveta in poiskati Ka�
zahstan ali Azerbejdžan, nekje od daleč prihajata Haydarov in Chakra. Evropa 
je še premajhna. A ob gledanju obrazov športnikov različnih narodnosti v boju 
se tudi te razdalje manjšajo, navsezadnje so si vsi ti fantje podobni, vsi so mladi 

Prvič ...

�oral sem se strinjati z dr. Stanetom Pejovnikom, rektorjem Univerze v 
Ljubljani, in z njegovim mnenjem o napredovanju. �enil je, da je najslabša 
možnost zbiranje točk, ne pa vsebina, ki bi pogojevala napredovanje. Sam 
sem imel gotovo več kot trikratno število točk ob zadnjem napredovanju. 
Spodbuditi me je moralo precej ljudi, da sem se sploh odločil, da jih seštejem. 
�oja takratna ravnateljica mi je dejala, da imam očitno predobro plačo, da ne 
zberem vseh dokazov za napredovanje. Tako se je pod njeno taktirko začelo 
zame mučno zbiranje papirnih dokazov in na koncu se je izkazalo, da jih je več 
kot dovolj. S pridobitvijo naziva svetnik je na moj račun padlo nekaj tolarjev, 
sam pa sem, tako menim, izgubil pravico do kritičnega mnenja o napredovanju.

�arsikdo si lahko misli, da mi je zdaj lahko pametovati, ko sem papir spravil 
v žep. Vseeno pa še zmeraj menim, da za napredovanje, vsaj za zadnjo stopnjo, 
učitelj ne bi smel kandidirati in zbirati točk po različnih merilih, ampak bi 

Aleš Peče

Dobra podoba  
učitelja je, če …

mu naziv morala podeliti avtoriteta s tega področja. Pregled nad delovanjem 
posameznega pedagoga je gotovo kje zabeležen in kot posameznik ne bi mogel 
konkurirati za naziv, saj se tudi ne bi mogel pritožiti, če ga ne bi osvojil. Težko je 
ocenjevati vložek posameznika, vsi pa vemo, da papir prenese marsikaj. Če si je 
učitelj organiziral delo po merilih, ki bodo prinašala največ točk, je to že sporno. 

Kalkuliranje v tej smeri pa je povezano z drugim delom mojega prispevka. 
Upam, da vam bo to pisanje prišlo v roke na začetku novega šolskega leta in 
bo enim v razmislek, drugim pa v morebitno potrditev lastnega razmišljanja. 
Nič ne bi bilo narobe, če bi o tem pisal ob koncu šolskega leta, ko vsak učitelj 
sam zase dela obračun svojega dela v preteklem letu.

Priprave na šolsko leto vsebujejo tudi razmišljanje o vključevanju učencev 
v tekmovanja na različnih ravneh. Kaj naj bi bilo glavno pri odločitvi? Za�
gotovo interes učencev, tradicija šole in okolja, pa ne na koncu nagnjenost 
učitelja za posamezen šport. Umetnost ali pa sposobnost učitelja, da se poveže 
z morebitnim dobrim zunanjim sodelavcem, ga ne odvezuje od opravil, ki 
jih bo skozi šolsko leto opravljal, ko bo »servisiral« svojega sodelavca. Na 
koncu naj ne bi pozabil na pohvalo in priznanje in naj si sam zase ne odreže 
prevelik kos slave. 

Ob koncu bo potrebno kritično oceniti svoj delež, čeprav marsikoga takrat 
mika, da bi se nastavil toplim žarkom uspeha. Zmotno je, da je dovolj prijaviti 
se za tekmovanje in vse drugo naložiti, denimo, študentu ali trenerju v klubu. 

Niko Slana

Nekaj ob 20-letnici 
Športa mladih …

�avno mnenje je pomembno, pa če se še tako 
delamo, kot da nam nič ne pomeni. In kdo so 
glasniki javnega mnenja? Pač vsi, ki nanje nale�
timo in se odzivajo na naše delo. Če govorimo o vsebini revije Šport mladih, 
so to mladi športniki in njihovi starši, sorodniki in prijatelji, pa znanci, ki jih 
zanima šport, knjižničarke po šolah, strokovna javnost, kolegi na Zavodu za 
šport RS Planica, in ne nazadnje športni pedagogi. Pa se zaustavimo na kratko 
pri omenjenih, pač tako kot jih doživljamo na uredništvu.
Mladi športniki

Zadnje čase je kar precej odzivov staršev športnikov, ki jih predstavljamo. 
Lepo je slišati, da so zadovoljni, ker smo objavili zapis in kakšno fotografijo, 
navadno jim iz uredništva pošljemo še izvod revije in fotografijo v izvirni veli�
kosti, da si lahko pri fotografu za spomin naredijo večjo fotografijo. Nedavno 
me je poklical stari oče mlade ritmičarke, ki ni mogel prehvaliti revije, saj smo 
pred mnogimi leti objavili pogovor z njegovo hčero, ki je medtem diplomirala 
v Z�A, tokrat pa se je zahvaljeval, ker smo, čeprav v kratki notici, objavili sliko 
njegove vnučke in še pripisali nekaj besed. �a, sploh si ne bi mislil, koliko jim 
lahko to pomeni. �edek mi je razložil preprosto: »Naši otroci so zelo dejavni 

in toliko naredijo za šport, da si je to težko predstavljati, a v svojih klubskih 
okoljih pogosto ne dobijo pravih odzivov za svoj trud in za svoje športne uspe�
he. Pogosto jih trenerji ali trenerke obravnavajo kot delček velike organizacije, 
kot člana, ki redno plačuje vadnino,  v resnici pa zanje sploh nimajo časa.« In 
je povedal še marsikaj, kar daje slutiti, da so trenerji športnih naraščajnikov 
pri delu pogosto do majhnih športnikov premalo pozornih, ne zavedajo se, 
da delajo z občutljivimi mladimi  ljudmi, ki vlagajo v šport ogromno svoje 
energije. �orda veliko preveč, kot bi to bilo zdravo. Nedavno sem srečal dr. 
Vlada Pfeifera, znanega očesnega zdravnika, sicer pa nekoč izvrstnega jadralnega 
pilota, katerega hči in sin sabljata. »Ne morem verjeti, koliko ljudi pozna revijo 
Šport mladih,« mi je dejal.
Knjižničarke

Nisem si predstavljal, kako pomembne so na šoli prav knjižničarke. One 
lahko obvezni izvod sicer brezplačne revije postavijo na ogled ali pa jo pre�
prosto odrinejo. �orda ne marajo športa iz kakšnega osebnega razloga. �ed 
izjemami je knjižničarka na mariborski Osnovni šoli Ludvika Pliberška, ki živi 
za šport. Najbrž ni edina. A dejstvo je, da knjižničarke odločajo ali je revija 
Š� bralna ali ni, ali jo bodo na šoli še imeli, čeprav prinaša mnoga dogajanja iz 
športa v šoli, čeprav je dobro, da je revija na šolah prav zato. Športni pedagogi 
so pri tem pogosto pasivni. �orda se bojijo, da se bo kdo vprašal: »Kje pa je 
v okviru teh dejavnosti naša šola?« Nedavno smo se na uredništvu odzvali na 
odpoved sicer brezplačne revije Š�, ker na šoli ni denarja ... Pri prvem klicu 
smo požrli cmok v grlu, drugi pa nas je spodbudil, da smo o tem nekaj napisali. 
Kmalu po izidu je gospa na drugi strani telefonske žice želela, da se ji javno 
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moški, ki večino svojega časa preživijo ob blazinah, na napornih treningih. Vsi 
so prišli na evropsko prvenstvo, da v boju z nasprotniki iz sebe izstrelijo še 
zadnje atome moči in ujamejo lucidni preblisk tehnike. Za večino je to prvič 
in zadnjič med kadeti, kajti že prihodnje leto bodo njihovi nemirni pogledi 
brskali po razpredelnicah, na vrhu katerih bo pisalo mladinci. Znašli se bodo 
pred novimi težavnimi odločitvami o svoji »novi« mladinski kategoriji, ki bo 
povezana z odločitvijo med hujšanjem ali zavedanjem, da bo treba v težjem 

tekmovalnem razredu dodati nekaj teže, mišičevja in znanja, ker to zahtevajo 
že uveljavljeni tekmovalci. 

Se tekmovalci in trenerji zavedajo tega PRVIČ, ki bo za vselej ostal zakopan 
v spominu, kajti vse, kar bo sledilo, bo samo ponovitev, repriza, oplemenitena 
s spominom na prvo izkušnjo, ki ji je čas prinesel tudi obliže na drobne rane. 
Ali bo tisto zmagoslavje, ko so želje prvič sledile sanjam, ko so se prvič pre�
levile v uspeh, naredilo sliko v zlatem okvirju, pod katero bo pisalo KO SE� 
PRVIČ USPEL.

Zato sem žalostna, ko se pozablja, kako pomembno in lepo je uspeti tudi pri 
mlajših. Ko se zavestno izbriše vse, denimo, pred članskim uspehom, in se, ob 
seveda lastni ustrezni starosti, reče, da niso pomembne kadetske ali mladinske 
medalje ali pa samo dober nastop in uvrstitev� Če pri članih nisi prinesel »nekaj 
za na steno«, se zdi, kot da nisi naredil ničesar. �ar res? �ajmo mladim možnost, 
da stopijo na stopnice uspeha, čeprav bo za mnoge ostala to hkrati tudi zadnja. 
Navsezadnje si jo priborijo z velikim odrekanjem, željo in trudom. Prvi športni 
uspeh je kot prvi poljub, ki smo se ga zavedali. Kako čudovit je šele takrat, ko 
ga čas oddalji v megleno zgodovino. Prvi uspeh, prvi korak na ozki, strmi in 
osamljeni poti, ki pelje na vrh nečesa �� tudi olimpijskega vrha. A v tem upanju 
ne pozabimo na mlade, ki bodo v verigo svojih PRVIČ vpletali tudi male in 
velike poraze, ki so antipod malim in velikim uspehom. 

Vsi, ki ste ta del poti že prehodili, bodite prijazni in spoštljivi do teh mladih 
popotnikov. Kadetski ali mladinski uspehi niso NIČ, so pa del mehke poti 
juda. So del odraščanja in dozorevanja. So, navsezadnje, delček, ki je vgrajen v 
nastope naših uspešnih judoistk in judoistov na OI. 

Vemo, da se marsikdo skrije za spremljanje učencev na tekmovanje, kar pa ni 
strokovno delo. Vodenje športnikov in športnih ekip na tekmi je stvar strokov�
nosti, strokovnjaka pa ne more nadomestiti kdorkoli. Predvsem pa bi učitelj 
že moral vedeti, kakšne učence športnike ima na šoli, saj je povezava pouka in 
tekmovanja izjemna priložnost za vzpostavitev dobrih odnosov med učiteljem 
in učenci. Slaba podoba učitelja je, če na primer odličnih nogometašev, ki so 
nagajivi ali vzgojno težavni, niti ne prijavi na tekmovanje in s tem izgubi izjemno 
priložnost, da bi se z njimi povezal. Skupna točka, ki se ji v tem primeru reče 
nogomet, bi bila odlična priložnost, da bi si učitelj pridobil še tako težavne 
učence. Ampak, saj je zelo mala možnost, da bi bilo treba s športom reševati 
težavo, zagotovo pa bi šlo za doseganje nekih drugih vrednot, ki si jih učenci 
zapomnijo. Ob analizi na koncu leta ali pa po vsaki tekmi bi se učitelj lahko 
zamislil, kdo je kriv, če na te tekmovanje od 15 prijavljenih pridejo le trije. 
Kakšna smola, če iz tega ne zna potegniti vzgojnega kapitala.  

Vseeno pa je na prvem mestu odgovornost, ki jo učitelj sprejme tisti hip, 
ko učence na tekmovanje prijavi, izpelje vse, kar je potrebno za pripravo, jih 
dodatno usposobi in jih varno pripelje nazaj v šolo. Za večino učiteljev, ki jih še 
zdaj srečujem, ko v skupini odhajajo na tekme, je to, kar sem napisal, samo po 
sebi razumljivo. Res je, da največkrat te poti in te tekme minejo brez zapletov, 
a po verjetnostnem računu se slej ko prej kaj dogodi. Potem pa se klopčič začne 
odvijati in najprej se pogleda tisti pisni del priprave, iz katere se vidi, kako smo 

načrtovali delo, predvidevali objektivne in subjektivne nevarnosti in postopke 
v primeru zapletov.

Sam se spomnim, da sta se strah in odgovornost zmeraj pogosteje pojavljala 
pri izpeljavi dejavnosti in da sem zmeraj več energije vlagal v varnost in odgo�
vornost. Koliko več nevarnosti sem videval z leti in včasih sem se kar zgrozil, 
ko sem se spomnil, kako preprosto mi je bilo odpeljati skupino 70 učencev za en 
teden na �alo planino v družbi petih ali šestih prijateljev iz športnega društva. 
V tem primeru so bili to odlični hribovci in smučarji, preizkušeni v društve�arji, preizkušeni v društve�
nem delu in zelo odgovorni. V današnjem času, ko se vse poizkuša pokrivati 
s papirji, diplomami in nazivi, v resnici pa manjka volja, da bi naredili kaj več, 
kot služba nalaga, je težko zaupati sodelavcem, pa naj imajo tako ali drugačno 
diplomo. �e pa v naših vrstah še vedno mnogo takih, ki ne štejejo ur, evrov in 
točk in so voljni vložiti v svoje delo mnogo več, kot bodo nekoč potrebovali 
za napredovanje. Tone, športni pedagog iz Krškega, vsako leto pelje desetine 
učencev in učenk na večdnevno kolesarjenje, Gorjan Nenad Pilipovič že šestnajst 
let organizira šolski pokljuški maraton in vceplja mladim Gorjanom veselje do 
teka, Andrej Kokalj iz Ljubljane živi tudi za plezalska tekmovanja, učitelji na 
Gimnaziji Ljubljana Šiška so redni organizatorji različnih tekmovanj.  V �irni 
so po zaslugi ekipe športnih pedagogov doma badmintonska tekmovanja, in še 
bi lahko našteval. A je bolje, da končam, saj bom naredil krivico vsem tistim, 
ki so bolj v ozadju, a nič manj prizadevni.   

opravičimo in to, kar smo zapisali, prekličemo. »�az dobro opravljam svoje 
delo,« nam je dejala. Ne dvomimo, zato pa dvomimo v dobro delo športnega 
učitelja. Skratka, tam, kjer športni pedagog nima vseh niti v svojih rokah, jih 
pač prevzema tudi knjižničarka.
Strokovna javnost 

Nedavno smo v prilogi �nevnika lahko prebrali, da je Slovenija zatohla 
mlaka, in tudi na uredništvu Š� ugotavljamo, da je pisnih odzivov na naše 
članke zelo, zelo malo. Kot da ljudje, ki so povezani s športom,  že dolgo tega 
pozabili, da znajo pisati in razmišljati. Še dobro, da vse naše članke s planinsko 
vsebino povzame spletna stran PLANI� (Planine in ljudje), zapise �ilene 
Aras Harpf  navadno ponatisnejo v reviji Slovenski judo. Sicer pa večina niti 
ne pomisli, da bi se bilo dobro odzvati, namigniti na kakšno zadevo, opozoriti 
na mladega športnika v šoli. No, vendarle pa imamo z nekaterimi nacionalnimi 
športnimi zvezami, denimo, z atletsko, namiznoteniško, sabljaško, smučarsko, 
judoistično in še kakšno, dobre stike. Zdi se, da v tem našem malem prostoru 
vladata zavist in omalovaževanje. Ko odpremo osrednja slovenska časopisa 
najdemo med odkritji sezone, denimo, Žana Rudolfa, nadarjenega atleta, o 
katerem smo v Š� pisali že pred letom ali dvema. Ampak, tako pač je. To, da 
so mladi, ki se ukvarjajo s športom, čudovite osebnosti, ne zanima nikogar, 
razen Š�. �ladi športniki so cenjeni predvsem kot potencialni posel, ki bo 
prinašal denar, delo, zaposlitev. �ilena Aras Harpf je ena redkih, ki zasebno 
in v Š� razmišlja, kako dela trener njunih sinov. V klubu z njenim kritičnim 
pogledom niso zadovoljnih, obnašajo se, kot da je klub Pentagon. Vse poteka 
brez javnosti, brez posodobljene spletne strani, starši bi morali slepo verjeti 

trenerju. In če je morda kdo kdaj pomislil, da je uredništvo revije dobilo kdaj 
kakšno javno priznanje za svoje delo, se moti. Torej je vse tako, kot mora biti. 
Športni pedagogi

Na uredništvu Š� najbrž nikoli ne bomo prišli do točke, ko bomo lahko 
dejali, da športni pedagogi vedo, da je izvod revije Š� namenjen knjižnici in 
seznanjanju učencev s športno dejavnostjo v šolskem prostoru in po klubih. 
Predvidevamo lahko, da revijo bere pač zelo omejen odstotek učiteljev športa, 
pač samo tisti, ki se, denimo, udeležujejo šolskega pokljuškega maratona, ki 
obiskujejo šolsko državno prvenstvo v krosu, ki so pri šolskem plesnem festivalu 
in ki pridejo na festival športa. Ti zagotovo berejo. A veliko jih gre mimo teh 
prizadevanj, torej tudi mimo Š�. Včasih si kdo zaželi, da mu pošljemo kakšno 
fotografijo in obljubijo, da bodo napisali, da je iz arhiva Športa mladih. Super. 
Pogosto se moramo sami postaviti v vlogo opazovalcev športa mladih, poja�
vljamo se na rednih strokovnih srečanjih športnih pedagogov, čeprav nas tja 
nihče ne povabi. Vsiljivost je pomemben del dela pri Š�. Radi pridemo tja, kjer 
se kaj dogaja. In še to: med tistimi, ki se odzivajo, ki opozarjajo učence na Š�, 
je nekaj čudovitih športnih pedagogov, ki svoje dijaki in dijakinje spodbujajo, 
da Š� prelistajo in tudi sami kaj napišejo. 
Mladi pisci ŠM

Vselej si prizadevamo, da bi mladi pisali o sebi. Vse več je takih »osebnih« 
pogledov na šport, veseli smo rednih zapisov Katje Stanonik, �ana �ovča in še 
koga. Veseli smo predvsem zato, ker v Sloveniji vlada nerazumljiva bojazen, da 
se ja ne bi kdo komu zameril, da ne bi bilo morda kaj narobe, saj javna beseda 
vendarle ni kar tako. �a, tudi razbijanje tega občutka je naloga Športa mladih. 
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Atletika

Posamično šolsko DP v atletiki
KOPER, 6. junija – Posamično šolsko 
prvenstvo je bilo, tako kot že lani v 
Mariboru, v okviru Festivala športa. 
Če smo za judo dejali, da festivalsko 
ozračje ni kaj prida vplivalo na naš 
najbolj prestižni borilni šport, čeprav 
ima že dolgo tradicijo med športi v 
šoli, pa ugotavljamo, da je bil preplet 
posamičnega šolskega prvenstva v 
atletiki in živahnega športnega utripa 
v soseščini atletskega stadiona, kar 
dobrodošel. 

Vendarle pa bi morali pri izpeljavi atletskega 
tekmovanja narediti nekaj več in povezati pri-
jetno sproščeno ozračje zunaj štadiona, s tistim 
na njem in ob njem, pa čeprav se zdi, da ureje-
nost atletskih tekmovanj in stroga pravila tega 
ne dopuščajo. Tako kot smo že nekje zapisali, 
treba bo poskrbeti, da bodo lahko amaterski 
fotografi, na štirih ali petih označenih mestih 
znotraj štadiona, fotografirali in snemali svoje 
tekmovalce, saj je to vendarle v interesu nas 
vseh. Gre za preprosto možnost, kot jo imajo 
na vseh velikih tekmovanjih, organizator zato 
ne bi bil nič bolj obremenjen, poleg tega pa 
tudi  organizacija ne bi trpela, če je projekt 
mehčanja šolskega atletskega tekmovanja 
pravilno zastavljen. Zanimivo je sociološko 
ozadje pri oteževanju možnosti fotografom, 
ki je prisotno na mnogih tekmovanjih, saj 
odganjajo celo poklicne fotografe in iz njih 
delajo nebodigatreba osebe, ki pa v resnici še 
največ pripomorejo k prepoznavnosti in  re-
klamiranju atletike. Vsak, ki ima v organizaciji 
atletske tekme vsaj pet minut časa, se vtakne v 
fotografa. Nekaj podobnega sem letos doživel 
celo na področnem šolskem lokostrelskem 
tekmovanju, ki ga tako ali tako ne »povoha« 
noben medij, pa na plavalni tekmi OFEM, kjer 

Najboljši – z leve: Kim Barbič (Grm Nm) 1396 točk za met vorteksa, Klara Lukan  
(Šentjernej) 1369 točk za tek na 600 m in Alen Nuhanovič (MV Post) 1349 točk 
za tek na 60 m. Timotej Rožman (OŠ Pirniče) je za tek na 600 m dobil 1388 
točk, a ga ni bilo na stopničke.

je lokalni plavalni playboy hotel občinstvu 
pokazati, da je ob bazenu on glavni. »Prosim, 
pokažite izkaznico, da lahko fotografirate,« je 
čudežna beseda samopromocije, ki daje zavrtim 
nepomembnim osebkom v organizacijskem 
stroju vzvod za podporo samopodobe. A o 
tem kdaj drugič. 

Ob organizaciji se navadno varčuje, a pomi-
slil sem, zakaj denimo, ni bilo v Kopru Robija 

Maja Plaznik teče s številko 17

Herge, mariborskega trenerja, ki sicer redno 
komentira šolska tekmovanja v Ljubljani. 
To počne, ker se na pionirsko in mladinsko 
atletiko zelo dobro spozna in pozna skoraj 
vse, ki kaj pomenijo med starejšimi pionirji in 
pionirkami. Mitja Butul, ki je to delo opravljal 
v Kopru, ni nič manjši strokovnjak, a kot pred-
sednik kluba je imel najbrž še kakšne druge 
naloge in bi se zagotovo veliko bolje počutil 
brez dodatnega opravila. 

Posamični šolski atletski finale je za kar štiri 
otroške kategorije in je dejansko velik organi-
zacijski zalogaj. Zadnje discipline so bile na 
sporedu, ko so dejavnosti na Festivalu športa že 
ugasnile. Torej gre še za en razmislek o izpeljavi 
celote na Bonifiki. In morda še širši razmislek. 
Čeprav je razpis za letošnja tekmovanja že pred 
vrati, pa bi bilo dobro, ko bi športni pedagogi 
na letošnjem jesenskem zborovanju dali stro-
kovno podporo temu velikemu, tradicionalne-
mu in predvsem zelo priljubljenemu šolskemu 
tekmovanju. Vstopamo namreč v čase, v katerih 
ni več nič samoumevno. 

Nekaj o zmagovalcih 
 in rekordih

Morda se zadržimo samo pri sporedu sta-
rejših učencev. Postojnčan Alen Nuhanovič 
(OŠ M. Vilharja) že na pri pogled po rasti za 
nekaj let prehiteva vrstnike, njegova zmaga 
je bila torej pričakovana.  V teku na 300 m je 
slavil Anej Zupanc (37.47), osmošolec iz II. 
Osnovne šole Celje. Njegove besede na cilju so 
bile: »Občutek biti državni prvak je super. Na-
slednje leto bom naskakoval rekord, ki ga ima 
Jaka Zupan (36.37). Na startu me je bilo precej 14
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strah, sedaj pa mi je zaradi vročine, morda tudi 
zaradi adrenalina, kar slabo. V načrtu imam že 
priprave za tek na 400 m, morda pa tudi za tek 
na 200 metrov. V AD Kladivar Celje že osem 
let treniram atletiko, tri leta pa tečem.« 

V teku na 1000 m je Cene Rakušček (OŠ 
Žiri) prinesel v Koper svojo pozitivno energi-
jo, ki jo imajo Žiri do teka. Skupaj z Nejcem 
Frletom (B. Jakca L) sta presenetila Gorjana 
Miho Ličefa, ki pa je po teku lahko mirno 
dejal, da pač ni potrebno, da bi zmagal na vseh 
letošnjih tekih. Ob zmagovalni štafeti ptujske 
OŠ Mladika, kjer je bila atletika tradicija šole 
že v minulih desetletjih, lahko rečemo, da se 
je ptujska nagnjenost do atletike še enkrat 
izkazala. Pri skoku v višino sta slavila Axsel 
Luksa (Sežana) in  Leon Božič (Otočec), oba s 
preskočeno višino 189 cm. Medtem ko je Axel 
že uveljavljen atlet in pionirski reprezentant, pa 
je bil Leon pred nastopom popolna neznanka. 
Kaj več o njem lahko preberete na straneh 10+. 
Pri skoku v daljavo je kar pet tekmovalcev 
preskočilo znamko šestih metrov – pa naj še 
kdo reče, da je današnji mladi rod krmežljav -, 
Vid Železnik (OŠ Borci za severno mejo) pa je 
preskočil spoštljivih 643 cm. Jernej Marčič (OŠ 
I. Cankarja, ?)  je sunil kroglo 13,01 m, vorteks 
iz rok Gašperja Vesenjaka (Gorišnica) je letel 
izjemnih 87,31 m, to je tudi daljava novega 
šolskega državnega rekorda. 

Pri starejših učenkah je šla šprinterska zma-šprinterska zma- zma-
ga na 60 m z Nušo Pintar, sicer atletinjo AD 
Kladivar, na OŠ F. Roša v Celje, hkrati pa je 
pripomogla, da so šprinterke s te šole dobile 
tudi štafetni tek 4 x 100 m. Zelo spodbuden je 
bil dosežek Aneje Simončič (Šempas) na 300 m 
(39,70), kar je tudi nov šolski rekord. V fanto-
vski konkurenci bi se s tem izidom uvrstila na 
sredino lestvice. Tek na 1000 m je dobila Maja 
Plaznik (OŠ Pirniče) z izidom 3:07,27. Priča-
kovano, saj je ena najbolj nadarjenih tekačic 
svojega rodu. Julija Repolusk (OŠ Mislinja) ji 
je dihala za ovratnik. Lara Omerzu, vsestranska 
atletinja in učenka OŠ Brežice, ki smo jo obču-
dovali tudi v plesni skupini fantov in deklet na 
sklepni prireditvi za povabljene najboljše šole, 
je s precejšno prednostjo zmagala pri skoku 
v višino. Njena prednost je bila primerljiva s 
prednostjo Tine Božič (II. OŠ Slovenska Bistri-
ca), ki niza zmage v svoji kategoriji pri skoku v 
daljavo na vseh mogočih klubskih tekmovanjih, 
sicer pa je tudi 614 cm dosežek, ki mu je treba 
zaploskati. Nekako v kategoriji zunaj serijskih 
tekmovalk je tudi Tjaša Stanko (OŠ Franca 
Rozmana Staneta, Mb) v suvanju krogle s 13,73, 
drugouvrščena Kaja Lamut (OŠ Pod goro, S. 
Konj) je s solidnim dosežkom 11,06 m zaostala 
več kot dva metra. Nova šolska rekorderka  v 
metu vorteksa je Kim Barbič (OŠ Grm Nm) z 
daljavo 76,44 m.

Pri zelo zanimivih nastopih mlajših učenk 
in učencev je treba izpostaviti, denimo, rekord 
Brine Vozelj (OŠ Pirniče) pri metu vorteksa z 
razdaljo 57,36 m in Majo Bedrač (B Pt), ki je 
skočila v daljavo kar 560 cm. S tem dosežkom 
bi z naskokom zmagala tudi pri fantih. Torej 
se obeta Tini Božič že kmalu prava naslednica. 
Tomotej Rozman (OŠ Pirniče)  je v teku na 600 
m (1:32,24) le malo zaostal za šolskim državnim 
rekordom. 

Tek starejših učencev na 1000 m

Finiš predteka na 60 m

Fotografija izza ograje - atleti in atletinje iz OŠ Sladki vrh

Tek mlajših deklic na 600 m

Zmagovalna štafeta  
OŠ F. Roša iz Celja
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 Tilen Majerle SEŠTG Novo mesto

 Andreja Leški

1

2

desetplusdesetplusdeset10 +

Počitnice so - knjige, 
prijatelji in šport

Pri tem ji bodo letošnje izkušnje še kako po-
magale. Na evropskih turnirjih A je v minuli 
sezoni kar dvakrat dosegla normo za uvrstitev v 
reprezentanco, in sicer je bila v Zagrebu druga 
in v Teplicah na Češkem tretja. 

Sredi avgusta se je udeležila primorskega 
judoističnega tabora, za katerega bi že lahko 
rekli, da je spadal med priprave za prihodnjo 
sezono. Na njem je veliko več tujih športnikov 
kot domačih, kar je vselej samo koristno. An-
dreja je o sebi zapisala:  

»Stara sem 15 let, v naslednjem šolskem letu 
bom obiskovala 2. letnik tehniške gimnazije v 
Ljubljani, vendar bom judo trenirala še naprej. 
Nad tem športom sem se navdušila pred deseti-
mi leti, natančneje, navdušila sta me bratranca, 
ki sta trenirala pred menoj. V judu sama vedno 
najdem neko novo preizkušnjo in zato me ta 
šport še vedno veseli. V prihodnje si želim 
obdržati uspehe oz. jih še izboljšati, čeprav 
zame niso najpomembnejši. Menim, da je pri 
vseh športih pomembno, da tudi takrat, ko ne 
uspeš, zbereš voljo in moč za naprej.

Katere športnike pa sploh lahko dobiš sredi 
poletja za pogovor in predstavitev v Športu 
mladih? Večina je na počitnicah, zagotovo pa so 
izjema judoisti. Tudi Iztok Babič, trener JK 15. 
maj iz Marezig je bil takoj za akcijo. Dejal je: 
»Andrejo Leški je treba predstaviti!« Vseskozi 
je odlična učenka, ki je tudi po letniku šla v šolo 
eno leto prej. V minuli sezoni je naredila prvi 
dosežek kakega športnika na Primorskem, ko 
je dosegla 7. mesto na evropskem prvenstvu 
kadetov v Baru. Andreja bo nastopala med 
kadetinjami tudi prihodnje leto in seveda cilja 
še na višje uvrstitve na treh velikih tekmova-
njih, in sicer na EP in SP za kadete in seveda na 
OFEM (olimpijski festival evropske mladine). 

Andreja v akciji

Trden in pokončen
Med dolgovi Športa mladih je tudi pričujoča 

predstavitev Tilna Majerleta, člana zmagovalne 
ekipe Srednje elektro šole in tehniške gimnazije 
Novo mesto. Tilna predstavljamo ob začetku 
šolskega leta, ko bodo kmalu stekli turnirji 
za naslov šolskih prvakov, tudi rokometnih. 
Sicer ga ne bo več poleg, zagotovo pa bo med 
navijači svoje nekdanje šolske ekipe. V njej je bil 
prava ikona, steber ekipe, ki se je na odločilnem 
turnirju izkazal z izjemno trdoživostjo. A to je 
značilnost vseh igralcev na srednješolskih fina-
lih, na katerih ni statistov. Vsi so pravi borci. 

Rokomet, rokomet in še enkrat rokomet. Ni 
je druge besede, ki bi imela tako velik pomen 
v Tilnovem besednem zakladu. »Saj grem 
včasih s prijatelji na košarko ali nogomet, tako 
za hec in razvedrilo,« pravi Dolenjec. Vendar 
je v razigranih mladostnikovih očeh opaziti 
majhne rokometne žogice, ki švigajo sem ter 
tja. Tisti, ki smo si ogledali letošnje srednje-
šolsko državno prvenstvo, smo opazili še eno 
njegovo posebnost – fant je levičar in za naslov 

državnega prvaka se je boril štiri leta. »Tudi pri 
nogometu brcam z levo, če pa bi igral tenis, bi 
igral kot Rafael Nadal, saj pišem z desno roko,« 
je nasmejan povedal rokometaš. 

Da je tudi optimist, je bilo opaziti prvo 
minuto najinega pogovora, pred začetkom 
tekmovanja, saj je na vprašanje, če bi kaj po-
vedal o sebi, izstrelil kot iz topa: »Seveda!« Na 
vprašanje, če je to odvisno od izida turnirja, je 
odvrnil: »Ne, ne, nikakor, saj bomo zmagali!«   

Prvo tekmo so Novomeščani igrali proti 
Ptujčanom. Nekateri se med seboj že poznajo 
in srčnost je Tilen dokazal že v prvem polčasu, 
ko je v 19. minuti obležal njegov soigralec Rok 
Skol. Takoj mu je pritekel na pomoč in ga dvi-
gnil kot peresce, da je lahko zadihal. »Vedno in 
vsakomur bi pomagal, če se mu kaj zgodi, kajti 
pri tako hitri, tudi grobi igri je vse mogoče,« 
pravi desni zunanji igralec. Le kako je potem 
mogoče, da je prav on z glavo prestregel dve 
močni žogi, ki sta bili namenjeni vratarju? Padel 
je kot pokošen. Mar je šport res tako krut in je 

dobrota še vedno sirota ali je to zgolj naključje? 
Prvič mu je »bomba« priletela v nos in drugič v 
čelo. »Ni bilo nalašč, tako je, kadar nasprotnik 
res želi zadeti, biti učinkovitejši, poizkuša mar-
sikaj, oba meta sta bila močna, padel sem kot 
mrtev, na klopi sem si moral odpočiti.« Njegov 
padec so videli tudi vsi prisotni v dvorani Leona 
Štuklja, kar so pospremili z glasnimi navijaški-
mi vzkliki. »Tak občutek nemoči že poznam, 
saj sem pred tremi leti zlomil nos prijatelju 
in soigralcu Sebastjanu Križmanu, vse je bilo 
pod vplivom adrenalina in brez zamere,« nam 
je zaupal dijak 4. letnika, ki je zdaj že študent 
na Fakulteti za elektrotehniko.  

In kaj se Tilnu še dogaja zunaj športa? »Nič 
posebnega, pa hkrati veliko. Najprej so treningi 
in šola. Spim bolj malo. Če je mogoče, nekaj 
spanca nadomestim s popoldanskim drema-
njem, če seveda utegnem. Na TV bi večkrat 
gledal tekmo, v kateri igra THW Kiel, pa mi ne 
uspe pogosto. V moji sobi so zvočniki najgla-
snejši, ko poslušam skoraj vso glasbo, razen 
metala. Najprijetnejše je druženje s prijatelji, 
navadno v petek zvečer, ko odrinemo v lokal 
Totalček, kjer so DJ, dekleta in še kaj …«

Mojca Zupan
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 Anže Božič Klub gorskih tekačev Kamnik 3
desetplusdesetplusdeset10 +
Za gorski tek –  
brez pretiravanj

Anže je gimnazijec, ki je pobegnil iz ute-
snjene dvorane in igrišč, v katerih je treniral 
namizni tenis, košarko in nogomet, stran od 
zasmrajenih mest v najčistejši del narave, v 
neokrnjen hriboviti svet. Sredi avgusta je bil 
prilepljen pred TV-sprejemnikom, užival je 
ob gledanju TV-prenosov z olimpijskih iger. 
Je pristaš športov z veliko začetnico, ki jih je 
že treniral ali pa jih morda še bo …

Spomin je tisti, ki nam jo včasih zagode. Je to 
res le sposobnost organizma, da lahko ohrani 
in kasneje obnovi podatke? Kljub zdravemu 
življenju pa je človek še vedno podvržen 
pozabljanju. Zato smo na svetovnem spletu 
prebrali: »Gorski tek je neolimpijska disciplina, 
pa vendar začetki gorskega teka segajo daleč v 
zgodovino, ko je človek moral v višje ležečih 
predelih teči, da bi preživel, ujel žival za hra-

no, da bi pobegnil nevarnostim in naravnim 
katastrofam, se uspešno bojeval ali prenašal 
novice. Prva tekma v gorskem teku je potekala 
na Škotskem, ki jo je organiziral kralj Malcolm 
Canmore leta 1068, da bi našel kurirja, ki bi mu 
hitro prinašal vesti.«

Anže se je predstavil: »Tečem od leta 2005, 
bolj načrtno pa se zadnja tri leta ukvarjam z 
gorskim tekom. Pričel sem naključno, saj sva 
se z očetom tega leta udeležila Županovega 
teka na Brdu in bilo nama je všeč. Že prej 
smo z družino veliko planinarili, s tem pa 
je tek postal naš novi konjiček. Tek je zame 
sprostitev. Čeprav je zelo naporen, pa se pri 
njem psihično spočijem. Pri tem športu mi je 
všeč, da si ves čas v naravi. Na vsakem treningu 
spoznavaš svoje telo in njegove zmožnosti. 
Nekaj znanja o treningu, o tehniki in varovanju 

pred poškodbami sem prejel od starejših in 
izkušenih tekaških kolegov. Tudi sam na spletu 
preberem kakšen članek o teku, tako si širim 
obzorje na tem področju. Najraje imam tek v 
strme klance. To ni več tek, ampak hitra hoja, 
ki je na večjih strminah celo bolj ekonomična 
in hitrejša kot tek.«

V bližini Anžetovega bivališča je Kališče, ki 
je izhodišče za trening in obisk višjih vrhov. 
»Storžič, Bašeljski vrh, Mali Grintovec …, 
te točke so mi najbližje. Ker sem član Kluba 
gorskih tekačev Papež iz Kamnika in ker bi 
mi vsakodnevna vožnja vzela preveč časa, 
treniram s kolegi iz bližnje okolice, včasih pa 
se na trening odpravim tudi sam. Večinoma 
tečem šestkrat na teden, občasno pa kak trening 
nadomestim tudi z vožnjo s kolesom, pozimi 
pa s tekom na smučeh. Trening, z ogrevanjem 
in ohlajanjem, traja povprečno dve uri, pozimi 
pa še nekoliko več, saj takrat hitrost teka ni 
tako pomembna kot dolžina. Treningov je 
precej, zato je zelo pomembna regeneracija 
med njimi. Trudim se, da dovolj pijem ter da 
jem čim bolj zdravo. Pijem vodo, po treningih 
in med njimi pa izotonične napitke. Skušam 
imeti čim več obrokov, čeprav je to med šolo 
težavna naloga,« pravi četrtošolec Gimnazije 
Kranj in dodaja, »v šoli imam najraje naravo-
slovne predmete, sploh matematiko in kemijo. 
Tudi nadaljnje šolanje bo verjetno v tej smeri.« 

O medaljah in uspehih se nisva pogovarjala, 
saj so zanj pomembni predvsem rekreacija, 
zdravo življenje in s tem osebno zadovolj-
stvo, brez pretiravanja. Dejal je: »Ne morem 
se pohvaliti z večjimi uspehi, sem pa lani, na 
Triatlonu jeklenih, tekel v zmagovalni ekipi 
štafete, ki je osvojila drugo mesto, in v skupnem 
seštevku Gorenjskega pokala v rekreativnih 
tekih, v skupini do 19 let, zmagal.«

Najstnik pa ima še eno veliko veselje in to 
je namizni hokej. Opisal ga je takole:« Zelo je 
podoben namiznemu nogometu, le da imamo 
za vsakega igralca na površini svojo ročko. S 
pomočjo teh ročk igralce premikamo po nji-
hovih tirnicah in okoli osi. Postavitev igralcev 
je enaka kot pri hokeju na ledu (vrata, branilca 
in trije napadalci). V petih minutah, kolikor 
časa traja tekma, je treba zabiti več golov kot 
nasprotnik.«

In še dva zanimiva linka, saj se človek 
uči novih, dobrih, veselja polnih iger vse 
življenje: http://www.kolesarski.com/
stiga_hokej.php, http://www.youtube.
com/watch?v=JjPC5-raytM

Mojca Zupan

Poleg juda me zanima še veliko drugih stvari, 
saj me pestre dejavnosti hitro pritegnejo. Že ne-
kaj let obiskujem modelarski krožek, rada imam 
glasbo (končala sem tudi glasbeno šolo, igrala 
sem flavto), sama pa se učim tudi igranja kitare. 
Glede znanstvenih ved sem bolj navdušena 
nad naravoslovjem, še posebno nad tehničnimi 
predmeti, zelo me zanima astronomija, ki je moj 
konjiček. Drugače pa zelo rada sodelujem pri 

vseh športnih dejavnostih. Poleg juda obožujem 
in se zanimam tudi za druge športe.

Tako kot večina vrstnikov imam med poči-
tnicami, za razliko med letom, veliko več časa 
za druženje s prijatelji. Ker živim v Kopru, 
imam vsak dan možnost za sprostitev na plaži 
in v morju. Ker rada berem, so počitnice pravi 
čas tudi za to, seveda pa takrat ne pozabim 
na šport.

V dobri družbi – (z leve):  
Lea Knez, Maruška Jurman, Zala Kotnik, Asja Babič in Andreja Leški
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Festival športa 2012

»Kar 274 udeleženih osnovnih šol 
in prek 2500 otrok je zaznamovalo 
pestro dogajanje na tretjem festivalu 
športa mladih 6. junija v športnem 
parku Bonifika v Kopru. V okviru 
festivalskega dogajanja sta bili 
uspešno izpeljani finalni osnovnošolski 
državni tekmovanji v atletiki in judu.« 
Tako so zapisali v okrožnici Zavoda 
za šport RS Planica, o širini dogodka 
pa govorijo tudi besede zahvale vsem 
sodelavcem, ki jih je zapisal Uroš 
Vidmajer, vodja programa športa 
otrok in mladine: »Zahvaljujemo se 
Javnemu zavodu za šport Koper, 
Osnovni šoli Koper, izvajalcem in 
podizvajalcem, športnim pedagogom, 
učencem ter drugim partnerjem 
in ljubiteljem otroških športnih 
programov,« na koncu pa še dodal, 
»zaupamo vam lahko, da snujemo že 
4. Festival športa mladih, ki bo čez eno 
leto, ponovno v Kopru.«

Festival športa 2012
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Prvo festivalsko jedro

Najbrž bi morali zapisati še jasneje - ekipa 
G-Rega je prevzela prireditev in poskrbela za 
festivalsko ozračje. Tokrat so bila na Bonifiki 
tri festivalska jedra – središče dogajanja je bil 
osrednji prostor pod tribuno, kjer so vrteli 
glasbo, plesali, nastopali in okoli katerega so 
bile nanizane vse druge dejavnosti, približno 
tako kot na letošnjih OI v Londonu. Dejavnosti 
ni bilo malo. 

Na drobnem reklamnem lističu (A5), ki je 
bil dober vodič po dogajanju, smo komaj lah-
ko našteli vse dogajanje, denimo, predstavitev 
baseballa (1), v kotu igrišča je bil avtomat, ki je 
spodbujal udarce s kijem, seveda v zavarovano 
kletko iz mreže (2), postaja za poslikavo teles 
(3) in obraza (4), na svoji postaji se je predstavila 
policija (5), skakalni grad in neštete možnosti 
skokov na mehki podlagi na vabile ves dan (6), 
gimnazijke in profesorji iz Gimnazije Ljublja-
na Šiška, ki ji pravijo tudi športna gimnazija, 
so potrpežljivo razlagale osnovnošolcem in 
osnovnošolkam, prihodnjim dijakom, in 
vsem, ki jih je zanimalo izobraževanje na tej 
najbolj znani športni šoli v Sloveniji, kako 
deluje merilec srčnega utripa in kako se meri 
hitrost teka (7), tudi ustvarjalnih delavnic je 
bilo več, in kot se spodobi, je bilo pod borovci 
dovolj sence za vse (8), še posebno vabljive so 
bile plesne delavnice (9). Olimpijski komite 

Slovenije se je usidral blizu prireditvenega 
prostora, predstavljal je mnoge svoje že zelo 
uveljavljene športnike, tudi športnike invalide 
(10), nekaj vrhunskih športnikov je bilo zmeraj 
nasmejanih, predvsem pa so bili pripravljeni, da 
se fotografirajo s komerkoli, ki je to želel (11). 
Mnoge je zanimalo, kako se igra pandola, znana 
igra Primorcev (12), akrobatska skupina Zmaji 
je vabila na svojo mehko akrobatsko stezo in 
kdor je želel, je lahko naredil salto naprej ali 
nazaj in če ni šlo, je priskočil na pomoč kateri 
od Zmajev (13). Vsi, ki so se doslej spogledovali 
z lokostrelstvom, pa ga še niso preizkusili, so 
imeli na voljo tri tarče, loke in puščice in seveda 
učitelje, ki vedo, kako sta si svetovno slavo 
prislužila Robin Hood, Viljem Tell in seveda 
naš Kamničan Klemen Štrajhar, ki se je kmalu 
po festivalu, na tekmovanju v ZDA, uvrstil na 
olimpijske igre (14). Mnogi učenci in učenke 
ter dijaki in dijakinje so najprej z zanimanjem 
gledali kakšnih 6 cm široko razpeto gurtno, 
ki je bila namenjena hoji in preizkusu ravno-
težja. Skorajda ni bilo trenutka, ko ne bi kdo 
stal v vrsti in čakal, da si sam odgovori, koliko 
vrvohodske spretnosti premore (15). In ko se 
je kdo naveličal lovljenja ravnotežja, je lahko 
prestopil na bolj užitkarsko vožnjo po jeklenici 
(poimenovali so jo z nobel besedico flying 
fox – leteča lisica), seveda s pomočjo škripca 
in varovalnih vponk, s katerimi so bili pripeti 

na poseben pas, podoben tistemu za plezanje. 
In na koncu so se odpeljali kratko razdaljo, ki 
pa bo prihodnje leto dolga vsaj 300 m. Vrstni 
red za vožnjo leta 2013 so vpisovali že letos. 
Res, pogon na temelju gravitacije (lastne teže) 
je zanimiva zadeva (16). Teniška delavnica je 
ponujala loparje, žogice in vztrajne učitelje, 
seveda na umetni travi, ki je bila podobna tisti 
v Wimbledonu (17), odbojka na mivki je bila 
postavljena skoraj med vejami platan (18), 
vabile so otroške fitnes naprave (19), za raz-
lago, kako poteka igra s posebnimi (smovey) 
gumijastimi obroči, si je bilo treba vzeti nekaj 
več časa (20), zato pa nihče ni poslušal razlage 
v košarkarski delavnici (21). No, simulator 
veslanja ni bil samo za razkazovanje moči, pač 
pa tudi zato, da so si učenci in učenke sploh 
lahko predstavljali, kako je, če držiš za vesla 
velikega tekmovalnega čolna, kajti skoraj ni-
komur ne uspe, da bi sedel v pravi tekmovalni 
čoln in zaveslal, saj je ravnotežje preveč labilno 
(22). Zato pa nihče ni imel težav s poganjanjem 
skiroja, ki mu pravijo s tujko skike (23). Kje se 
je skrival kolesarski poligon, so odkrili samo 
največji ljubitelji spretnostnega kolesarjenja 
(24), zato pa je bila vselej gneča okoli navijaških 
Zmajčic (25) in mega frače (26). Tam nekje so 
leteli naokoli leteči krožniki, s tujko frizbiji, a 
najbrž jih bodo prihodnje leto zamenjali leteči 
obroči, ki z lahkoto letijo prek 100 metrov in so 
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prava uspešnica na piknikih v ZDA, kjer imajo 
baje malo več prostora kot v Sloveniji (27). Šta-
fetne igre so bile za hitro popestritev ekipnega 
razpoloženja (28), za dr. Silva Kristana pa je bila 
namenja postaja, kjer je pisalo: Body Zorbing 
(BZ), poleg pa je bil debel črn svinčnik (floo-
master), da bi napisal dejavnost po slovensko. 
Kaj je BZ? Najprej je bilo treba uporabiti nekaj 
spretnosti, da si se umestil v središče velikega 
prozornega napihljivega balona, nato pa so ti 
že prijatelji pomagali, da so te kotalili sem in 
tja. Še več domišljije pa je bilo treba, da si jim 
dopovedal, da imaš zabave dovolj. A kaj, ko so 
se zdaj s teboj igrali prijatelji, sam pa si se moral 
dobro držati, da niso padel na glavo in balona 
(29). In ker tako veliko druženje nikoli ne gre 
brez nogometa, so imeli ljubitelji te igre svoje 
igrišče in svoje veselje (30).  

Drugo festivalsko  
jedro –atletika

Med prvim in drugim festivalskim jedrom, 
med osrednjim športno-zabavnim parkom in 
šolskim prvenstvom v atletiki, je bila veliko 
večja povezava, kot so si organizatorji sploh 
upali pomisliti. Kljub temu da je bila tribuna ob 
skoraj kičastem stadionu skoraj vse tekmovanje 
polna, so se učenci in učenke, ko so opravili 
svojo navijaško vlogo, odpravili na športno 
-zabaviščni prostor in tam uživali ob možno-
stih, ki so jih našteli v zgornjem odstavku. Tako 
je bilo med gledalci veliko manj dolgočasenja. 
Pretok gledalcev z enega na drugo prizorišče je 
bil podoben reki ljudi, še posebno proti koncu 
zabavnega programa, ko so mladi že bolj ali 
manj preizkusili vse možnosti športne zabave.

Atletska tribuna je narejena tudi tako, da je 
možno tekmovalce v nekaterih disciplinah fo-
tografirati z razmeroma majhne razdalje. Nekaj 
ljubiteljskih fotografov je skušalo svoj motiv 
ujeti v objektiv aparata kar skozi žično ograjo, 
seveda pa je bil uspeh teh naprezanj bolj slab. 
No, najbrž da bi zdaj že bil čas, pa to ne velja 
samo za koprsko tekmovanje, da bi na samem 
štadionu določili nekaj točno določenih mest, s 
katerih bi lahko amaterski fotografi lovili svoje 
tekmovalce. Zdaj se že toliko mladih ukvarja s 
fotografijo, da bi morali organizatorji šolskih 
tekmovanj pomisliti tudi na to. A najbrž da ni 
nič drugače tudi pri klubskih tekmovanjih nižje 
ravni, kjer ni nobene potrebe, da gledalcem ne 
bi omogočili, da kakšno fotografijo svojega 
tekmovalca ali tekmovalke naredili iz nekoliko 
manjše razdalje.  

Tretje festivalsko  
jedro – judo

Judoistični program šolskega prvenstva se 
vsaj navidezno ni posebno dobro vklopil s 
športno-zabaviščnim prostorom. Vsaj videti 
ni bilo nikogar, ki bi se v kimonu sprehajal po 
parku, čeprav ne bi bilo nič nenavadno. Judo-
istična tekmovanja so bolj ali manj svet zase, 
ki ima svoj utrip, svoje življenje in svoj ritem. 
Zaradi festivala tudi gledalcev ni bilo kaj več kot 
navadno, morda jih je bilo še nekaj manj, saj 
si je najbrž kdo od spremljevalcev, ko je svojo 
nalogo opravil, šel pogledat atletiko in športne 
delavnice. Vprašanje je zatorej, ali spada šolsko 
prvenstvo v judu v festivalski okvir. A vselej je 20
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treba biti potrpežljiv. Morda pa bi eni in drugi 
iz medsebojnega oplajanja potegnili kakšno 
spodbudo in korist. 

Dekleta, majice in jabolka

Festival športa pa je prinesel še nekaj novo-
sti. V reviji Šport mladih, pri kateri smo pred 
mnogimi leti s sodelavci izumili prepoznavni 
napis »Šport mladih«, smo tokrat, brez naših 
zaslug, lahko občudovali majice s temi napisi. 
Nosili so jih organizatorji, še posebno opazne 
pa so bile majice v posesti mladenk, ki so na 
nekaterih postajah ponujale sočna jabolka.   

Urban Roof

Z zelo raznolikim programom Festivala športa 
so organizatorji, udeleženci in opazovalci začeli 
razmišljati, kaj vse bi še lahko dodali. Zagotovo 
bi lahko nekoč v prihodnosti, v nekem kotičku 
parka (če ga morda nismo spregledali) odprli 
tudi rolkarski in BMX park. Zamisel za to pa 
smo dobili v Ljubljani, saj so steze in poligoni v 
bližini osnovnih šol vselej polni.  

Oblegana stojnica GŠL 

Med organizatorji festivala je bila, vsaj v 
ozadju, tudi Gimnazija Šiška iz Ljubljane. Dija-
kinje in profesorji, ki so upravljali s stojnico, so 
bili prepoznavni tudi po Mironovem metalcu 
diska, mojstrski kiparski upodobitvi športnika, 
ki simbolno predstavlja združitev gibanja in 
lepote. Prof. Franci Bohinc, športni pedagog 
na GŠL, je povedal: »Uživamo v športnem 
dogajanju, naša naloga pa je, da predstavljamo 
program naše šole in da osnovnošolce vabimo 
v svoje vrste. Predstavljamo predvsem najve-
čjo posebnost naše šole, ki ob gimnazijskem 
programu daje možnost mladim športnikom s 
tremi homogenimi oddelki športnikov - nogo-
metnim, rokometnim in odbojkarskim, poleg 

tega pa so še heterogeni oddelki, v katerih je 
največ dijakov, ki se ukvarjajo z atletiko.«

Med razposajenim direndajem se je prav na 
tej stojnici ustavilo največ mladih športnikov, 
morda zaradi velike košarice z bomboni, pa 
svinčnikov ali letakov, marsikateri športni stro-
kovnjak pa se je zaustavil zaradi novih merilnih 
tehnologij, ki jih na tej šoli že uporabljajo. »To 
so fotocelice za merjenje hitrosti pri sprintu in 
kontaktne preproge za merjenje višine odriva,« 
je pojasnil mag. Danilo Emberšič, eden od 
učiteljev športa na GŠL. 

Najboljša reklama za šolo sta bili simpatični 
dijakinji GŠL Špela Bohinc in Urša Vrbec. Vi-
delo se je, da se na tej šoli počutita odlično, zato 
sta tega dne vtise delili z vsemi, ki so se zanimali 
za sicer znamenito šolo. Špela je članica AK 
Medvode, pleše že deset let, trenutno okreva po 
poškodbi, potem pa bo znova tudi navijačica. 
Urša je športna gimnastičarka - mnogobojka, 
ki se lahko pohvali s 3. mestom na DP (C 
program) in 4. mestom na mali prožni ponjavi.

Kotiček za baseball

Najbolj radovedni športni navdušenci, željni 
novega znanja, so želeli preizkusiti vse, kar je 
bilo na Bonifiki dostopno. Še posebno so bile 
vabljive točke, na katerih je bilo kaj novega. 
Trli so se tudi na igrišču, ob kletki, kjer so kije 
vihteli igralci »baseballa.« Preizkušali so se v 
udarjanju žogice, ki je ni prav preprosto zadeti, 
še bolj zanimivo pa je bilo merjenje moči oz. 
hitrosti meta majhne trde žogice, prepoznavne 
po šivih. S hitrostjo 106 km/h se je pobahal Rok 
Duga – Dugec, nasmejan, navihan fant, ki je na 
prireditev prišel iz OŠ Petrovče. 

»Na vsako temo najdem vic, v življenju 
počnem vse živo, zato tudi uživam v vseh 
športih. S hitrostjo svojega meta žogice, ki 
sem jo prvič držal v rokah, sem zadovoljen. 
Poizkusil bom še nekajkrat, če bom prišel na 
vrsto,« je resno dejal Dugec. Njegov sošolec 
Tilen Lednik, prav tako devetošolec, je prišel 
navijat za prijatelje, ki so zastopali šolo v 
štafetnem teku. »Mi bomo navijali, naši bodo 
zmagali, saj je naša šola najlepša v Sloveniji. 
S sošolci bomo medtem odšli še na druga 
prizorišča. Zanimajo nas lokostrelstvo, 
judo, odbojka in seveda nogomet, ki sem 
ga včasih treniral. Svoje nogometne čevlje 
sem že prerasel, še zmeraj pa sem navijač 
FC Barcelona.« 21
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Atletski samotar - 
presenetil 

Izbira mora biti moja … 

pri tej operaciji močnejše kot pri ostalih in da 
je najtežje drugi in tretji dan po operaciji. Fant 
seveda dobiva anestetik, tudi govori precej 
težko. Kljub vsemu pa je zadovoljen, da je 
operacija uspešno za njim.«

Leon je bil odličen učenec, od jeseni je že 
dijak na Gimnaziji v Novem mestu. Zadnje 
leto je dvakrat na teden treniral z atleti AK 
Šentjernej, čeprav ni član kluba. Tja ga je 
povabila Maja Nose Antončič, profesorica 
športne vzgoje na OŠ Otočec, pred leti naša 
odlična šprinterka in reprezentantka. Tam se 
je pridružil skupini, ki jo vodi Elvis Antončič. 
Rad je hodil na treninge, tekmovanja pa so se 
mu zdela preveč stresna. Nastopal je samo za 
šolo. Na občinskem tekmovanju je osvojil 2. 
mesto (171 cm), na področnem pa je bil tretji 
s 170 cm. To so bili pravzaprav njegovi edini 
skoki letos. 

»Na koncu naj dodam še zanimivost: Le-Na koncu naj dodam še zanimivost: Le-
onov stric Tomaž Božič je bil v devetdesetih 
letih zelo dober atlet in se je kot reprezentant 
udeležil svetovnega prvenstva. Nastopal je v 
tekih na 100 in 200 metrov ter v štafeti 4 x 100 
m. Kar nekaj pomembnih mejnikov je prestavil, 
saj je bil takrat prvi Slovenec, ki je 200 m tekel 
pod 21 sekundami (20,98) in 100 m pod 10,50 
(10,42), bil pa je tudi kapetan štafete, ki se je 
prvič spustila pod 40 sekund,« je še zapisal g. 
Vili Božič.

 Aiko Zakrajšek košarkarica5

Odprli smo e-pošto na uredništvu Športa 
mladih: »Spoštovani g. Slana, na portalu 
Šport mladih sem si ogledal Vaše fotografije 
z atletskega finala za OŠ, ki je bilo 6. junija v 
Kopru. Prosil bi Vas za eno od fotografij. Na 
njej je namreč moj sin Leon Božič, ki je ta dan 
vse presenetil z odličnim nastopom v skoku v 
višino. Prišel je s petnajstim izidom, utrujen 
in neprespan s šolskega izleta v Gardalandu, 
brez visokih ciljev in možnosti, potem pa je kar 
šestkrat popravil osebni rekord za neverjetnih 
18 cm. Na koncu je osvojil drugo mesto s 189 
cm, kar je bila tudi višina zmagovalca, a z manj 
popravami na nižjih višinah. Žal je bila to nje-
gova zadnja tekma, vsaj za nekaj let, saj je bil 
včeraj uspešno operiran na Kliničnem centru v 
Ljubljani, ker je imel prirojeno napako prsnega 

koša – vdrto prsnico. Omenjeno fotografijo, ki 
Vam je izvrstno uspela, želim napraviti v večji 
povečavi na papirju, zato Vas prosim, če sta 
tako prijazni in mi jo pošljete.«

Ja, to pa je zanimiva zgodba. Očetu smo 
seveda poslali fotografijo, on pa nam je še ne-
koliko bolj podrobno osvetlil celotno zgodbo.  

»Dogajanje je bilo res neverjetno in za vedno 
bi mi bilo žal, če ga ne bi videl v živo. Leon 
mi je zjutraj rekel, da najraje ne bi šel, pa sem 
ga spodbujal, naj gre in preskoči vsaj začetno 
višino. Bil je namreč v igri za naziv športnika 
šole in je potreboval še nekaj točk za 1. mesto. 
On pa je preskočil vse višine od 150 do 189 cm. 
Opravil je kar 21 skokov, v zadnjem, v katerem 
je naskakoval 192 cm, je bil po moje celo naj-
močnejši. Šestkrat je popravljal osebni rekord 
in ga izboljšal za neverjetnih 18 cm, poleg tega 
pa je izboljšal 22 let star šolski rekord (OŠ 
Otočec) za 10 cm. Tudi Axel Luxa je imel na 
voljo samo še en skok, a je psihično zdržal. In 
tudi on je preskoči svoj osebni rekord in zmagal 
zaradi boljših prejšnjih skokov, » je zapisal oče 
in še povedal, da ga je Leon presenetil z mirno-
stjo in osredotočenostjo, »lahko bi dejal, da je 
premagal sam sebe, saj je sicer precej nervozen. 
Še enkrat se je pokazalo, kaj pomeni psihična 
moč, saj fizično in tehnično ni bistveno boljši, 
kot je bil pred tremi tedni, ko je skočil 171 cm. 
Visok je 178 cm in težak 56 kg. Leon je vedel, 
da ga čaka operacija in da potem nekaj let ne 
bo mogel skakati v višino. Morda je skočil za 
vsa tista leta vnaprej ...«

V pismu smo zvedeli, da je operacija vdrte 
prsnice lepo uspela (opravil jo je prof. dr. Sok). 
»Vstavili so mu podporno ploščo, ki jo bo nosil 
tri leta. Zdravnik nam je povedal, da so bolečine 

Med skakalnimi prijatelji in tekmeci

Aiko je zanimivo dekle, je zvedava 10-le-
tnica, ki šele prihaja v najstniška leta, a že zdaj 
razmišlja zelo resno. Njena mama je veliko časa 
preživela na Japonskem, rada ima kulturo te 
dežele in zato je tudi Aiko dobila japonsko ime. 
Srečali smo se v ateljeju slikarja Franceta Slane. 
Tja je prišla, ker ji je mama nekoč obljubila, da 
ga bosta obiskali. Tako dolgo jo je spominjala 
na obljubo, da sta nazadnje res potrkali na 
njegova vrata, ki so vselej odprta za vse, ki jih 
zanima slikarstvo. Z velikim zanimanjem si je 
ogledovala umetnikovo bivališče in, kar je naj-
bolj zanimivo, bila je enakovreden sogovornik 
med odraslimi. Sploh se rada druži z odraslimi, 
ker med njimi izve veliko novega. Ko je pove-

dala, da je tudi športnica, smo jo povabili, da 
tudi sama kaj napiše za Šport mladih.

»Za košarko sem se odločila, ko sem bila v 
drugem razredu. Tja je hodil tudi moj najboljši 
prijatelj in sem se zaradi tega počutila bolje. Ta 
šport mi je bil zelo všeč in šlo mi je dobro. Naš 
trener me je zelo spodbujal, ker sem bila edino 
dekle in sedaj sem mu za to hvaležna. Zdaj se 
mi je v klubu pridružilo še eno dekle, ki igra 
zelo dobro. Košarko sem vedno jemala kot 
zabavo in sprostitev in ne kot obvezo in napor. 

Igram tudi violino in šivam oblačila. Pri vseh 
dejavnostih zelo uživam. Mislim, da si moraš 
vse dejavnosti izbrati sam, sicer so brez pomena 
in niso vredne tvojega truda. Če se sploh trudiš. 

Šport je zabava, a ne vsem. Nekaterim je všeč 
umetnost ali narava. Vsak ima talent za nekaj 
in najbolje je, da ga pokaže, starši pa ga pri tem 
ne smejo ovirati. Košarko imam zelo rada in 
trenirala jo bom še naprej in v njej uživala.« 
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Utrinek s 
tekmovanja A-J

“Ko sem izvedela, da sem med reprezentantkami za nastop na 
mladinskih igrah Alpe-Jadran, sem bila zelo vesela, saj sem si tega 
že od nekdaj želela.

Na tem tekmovanju nastopajo mladinci, stari do 17 let in mlajši, 
v različnih športih, kot so atletika, košarka, plavanje, plezanje, 
judo in odbojka.

V ponedeljek, 28. junija, smo se člani športne odprave Alpe-
Jadran zbrali pred Halo Tivoli, od koder smo se športniki različnih 
panog odpeljali v različne kraje. Atleti smo se nastanili v Bio 
hotelu v kraju Hartberg. 

Proti večeru smo se odpeljeli v Oberwart, kjer je bila slovesnost 
ob odprtju iger. Ozračje je bilo dobro, saj je bila dvorana polna 
vrstnikov iz različnih držav in pokrajin. Otvoritveni scenarij je, 
poleg govorov, vseboval še nekaj plesnih in pevskih nastopov. 
Naslednji dan se je začelo malo bolj zares, saj se je pričel prvi 
dan tekmovanj. Sotekmovalci in sotekmovalke iz naše ekipe so 
bili uspešni, verjamem pa, da je k temu pripomoglo tudi naše 
navijanje s tribun. 

Dan kasneje se je pričel drugi del tekmovanja, na urniku je 
bila tudi moja disciplina, tek na 100 m ovire. Ker je bilo to zame 
prvo večje tekmovanje, sem imela na začetku kar nekaj treme, 
ki je po kvalifikacijskem teku izginila. S svojim finalnim tekom 
nisem bila zadovoljna, čas je bil pod mojimi pričakovanji, vendar 
pa verjamem, da je to pomembna izkušnja in motiv za naprej.

Zvečer je sledila slovesnost ob koncu iger. Pot domov nas je 
čakala naslednje jutro. Slovenska atletska zasedba je bila bogatejša 
za več kot 20 medalj, od tega za sedem zlatih, kar je prav gotovo 
lep dosežek in velika spodbuda za naprej. 

Raziskovati šport, 
življenje … 

Ali je pomembno, kako se življenje poigra 
z nami, kakšne preizkušnje nas čakajo? Ali 
res ni naključij in se vse zgodi z razlogom? 
Kako rešiti težave in spremeniti tok življen-
ja? Na vsa ta težavna vprašanja Mateja nima 
odgovora. Ve pa, kaj so sanje, upanje, kaj 
pomenijo odrekanje, garanje na treningih in 
ljubezen do atletike. V ljubezni si nihče ne 
želi krivice, želimo resnico, Mateja pa poleg 
tega še kanček športne sreče. Odkar živi kot 
srednješolka v Mariboru, to je približno 
dve leti, se ji je življenje spremenilo za sto 
osemdeset stopinj.

»Berem malo, pa vendar sem v knjigi Skrivnost za mlade, zame je to 
»psiho« knjiga, našla nekaj zase. Zdaj razmišljam drugače in svet je lep-
ši,« pravi najstnica. Tisti, ki knjige še niste prebrali, predvsem športniki, 
jo toplo priporoča. Napisal jo je Paul Harrington in je izšla leta 2010. V 
spremni besedi jo je v branje poslal z besedami: »Odpri srce in um povsem 
novemu razmišljanju, čutenju in bivanju, nato pa se sprosti in opazuj, kako 
se uresničujejo vse tvoje sanje.« Bistvo tega sporočila je, da se ti bo to, kar 
daješ in sporočaš, tudi vrnilo. Resnične zgodbe najstnikov z vsega sveta so 
odlično branje tudi za starše in športne pedagoge.

»Nereda ne maram, soba mora biti pospravljena, to mi daje dober ob-a ne maram, soba mora biti pospravljena, to mi daje dober ob-
čutek. Tudi kuham sama, je pa odvisno od dneva,« še zaupa tekačica na 
srednje proge, ki najraje teče 800 m, njena disciplina pa je tudi tek na 1500 m. 
Ker trenira pri prof. Bojanu Ogrincu šele tretje leto, bi mogoče še glasneje, 
krepko tiskano, lahko poudarili kar štiri njene državne rekorde (1500 m 
v dvorani U18 in na 3000 m U16 v dvorani, med mlajšimi mladinkami 
in starejšimi mladinkami na prostem). Tekmovanje je dejanje, katerega 
namen je doseči zmago, a Mateji to ni dovolj – njen cilj so rekordi. Mateja 
spoštuje nasprotnike, a na progi je zagrizena do cilja. Kje so njeni končni 
cilji? Zatrjuje, da so to norme za nastop na svetovnem prvenstvu in, kar je 
največ, do udeležbe na olimpijskih igrah. 

»Glava včasih vendarle dela po svoje, zafrknila sem že kakšno tekmo, ker 
sem prehitro začela in nisem ujela ritma, tako da mi tudi trma ni pomagala. 
Sprostitev, kadar je le mogoče, najdem v poslušanju pop in soft rocka ter 
plesne glasbe Robbie Williamsa. Če se že zgodi kakšna posebna sobotna 
noč, a samo do polnoči, se »fancy« oblečem in plešem. Poleti pa gremo s 
prijatelji na kopališče Mariborski otok ali z vlakom v Terme Ptuj.«

Poletje, pravzaprav počitnice, minejo zelo hitro. Za atletinjo to pomeni 
le dober teden na Pagu, kjer plava in se potaplja. Mateja ima rada morje in 
morda so tudi zato njene misli tako globoke in modre. Marsikaj je še skrito, 
tako kot v neraziskani globini morja, česar nam dolgolasa temnolaska ni 
povedala. Razkrila pa je misel o gimnastiki in karateju, o dveh športih, ki 
bi ju morda trenirala, če bi imela priložnost, ko je bil za to čas.

Tudi o prihodnosti razmišlja z odkritim, iskreno mladostnim pogledom 
ter čistim prisrčnim nasmehom. Ve, da bo nekoč nekaj raziskovala. V šoli 
ji je všeč kemija …     

Mojca Zupan

 Mateja Pokrivač AD Štajerska  Maja Pristavec AK Bled 6 7
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Novi šolski prvaki v judu so postali, učenci: 
Grega Šušter (do 38 kg, OŠ R. Jakopiča L), 
Mare Pogorelec (do 42 kg: II. OŠ S. Gradec), 
Januš Židan (do 46 kg, OŠ H. Smrekarja, L), 
Uroš Vozlič (do 50 kg, OŠ I. Cankarja, L), 
Matej Vidmar (do 55 kg, V. Kraigherja, L), 
Žiga Košec (do 60 kg, R. Jakopiča, l), Dejan 
Rogelj (do 66 kg, Preserje), Rok Hudej (do 73 
kg, OŠ Miška Kranjca, L), Nejc Pangerl (nad 73 
kg, OŠ Ljubečna). Učenke: Ljudmila Merčnik 
(do 36 kg, OŠ Duplek), Maruša Štangar (do 44 
kg, OŠ Prule L), Teja Tropan (do 48 kg, OŠ 
Pohorskega bataljona, Slov. Bistrica), Tanja 
Anželak (do 52 kg, III. OŠ Slovenj Gradec), 
Klara Bohinc (do 57 kg, OŠ F. Bevka, L), Petra 
Oprešnik (do 63 kg, OŠ M. Kranjca L) in Tjaša 
Šalamun (nad 63 kg, OŠ F. Roša, Ce).

Organizator slovenskega juda na temeljni 
ravni, torej Iztok Babič, in Zavod za šport RS 
Planica, sta izpeljala zamisel, da tudi judo zaživi 
v festivalskem ozračju. Na Osnovni šoli Koper 
so v sodobni športni dvorani postavili kar štiri 
blazne, torej tekmovalne razmere, kot si jih 

lahko za šolsko tekmovanje samo želimo. Žal 
je bila udeležba bolj pičla. Zato se upravičeno 
lahko vprašamo ali je bil dosežen cilj – večja po-
pularizacija juda med mladimi? Ker skorajda ni 
bilo gledalcev, predvsem pa ne tistih, ki so prišli 
na festival športa na Bonifiko, je odgovor jasen.

Šolsko prvenstvo v judu je bilo samo eno od 
šolskih tekmovanj, ki morajo biti, a tokrat brez 
kakšnih posebnih učinkov. Dejali bi celo lahko, 
da je program šolskega juda stopil korak nazaj. 
Če je ostalo nekaj priznanj za ekipne nastope 
v rokah organizatorjev, potem to že lahko 
trdimo. Trenerji pač niso športni pedagogi in 
jih šola prav veliko ne zanima in seveda narobe: 
tudi šol, z redkimi izjemami, judo ne zanima. 
No, ob zlati olimpijski medalji Urške Žolnir, bi 
morali na JZS vendarle narediti razmislek in še 
kakšen sistemski korak, predvsem pa smiselni 
za judo v šolah. Šolsko DP je lahko le delček 
takega projekta, ki v nekaterih okoljih že živi. 
Neposrečen je bil tudi termin prvenstva, pa še 
na skrajnem koncu slovenske diagonale. Klu-
bi, ki organizirajo prevoze, si tega prizorišča, 

zaradi stalnega pomanjkanja denarja, najbrž 
niso želeli. Upajmo torej, da se bo judo vrnil v 
ustaljene tirnice in s pospešenim vlakom, in da 
bo vagon, na katerem piše: Šola padanja v vse 
slovenske šole, ostal na slepem tiru.

Iztok Babič, organizator šolskega državnega 
prvenstva, razmišlja: »Tekma na štirih tatami-
jih se je odvijala zelo hitro. Res, v petnajstih 
letih odkar prirejamo šolska tekmovanja, se 
ni veliko spremenilo. Nekatere šole so zaradi 
priljubljenosti juda pripravljene izpeljati šolsko 
prvenstvo, vendar brez sodelovanja klubov 
to ni mogoče. Klubi pa dejansko ne kažejo 
zanimanja za izpeljavo šolskega tekmovanja. 
Velike težave so tudi s področnimi šolskimi 
tekmovanji, saj v lokalnih okoljih ni denarja 
za šolski šport. Tako organizatorji področnih 
tekmovanj prejmejo premalo ali nič denarja, 
šolarji, ki nastopajo za svojo šolo v drugem 
kraju, pa morajo kar sami plačati prevoz in 
prehrano. V Kopru imamo to urejeno, šolarji 
za nastope na šolskih tekmovanjih nimajo 
stroškov.« (ns)

Judo

Šolsko DP v judu
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Judo

Atletika, 
Vojna zvezd 
in prijatelji

Šestnajst let se� ����ln�l na j�n�js�� �e��e�e� ����ln�l na j�n�js�� �e��e�
zentančn� te��� v Avst��j�, na �ate�� se s�ce� 
n�se� ���ezal najb�lje, a��a� n�č zat�, saj s� 
nab��a�� �z��šnje za ���hajaj�ča te���vanja. 
Se�te�b�a b� že �eset let, ���a� t�en��a� 
atlet���. Začel se� ��al� �� te�, �� s� �� 
na �lavalne� tečaj� �e�l�, naj ��e�lava� ne�� 
�az�alj�, �a� �� n��a��� n� b�l� ��av. Ta��at 
je ��ja �a�� R��ana ����sl�la, �a b� ����a 
��s��s�l z atlet���, ta�� ��t N�na K�nčan, 
hč� njene s��elav�e. N�na je še se�aj �l�bs�a 
��leg�ca, ���jatelj�ca �n ��g�st� h����� s���aj 
na ���je. 

Na začet�� s� b�l� t�en�ng� b�lj �g�a �n atlet�
s�a abece�a ��t �a� ��l� ���gega. In ��av zat� 
se� t�l��� časa vzt�ajal ��� te� š���t�, �a s� 
se začel� ��javljat� ��v� �s�eh�. Za�a�� ���žbe 
�n �s�eh�v se� se navezal na ta�tans�� ���g�. 
P�� v��stv�� t�ene��e Saše Ebe�el se� nat� 
t�en��al ���bl�žn� t�� leta, s�����jatelj�l se� 
se t��� s T���� Zal��a�je�, �� ��av ta�� še 
z�e�aj t�en��a �n s �ate��� se še z�e�aj ���ž�va. 
Nat� s� naš� ��ecej vel��� va�ben� s����n� 
�az�el�l� �n ��b�l se� n�vega t�ene�ja R�be�ta 
B�g�žalca. T��� ��� nje� se� t�en��al t�� leta. 

M�j� ��sež�� s� �stajal� ��b�� �n �e� te�� 
t�e�� let� se� s��znal še t�� se�anje ���jatelje, s 
�ate���� s���aj t�en��a�. T� s� Žan� Sla��č – še 
�anes se ž�v� s���n�� njeg�ve s���nje �aj�ce 
z ���������en��� sl�nč�� –, ���g� je Kle�en 
Kle�enč�č, s �ate��� se� se ta��j �jel, saj je 
b�l e�en �z�e� t�st�h, �� s� b�l� �����avljen� 
��sl�šat� ��je ��n�l�ge � V�jn� zvez�, ���
je� najlj�bše� f�l��. P� ��t�eb� je t��� �aj 
��ve�al, �a� �� je b�l� zel� všeč. Sa� se� se 
� tej te�� lah�� ��g�va�jal sa�� še z ��j�� 
»��l b�at�ance�«, �� �e je nav��š�l za V�jn� 

desetplusdesetplusdeset10 +
 Žan Frelih AK Triglav

 Lara Pikovnik Narodni dom Ljubljana
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»Se� La�a P���vn��, sta�a se� �evet let �n 
t�en��a� ��t��čn� g��nast���. Za ta š���t �e 
je nav��š�la hče��a ��je vzg�j�telj�ce v v�tc�. 
Več��at nas je �b�s�ala �n na� ���azala ne�aj 
��v�n ��t��čne g��nast��e, �� s� �e zel� nav�
��š�le. Ma�a �e je v 1. �az�e�� �sn�vne š�le 
v��sala v Kl�b za ��t��čn� g��nast��� Na���n� 
���, v �ate�e� se� naj��ej t�en��ala �va��at 
na te�en, se�aj �a t�en��a� že �et��at na te�en 
�� št��� ��e, ��e� te��a�� �a še več. 

T�en�ng� s� na���n�, ven�a� �a je z �s�eh� 
na te��ah vse ���lačan�. M�j� največj� �s�eh� 
s�: 1. �est� na ���al� P��eča 2012 (H�vaš�a), 
2. �est� na ���al� MT Ol����� 2012 Sa�ajev� 

(BIH) �n 4. �est� na ��v� te��� za ��žavn� 
��venstv� 2012. 

M�j najlj�bš� �e�v�z�t je t�en�tn� �b��č. 
Vel��� te���je� t��� na �e�na���n�h te��
��vanj�h, b�la se�, �en���, v Est�n�j�, Belg�j�, 
Ital�j�, B�sn� �n na H�vaš�e�. S s�te���val�
�a�� v �l�b� s�� te���ce, a s�� t��� vel��e 
���jatelj�ce. Vesel��� se s���n�h ��t�vanj �n 
na te��ah s���b�ja�� ���ga ���g�. M�je 
največje vz��n�ce s� Da��a K�n�a��va, Ul�ana 
T��f���va �n E�gen�a Kanaeva.

Ob�s��je� Osn�vn� š�l� V�č �n se� ��l�čna 
�čen�a. V ���ste� čas�, �� ga ��a� zel� �al�, 
�a�a �eče� �n se �g�a� s �s�č�� V�v�.«

Veselim se uspehov in potovanj

v�gel g�anat� al� �ve, se �al� 
valjal �� tleh �n zaval�l na����g, 
se s���l v ���tje �n ta�� na��ej. 

D��a ��a� t��� ne�aj �e�
�l�� ���žja, ta�� st�elnega ��t 
hla�nega. Ra� ��čne� t�a�a��je 
�n �ela� ��av t�st�, �a� �� sta�š� 
��e��vej�. Ob�ž�je� �azb�ja�
nje stva��, ta�� �a se� lans�� 
��letje ���šel na sv�j �ač�n 

�e� �����anje� sta�e ga�aže, na�est� �ate�e 
s�� zg�a��l� n�v� h�š�, saj je b�la ��ejšnja že 
��t�ajana. Se�aj ��a�� taln� �g�evanje te� �eč 
na ��va, ta�� �a �ž�va� v ce�ljenj� �n se�anj� 
��va. In �� se� ��let� z �v���čn� �ac�l� 
t�l�el �� glav� se���e, �a b� ��eb�la g�č� �n j� 
�azce��la na �va �ela, se� zl���l �ebel lesen 
��čaj, ta�� �a je b�la �ac�la zan�č. V š�l� ne 
blest��, a��a� z�el�je� s ��z�t�vn� �cen�, 
��a� zel� ��b�ega �az�e�n��a Saša K���vca, 
�� je nava�n� nas�ejan �n je vel�����at �����a�
vljen za šal�. 

Najb�lje se �az��e� z Dav���� H��a��
je�, s ���jatelje� �z �sn�vne š�le, �n ��j�� 
��l b�at�ance� Ma���� Le��t��. Z ��b�� 
���žb� �n �b ��b�� �ebat� ga �a�� »zaž��a��« 
��zn� v n�č. Z ��j��a sta�še�a Slav��� �n 
R��an�, z b�at�� Gaš�e�je� �n �s�� Me�
���, �� je ���jazen �la� be�ns�� �lanša�, s���
ten t�čn� na ��j 15. ��jstn� �an, �a�� h����� 
v g��e �n se s�ej��� te� �b veče��h �b ����te� 
�gnj� je�� ��stanj, ����z�, čeva�č�če al� �aj 
����bnega.

zvez�. T�etj� �a je Aleš Š�la�. 
B�l je T���v ���jatelj �n z 
nj��� s�� R�b�j� ��vz��č�l� 
�a�s��ate�� ��eglav�c�. 

K�al� b� ��n�l� čet�t� 
let�, ���a� t�en��a� ��� Ma�, ���a� t�en��a� ��� Ma�
tjaž� P�la��, s č�ga� �����
čj� se� ���šel �� sv�j�h naj�
b�ljš�h �n naj���evnejš�h 
��sež��v. T� se� s��znal 
t��� �stal� ���žb� t��glavs��h atlet�v, s �a�
te���� se ���ž��. M�ja ��sc��l�na je s��� v 
�aljav�. V s�a�anj� zel� �ž�va� t��� z�naj 
��v��a atlet��e. Zan���v� je, �� �e� s��eh��� 
e��n� lah�� ��e�leza� al� ��es��č�� �a�šn� 
�g�aj� al� na�avn� �v���. M�j �sebn� �e���� je 
676 c�, ��seže� �a je še �z začet�a leta 2011, 
��e� ��š���b� ��lena �n gležnja se�te�b�a 
�stega leta, za�a�� �ate�e se� �z��st�l z��s�� 
sez�n� leta 2012. A bl�z� je n�v b�ljš� ��se�
že�, �� se �� je ��nec j�n�ja �z�a�n�l za ne�aj 
cent��et��v sa�� za�a�� ��est��a. Nasle�nje 
let� ���ča��je� s��� ��e� se���h �et��v. S 
t�ene�je� že tež�� ���ča��jeva ��be� ��seže�.

V ���ste� čas� �a� �g�a� �ač�naln�š�e 
�g�e �n se� st�asten �b�ževalec Sta� Wa�sa �n 
Assass�n›s c�ee�a, �g�a� �a t��� �stale �sebne 
�n ��le��lay�ng �g�e. Vanje se zel� vž�v��, zat� 
vel�����at �aha� z ���a�� �� z�a��, �leza� 
na����g, st�elja� �n sablja�. Zg���l� se je t��� 
že, �a se� ���jatelje� s�e�� šta���na ����azal, 
�a�� vse te za�eve �zgle�aj� �n se� s ��št�la�� 
�z ��st�v na ���� ��st�eljal ne�aj nas���tn���v, 
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Pogovor z najmlajšimi nogometaši 
NK Naklo je nastal že aprila, vmes 
se je zgodilo evropsko prvenstvo in 
olimpijski nogometni turnir. Ampak 
v Naklem se ni nič spremenilo. 
Najbrž se je to jesen vrsta najmlajših 
še pomladila, vzorniki mladih 
nogometašev so ostali isti. Morda so 
medtem izpeljali že drugo delovno 
akcijo in s prostovoljci očistili okolico 
igrišča, ker živijo v urejenem kraju 
in ne marajo smeti okoli svojega 
športnega svetišča.

Urejena je tudi organizacijo kluba, tako na 
spletu (oglejte si spletno stran http://www.
nknaklo.si/ ) kot tudi dejansko. Klub sesta-
vljajo neustavljivi optimisti, ki z znanjem in 
železno voljo gradijo temelje poslanstva špor-
tnega duha, seveda z zmagovalno miselnostjo, 
prijateljstvom, priljubljenostjo med navijači in 
znanci, družabnostjo, prepoznavnostjo prek 
medijev in pošteno igro. Zatrjujejo, da kdor 
želi sodelovati v NK Naklo, mora upoštevati 
kodeks vrednot, ki temelji na poštenosti, zau-
panju, iskrenosti, neposrednosti, prijateljstvu, 
odgovornosti, spodbujanju, zvestobi klubu … 
Se vam zdi naporno?

Začetki NK Naklo segajo v leto 1936, ko so 
potekale prve tekme v okviru Športnega kluba 
Slovan. Da se je ohranila tradicija, ki poudarja 
vzgojo igralcev in trenerski kader, nam pove 
dejstvo, da so v klubu s 75-letno tradicijo za-
poslili poklicnega trenerja Boruta Šepetavca, 
ki je hkrati tudi vodja centra mladinskih ekip 
in se v klubu ukvarja s strokovnim delom 
(treningi, oprema, tekme …) ter hkrati podpira 
tri vogale in pol. V klubu je doma sproščenost 
in najmlajši nogometaši (U8 in U10) se na 

Na zelenici NK Naklo
treningih podijo okrog trenerja, včasih se zdi, 
da bolj kričijo, kot tečejo, a tako je pač ozračje 
pri najmlajših. 

Jakob Gregorič iz 2. razreda OŠ Duplje je 
spomladi igral v ekipi A mlajših cicibanov. Ne 
zna si še sam zavezati čevljev, ve pa, s kakšni-še sam zavezati čevljev, ve pa, s kakšni-s kakšni-
mi nogometnimi čevlji brcajo Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo, Hernandez Xavi, David 
Beckham. »Trener Borut je zakon, trenirati je 
zabavno, dobil bom mišice, močne noge, imel 
bom kondicijo, bolj bom zdrav, vsi me bodo 
poznali. V prostem času rišem grbe, rad bi 
ustvaril novega za NK Duplje, če ta kdaj bo. 
Pri nogometu mi je najbolj všeč, ko streljam 
na vrata in ko žoga zatrese mrežo. Po treningu 
sem lačen, rad imam mesno lazanjo,« je povedal 
med veliko smeha in prestopanja na mestu, 
kot bi se mu nekam mudilo. Izdal je še: »Moj 
prijatelj Veno je še večji navdušenec, pravi no-
gometaš, ki se mu kar zamegli na kakšni tekmi 
in postane pošast na igrišču.« 

Pošast na igrišču? Takoj smo poiskala Vena, 
ki se je podil po zelenici za ogrevanje. Klepetav, 
živahen in poskočen dečko je že od daleč kričal: 
»Najraje imam tekme, ki pa še niso čisto prave, 
saj izid ni pomemben, jih pa vseeno vzamem 
zares in če dobro podam žogo, mi je zelo všeč, 
in če dosežem gol, zakričim od veselja.« 

Tretješolec Veno Avsec iz glasbene družine 
rad igra na kitaro. Iz ozadja zaslišim, da zna 
»bojkotirati« trening, če mu kaj ne ustreza. 
Večina bi se strinjala, da so nogometaši junaki 
našega časa. So vzor moškosti in telesne moči, 
tako po postavi kot po priljubljenosti, in že 
vedo, da se slava pozna tudi v žepu. Slava jih 
obdaja v zeleni areni in zunaj nje, ko se posta-
vljajo in poročajo z znanimi manekenkami, 
misicami, igralkami in pevkami. Včasih so bili 
taki junaki le kraljeviči, princi, vitezi …

Zakaj torej že otroci tečejo za žogo? Nimajo 
Jabulanija, ki je bil ustvarjen za množico za-
detkov na SP v Afriki leta 2010? Gre morda za 
željo po igri ali za višje cilje že pri najstnikih? 
Pa saj to sploh ni vprašanje, nogometna žoga 
je magnet za otroke vsega sveta, v Afriki, Aziji, 
Južni Ameriki ali pa na Gorenjskem. 

Odgovor na to sem poiskala pri Marku 
Paureviću - Maretu, ki že tri leta trenira fante 
U10: »Puberteta v slačilnici prihaja na plan 
vedno bolj zgodaj in je prisotna že pri dečkih, 
starih do 12 let. Hrupno, nevzdržno stanje 
nastane, ko se fantje pogovarjajo o tistem, kar 
slišijo in vidijo v medijih in je trenutno »in«. 
»Ejga bidona,« je najbolj priljubljena izjava po 
vzoru znanega novinarja Radia 1, Jureta Bido-
na. Veliki in odrasli pa želijo biti, ko oblečejo 
zeleno-bele klubske drese, na tekmah pa že 
negodujejo nad sodniškimi odločitvami. Takrat 
jih je potrebno ustaviti, da ne pozabijo, kaj je 
bistvo športa, saj se že pri najmlajših pokaže, 
kdo bo odrival, brcal, odrival s komolci, kdo 
bo tisti, ki bo sposoben voditi žogo proti golu.« 
Mare že med najmlajšimi prepozna tiste, ki 
imajo nekaj, kar odlikuje značaj pravega nogo-
metaša. Med njegovimi igralci, za katere bi dal 
roko v ogenj, da bo izstopal tudi pri mladincih 
in članih, je Miha Majnik. »Miha ima dve la-
stnosti, ki v športu veliko pomenita, in to sta 
bojevitost in nepopustljivost. Paziti moram, da 
se ne pokažeta v negativni luči, kajti petošolci 
se lahko kaj hitro zaljubijo v svet prekrškov, 
preklinjanja,« razloži Mare, tudi sam igralec 
med člani NK Naklo.

Miha Majnik je že del svetovne nogomanije. 
»Moj brat je star trinajst let in igra nogomet, 
jaz treniram že štiri leta in bom še naprej. Na 
dresu imam št. 10, tako kot Messi. S prijatelji 
se veliko pogovarjamo o znanih nogometaših.« 

Med nogometaši
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Kaj pa o slovenskih igralcih?

Mulček se namrdne: »Seveda, iz maribor-
skega nogometnega kluba poznam Daliborja 
Volaša, Agima Ibraimija, ki ima na majici 
desetko. V NK Triglav ima št. 10 Alen Krcić, 
navijam še za Enisa Djurkovića,« in nam še 
zaupa, »doma imam precej velik akvarij, sicer 
zanj skrbiva z očetom, večkrat opazujem ribice, 
kako plavajo, najbolj všeč pa mi je pirat, ki jih 
straži. Na igrišču se res ne bi želel počutiti kot 
riba na suhem.« 

Trening je bil pri koncu, pa vendar še vr-
tam z vprašanjem, kaj fant meni o trenerju. 
»Oba, Mare in Borut sta super, ko ga fantje 
kaj ušpičimo, tečemo in tečemo, ampak mene 
to sploh ne moti,« in mi med smehom pokaže 
mišice na mečih.   

Iz garderobe se prikaže najvišji in najmoč-
nejši, na pogled povsem nogometaš, ki bi mu 
pripisal raje kakšen drug šport. To je Urban 
Gregorič, ki se o nogometu ni želel pogovar-
jati. Šele ko so strune ubrale drugo melodijo, 
namreč, knjige, saj je petošolec že sedaj knjižni 
molj, se je razgovoril: »Berem veliko, berem 
vse, berem vsak dan. Najraje stripe Mikija 
Musterja, Tintina, športne časopise in avto-
mobilsko revijo Evo.« 

Kar z jezika mi zleti, le zakaj to revijo. 
Odgovor mi razjasni misli in prežene dvome, 
da gre morda za najmlajšega poznavalca špor-
tnih avtomobilov. Slikovita razlaga in opis 
dirkalnih jeklenih konjičkov na svetovnem 
trgu prepričata: »Najboljši so Subaru BRZ, 
Lexus LFA, Ferrari California - navaden 
model,« Naštevanju sledi še njihov opis, da so 
dobri zaradi tega in onega. Kdo bi lahko vse 
razumel? Urban pa bere tudi knjige. Zadnje, ki 
jih je prebral, so Sreča na vrvici, Lov na poša-
sti, Izganjalci duhov, Asterix in Obelix … in 
končno, odkrijem še tisto skrito misel, zakaj o 
nogometu noče razpravljati. »Zato, ker naj bi 
ga treniral do konca sezone, to moram zdržati. 
Me ne vleče več. Ustrašil sem se, ko sem slišal, 
da je angleški igralec Boltona Fabrice Muambe 
doživel, a na srečo preživel, srčni zastoj. Raje 
bi treniral hokej, tam je tudi moj dober prijatelj 
Jure Jelar,« je sklenil Urbi svoje razmišljanje. 
Fant je res zelo razgledan in prepričani smo, 
da bo svojo nadarjenost še dobro izkoristil …  

Kakšni so uspehi dečkov  
U10 iz NK Naklo? 

Seveda so uspešni, nekateri jih že kujejo med 
zvezde. Gorenjsko zimsko ligo so končali na 
drugem mestu, vendar le zaradi enega zadetka 
razlike. Prvaki, mladi Jeseničani, so imeli enako 
število točk. Na zelenici žal nisem ujela nobe-
nega Janezka, zato je spodnji vic o nogometu 
veljal vsem zbranim najmlajšim upom sloven-
skega nacionalnega športa.

Učiteljica: »Janezek, zakaj si zamudil pouk?«
Janezek: »Zaspal sem, sanjal sem, da sem na 

nogometni tekmi.«
Učiteljica: »Že že, ampak to res ni pravi 

razlog.«
Janezek: »Seveda je, igrali so dva podaljška 

…«
Puhonosi nogometaši so planili v glasen 

smeh. dobra zamisel za špricanje še za koga. 
Ne samo za Janezka. Mojca Zupan

Matjaž Gregorič,  
predsednik kluba 

»Nogometni klub Naklo je 
lani praznoval 75-letnico. 
Veliko pozornosti name-
njamo delu z mladimi, 
saj so zastopani v skoraj 
vseh mladinskih selekci-
jah. Članska ekipa igra v 
1. gorenjski ligi, v kateri 
se želi uvrstiti v vrh. Ve-
liko mladih nogometnih 
navdušencev v NK Naklo 
prihaja tudi iz Tržiča, zato 
razmišljamo, da bi razširili 
svoje delovanje na sose-
dnje občine, kjer je nogo-
met skoraj povsem zamrl. 
Želimo si, da bi v Naklem 
trajno rešili problematiko 
osrednjega nogometnega 
igrišča, poleg tega bi za 
nadaljnji razvoj potrebo-
vali tudi pokrito površino 
z umetno travo.«   

Z leve: Urban Gregorič-Urbi,  
trener Marko Paurevič-Mare, Miha Majnik

Jakob Gregorič Veno Avsec
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Piše: Jože Grajfoner

Spoštovani bralci, smo ob prelomnem 
trenutku revije Športa mladih, saj 
je šel v pokoj stari urednik in dobili 
smo (bomo) novega. Nesramno sem 
si dovolil vzeti prostor dr. Bojanu 
Knapu, a da bi na zunaj ostalo vse 
enako, sem ohranil naslov - ordinacija. 
V prelomnih trenutkih je možno prav 
vse. Ker sem bil poleg vse od nastanka 
revije ŠM, želim povedati  nekaj 
podrobnosti, pa ne  tistih umazanih, 
ko so si skozi dve desetletji podajali 
štafetno palico ljudje, ki so imeli moč 
in so reviji za šport otrok in mladine 
želeli prirezati krila. Ne. Tokrat se 
bom spomnil nekaterih sodelavcev, ki 
so širili obzorje mladim športnikom, 
športnim pedagogom, staršem 
in spodbujali njihovo kulturno in 
domišljijsko obzorje. 

Ob 20-letnici revije Šport mladih

Od kje – Ordinacija?
Naša vrlina je bila, da nas, denimo, nikoli 

niso opazili na pomembnih prizoriščih slo-
venskega športa, ker se pač nismo ukvarjali s 
članskimi kategorijami. Zato smo imeli moč 
svobodne besede. Včasih je ponorela kakšna 
knjižničarka, ki je želela razrešiti uganko, ali je 
revija, ki prihaja na njihovo šolo, zastonj. Sreč-
ni so bili trenutki, in ni jih bilo malo, ko so nas 
hvalili mladi športniki, njihovi dedki in babice, 
starši itd. Mnogim smo pošiljali fotografije, ki 
so jim bile všeč, seveda gratis. A sodelovanja je 
bilo konec, če se zanje niso znali zahvaliti. Pa 
ne zato, ker bi se nam zdele tako dragocene, 
pač pa zato, ker vsako delo za računalnikom 
zahteva čas. In če nekomu podariš svoj čas, pa 
če je to samo trenutek, je to največ, kar nekdo 
nekomu lahko podari. Ste kdaj pomislili, da so 
v takšni vlogi pogosto tudi vaši trenerji, športni 
pedagogi, starši, denimo, ko vas peljejo na izlet 
v hribe ali pa v Prirodoslovni muzej, na obisk 
h gospodični Lenori, kitovki, ki je izgubila 
življenje v slovenskem morju? O kitih se je 

treba spoštljivo pogovarjati, ker so veliki, in 
ne nazadnje so nekoliko tudi naši sorodniki. 
Odvisni so od zraka in svojih pljuč, tako kot 
ljudje. Res pa je, da se veliko bolje potapljajo 
od nas.

In tako smo s potapljanjem naleteli na prvega 
znamenitega sodelavca ŠM, pisatelja Mateja 
Dolenca, ki je svoje duhovite sestavke iz ŠM 
objavil v knjigi z naslovom Potapljanje na 
vdih & podvodni ribolov. To je bilo najbolj 
ustvarjalno obdobje ŠM. Knjiga, ki jo je uredil 
in opremil Roman Ražman - RR, naš drugi 
najbolj znameniti sodelavec, pa je prav zaradi 
njega nekaj posebnega in srečni so lahko »knji-
gofili«, ki jo imajo v svoji zbirki. Ni jih veliko, 
kajti svojih izdajateljskih pobud smo se skoraj 
sramovali. Morda so tudi zaradi tega zaprli 
takratni Zavod za šport Slovenije.  Ne zaradi 
knjige, pač pa zaradi pomanjkanja samozavesti. 
Mateju Dolencu tega nismo povedati, ker smo 
se bali, da ne bo hotel nikoli več napisati še 
kakšne zgodbe o ribah.
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Katja Stanonik

Srečni olimpijci
Olimpijskih iger se upravičeno drži sloves največjega športnega 

dogodka, moč iger pa traja kar polna štiri leta. Nepozabni prireditvi 
niti neustrašno lobiranje največjih korporaciji ne more umazati 
blišča, prepolna je na tisoče izjemnih trenutkov, ki nekaterim rišejo 
nasmeh na obraze, drugim pa prinesejo solze v oči. To je pač šport, 
z vsem svojim bliščem in bedo, z bajnimi vsotami denarja, za mno-
žice drugih, predvsem ljubitelje športa, pa pomeni le okvir starega 
pregovora o kruhu in igrah - začinjeni s ščepcem olimpijskega duha. 

Kar 10.500 športnikov je v Londonu tekmovalo v svojih paradnih 
disciplinah, katerim so namenili leta odrekanja in trdega treninga. 
Ure dela, da bi pokazali svoje sposobnosti na največjem športnem 
tekmovanju, že od antike naprej. Z osvojitvijo olimpijske medalje 
želijo mnogi izpolniti življenjske sanje ter se z izjemnim dosežkom 
prepustiti navdušeni množici ljubiteljev športa, da jih dvigne k 
zvezdam. Doživeti želijo svojih pet minut slave in širnemu svetu 
pokazati sebe in svojo državo. 

O fizični pripravljenosti športnikov, ki se merijo na OI, ne gre 
dvomiti. So pač najboljši od najboljših. A kljub temu se zgodi, da 
prav največji favoriti ne dosežejo tako želene medalje. Zakaj torej lah-

ko nekateri tako brezkompromisno pridobijo 
zlato svetovnega prvaka, na olimpijskih igrah 
pa so osmoljenci? Menim, da bi lahko razloge 
iskali v mentalni pripravljenosti. Predvsem je 
na plečih favoritov nemalokrat veliko breme 
pričakovanj sodržavljanov in medijev. Želja 
po izvrstnem dosežku je velika, a potrebno je 
kar globoko prepričanje, da si sposoben seči 
po zvezdah. Vsaka celica v telesu mora biti v 
neprestani pripravljenosti, vsako čutilo se mora 
nagibati zgolj k enemu cilju - biti najboljši in obenem ostati sproščen. 
Nekateri izmed športnikov se zato zatekajo po pomoč k izkušenim 
športnim psihologom, drugi iščejo svojo duhovno moč v alternativni 
medicini. Poti je mnogo, vse pa vodijo k enem cilju, pripraviti svojo 
glavo, da bo na največji tekmi sezone delovala brezhibno. A zgolj 
mentalna pripravljenost brez fizičnih temeljev ne daje nikakršnih 
zavidanje vrednih uspehov. 

Tudi Rajmond Debevec, slovenski olimpionik, je v eni izmed 
svojih izjav pred leti modro strnil, da se vrhunski dosežek sestoji iz 
več dejavnikov: talenta, telesnih danosti, dela, mentalne pripravlje-
nosti in Sreče. Da, tudi brez slednje ljubljenci množic ne bi bili, kar 
so. Srečni olimpijci, namreč. 

Roman Ražman - RR (tudi znak za Rolls 
Royce) je bil (in je še) gejzir idej, risal je stripe, 
pisal zgodbe, zapustil je majice s podobo Iva 
Daneva, dr. Viktorja Murnika, svetovno znana 
je njegova majica Rad imam šport, njegov je 
naslov rubrike z imenom Ordinacija. Da je 
človek, ki ima v sebi veliko dušo, smo se zave-
dli, ko je nekoč prinesel uvodnik in je s svojo 
značilno pojočo pisavo zapisal: »Ko povoziš 
žabo, pomisli - Iz malega raste veliko!« Ja, 
njegova iznajdba je tudi Vila Zova, zavetnica 
vraževernih športnikov. Ustanovili smo Klub 
Zova, deloval je v slogu: »Sem vitez domišljije, 
živim športno in imam prave prijatelje,« kar je 
bilo zapisano tudi na hrbtni strani izkaznice. V 
klubu Zova se nam je takrat med prvimi pri-
družila osnovnošolka Mateja Hohkraut iz La-
škega, ki je danes tudi že športna pedagoginja. 
Žal je bilo premalo takih kot Mateja in Klub 
Zova čaka, da ga znova oživimo. Kar dolgo smo 
se družili s to grdo gospo lepe notranjosti in 
Romanom. A je RR nekega dne svojim mladim 

bralcem napisal: »Lahko me pohodite, lahko 
me opljuvate, samo nikar me ne ignorirajte.« 
In je odšel novim izzivom naproti, njegovo 
zadnjo risbo pa imate na strani 32.  

Naš modro-belo-rdeči naslov Šport mladih 
poznate. Zanj smo se pogosto morali potegniti, 
saj veste, pride nova metla in želi pomesti vse, 
kar diši po starem, potem šele razmišlja, kako 
naprej. Ustvarila ga je oblikovalka Mara Šva-
gelj, tako kot tudi vse ikone za športe, ki jih 
srečate pri izidih. Njen Jurček, metalec diska, 
je nekaj posebnega in zasluži si svojo zgodbo, 
saj je bil izjemno spreten, obvladal je skoraj 
vse športe, igral je tudi šah. Zahvaljujoč Mari 
in njeni oblikovalski roki. 

Za veliko čast si pri reviji ŠM štejemo, da je 
bil med sodelavci tudi znani karikaturist Borut 
Pečar (1930-2009), po duši športnik in otrok. 
Ko smo se srečali z njim in mu razlagali, kaj 
želimo, je takoj vedel, kaj bo nastalo. Tako kot 
je bila čista njegova vest, takšne so bile njegove 
risbe, polne humorja. Hodil je pokončno in 

nikomur ni bilo treba razlagati, da je bil nekoč 
izvrsten telovadec iz Narodnega doma. Drugi 
karikaturist, ki mu v Sloveniji niso pripisovali 
dovolj veljave, morda zato, ker je delal za 
lokalni dnevnik Večer in ker se tudi sam ni 
silil v ospredje, je bil Drago Senica. Brez pre-
tiravanja lahko rečemo, da ga lahko uvrščamo 
ob bok svetovno znanemu karikaturistu Otu 
Reisingerju, Slovencu, ki je živel in deloval v 
Zagrebu. Majice s karikaturami Draga Senice, 
ki jih je pri njem naročil takratni Zavod za šport 
Slovenije, lahko še danes vidimo na kakšnem 
tekmovanju. Sodelavec ŠM je bil še legendarni 
Božo Kos, s svojim ŠŠD-jevskim konjenikom. 
Od likovnikov moramo omeniti še Franceta 
Slano, ki se je občasno pojavil s kakšno risbo 
ali pa kot donator. Kakšno od njegovih del še 
danes krasi dnevno sobo kakšnega od športnih 
pedagogov. Polona Gržinič pa je znala narisati 
vse, od letala do balona ali pa sani, ki jih je vle-
kel norveški avanturist Boerge Ousland prek 
južne celine. (Prihodnjič dalje)        
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Športni potopis  (1)

Letošnji družinski poletni dopust smo soglasno prilagodili  
olimpijskim igram v Londonu in želji, da si kot navijaška 
ekipa ogledamo ta izbor največjih svetovnih športnikov. 

Imel sem resnično dober motiv, saj je bil eden izmed udeležencev 
tudi naš prijatelj judoist Roki Drakšič. Zato je bila usmerjena iskrena 
želja povod, da so se vesoljske smernice naravnale nam v prid. Tako sem 
(sicer pozno) šel konec maja v akcijo za kartami: nesporno smo si bili v 
odločitvi enotni – želimo videti Rokijev naskok na olimpijsko medaljo. 
Ampak, glej ga šmenta, vse karte za ogled judo predstave 29. julija v 
Excelu so bile razprodane. Potolažil sem se kot že večkrat, rekoč: »Tudi 
to mora biti za nekaj dobro.« Ni minil teden, ko je zazvonil telefon. 
Matic z OKS-a mi je sporočil, da so se sprostile tri popoldanske karte. 
Brez oklevanja sem jih kupil – saj smo vendar V IGRI. Četrto karto za 
ženo Anjo sem ponovno nenaključno kupil en teden pred odhodom. 
S pomočjo turistične agencije Condor Travel in njihovega prijaznega 
osebja sem prišel do ugodne nastanitve, Ryanair pa je poskrbel, da smo 
iz Trsta vsi štirje leteli za 270 EUR. 

V petek, 27. julija, pozno popoldne smo prispeli na letališče Stansted, 
od koder nas je prijetna pot z avtobusom vodila do približno 40 km 
oddaljenega Londona. Še zlasti zanimiva je bila vožnja mimo glavnega 
olimpijskega dogajanja: štadiona, olimpijske vasi in velikega nakupo-
valno družabnega centra Westfield, ki je bilo pravo stičišče druženja 
športnikov in njihovih oboževalcev. Čeprav sem bil tokrat drugič v 
Londonu, me je presenetila izredna gostoljubnost vseh ljudi, še posebno 
policistov in prostovoljcev, med slednjimi je bilo precej starejših ljudi, 
ki so se v svojih vlogah odlično znašli. Po podatkih naj bi jih bilo preko 
10 000, približno toliko kot vseh udeleženih športnikov iz 204 držav. 

Naš prvi cilj je bil poiskati hotel, si kupiti najugodnejšo večdnevno 
prevozno karto in raziskati okolico bivanja z vsemi možnimi poveza-
vami. V Padingtonnu je bila naša izhodiščna točka, kar se je pokazalo 
za več kot odlično odločitev. S hotelskimi sobami se angleži težko 
pohvalijo, res pa je, da na potovanjih moje družine soba služi samo za 
kratek nočni počitek. Za turista v Londonu je najbolj pomembno to, da 
stanuje čimbližje podzemni železnici in upa, da ne bo preveč deževalo. 
Do podzemne na Lancaster Gateu smo imeli samo tri minute, do osre-
dnjega londonskega olimpijskega Hyde Parka pa še dodatnih pet minut. 
V petek zvečer smo na hitro pregledali okolico in si naredili načrt za 
naslednji dan. Načrti v naši družini so okvirni, večinoma se prepustimo 
intuiciji, ki nas vedno pripelje na pravo mesto. Natančno ob polnoči 
smo naši kraljici Anji vsi trije fantje zapeli v čast njenega rojstnega dne, 
ji podarili posebne verze in plesni nastop.

Po angleškem zajtrku (fižol, klobasica…) je sledilo raziskovanje Hyde 
Parka in izkoriščanje  Oyster prevozne karte. V parku so mlajšega sina 
Filipa najbolj navduševale pernate živalice v in ob jezeru, meni pa ni 
bilo jasno, zakaj toliko zaprtih cest. Kmalu se mi je posvetilo, da zaradi 
kolesarske olimpijske dirke. Super, zanjo nismo potrebovali vstopnice, 
vzdušje ob progi je bilo fenomenalno, skratka, olimpijski vrvež na višku. 
Anja je hitro napeljala vodo na svoj mlin, saj je ugotovila, da bo najboljši 
ogled šprinta blizu enega največjih nakupovalnih centrov Harrods. Ker 
je bil to njen dan je bilo prav, da se strinjamo z njeno strokovno ugo-
tovitvijo. Tam smo se razdelili, Anja in Filip sta se napotila na različne  
nakupovalne oddelke, medtem ko sva se z Mihom osredotočila na 
oddelek z elektroniko. Zakaj? Izbrala sva si najboljši LCD in kar tam 
navijala za Janija Brajkoviča. Prijazni trgovci so se nama na trenutke 
pridružili in povpraševali s kje sva. Seveda so vsi vedeli kje je Slovenija, 
ha, ha… Ko so bili kolesarji eno uro do Harrodsa, smo tudi mi prišli 
na ulico in se hitro vživeli v čedalje večjo množico ljudi. Pisane in tudi 
navijaško pestro obarvane skupine navijačev so popestrile čakanje na 
kolesarje. Ta vrvež je bil celo bolj dinamičen in zanimiv kot tisti, ko so 
kolesarji v eni minutki odbrzeli mimo nas. Ena od zanimivosti je ta, da 
je bila naša navijaška točka pred korejsko olimpijsko hišo, pred katero 
so Korejke v nošah delile letake in tja vabile ljudi na večerno predsta-

Od Londona do Istre in Trja 
ali Vsi smo V IGRI

Prostovoljka

Hyde Park

Korejska olimpijska hiša
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Nagrada za fair play 2011-2012

Elizabeta Brence
Elizabeta, učenka 9. razreda Osnovne šole Ivana Tavčarja iz Gorenje 

vasi, je na slovesni podelitvi priznanj »naj« šolam prejela priznanje za 
fair play. Poslušalci so ob napovedi za njeno »imenovanje« zastrigli z 
ušesi, saj je fair play zmeraj nekaj posebnega. Obrazložitev je bila kratka: 
Elizabeta je nastopila na državnem tekmovanju v deskanju in osvojila 
2. mesto. Po razglasitvi dosežkov je, v spremstvu mentorice, prišla do 
organizatorjev in povedala, da verjetno proge ni prevozila pravilno. 

Kako se je dogodka spominjala Elizabeta, ki se z deskanjem 
ukvarja šele tri leta? 
»Na cilju se mi je zdelo, da proge nisem zvozila brez napake. Najprej 

sem to povedala učiteljici, ki mi je predlagala, da stopim k sodnikom in 
jim povem. Da me ne bi pekla vest, sem jim res povedala. A moram biti 
iskrena, bala sem se, da bom izgubila svojo medaljo,« je dejala in priznala, 
da se je še enkrat razveselila trenutka, ko so ji organizatorji povedali, 
da lahko medaljo obdrži ter da bodo podelili pač še eno medaljo več.

Kaj ti pomeni šport?
»Če se ne morem ukvarjati s športom, denimo, zaradi kakšne poškod-

be, se zelo slabo počutim. Čeprav nikjer ne treniram pa mi je šport zelo 
pomemben, brez njega težko živim. Deskam veliko, saj je blizu smučišče 
na Starem vrhu. Deskanje jemljem za zabavo,« je povedala in še dodala, 
da je s sošolkami in prijateljicami pogosto v sosednji vasi na Trebiji, kjer 
se zabavajo s športom, a se zelo skupina težko nabere, saj ima vsaka neko 
obšolsko dejavnost,« je Elizabeta osvetlila svoje prostočasno življenje.

Boš na šolskih tekmovanjih še nastopala? 
»Všeč so mi zaradi druženja in ne zaradi dosežkov. Bolj pomembni 

so prijatelji in nova znanstva.«

Kaj še počneš iz svojega veselja?
»Včasih si ogledam kakšno opero ali balet. Uživam ob klasični glasbi 

in tudi sama že štiri leta igram klavir.«    
Kam boš šla po osnovni šoli?
»Na višjo šolo za gospodarske poklice v Avstrijo. Sprašujejo me, če 

se bojim nemščine. Ne, je moj izbirni predmet v šoli in tudi v Avstrijo 
so poleg pouka še tečaji nemškega jezika.« 

Imaš rada še kakšen šport?
»Badminton. Letos bi morala nastopiti za šolo, a sem bila takrat na 

deskanju.«

vitev korejskih narodnih plesov. Prav zanimalo me je, kakšna je naša 
»olimpijska londonska baza« in promocija Slovenije?

Vzdušje ob progi se je iz minute v minuto stopnjevalo. Na ramenih 
sem imel Filipa, ki je bil dežurni snemalec. Ker so kolesarji malo zamu-
jali, je postajal vse težji, tudi zaradi tega, ker me je čedalje bolj tiščalo… 
Ampak, kot pravijo naši južni sosedje, »što treba, nije ti težko«. Prvi 
varnostni avtomobili, zvočno opozarjanje in motoristi ter za njimi  
Kolumbijec Uran in kazahstanski kolesarski veteran, skoraj 40 letni 
Vinokurov. Bila sta približno 100 m pred zasledovalno skupino, v kateri 
je bil pri naši ogledni točki Jani Brajkovič še na tretjem mestu. Bili smo 
navdušeni in na vse grlo navijali. Nato je sledilo čakanje na sporočilo iz 
cilja. Ko smo videli, da se gruča vročih Norvežanov veseli, nam je bilo 
jasno, da medalje nismo prejeli. Ne glede na rezultat je bil Jani naš junak 
– vseskozi V IGRI za medaljo in na koncu dvajseti z osem sekundnim 
zaostankom – bravo, Jani! 

Popoldne in večer smo nato sklenili v Hyde Parku, v enem glavnih 
zbirališč športnih turistov. Na vhodu v ograjen del parka so nas teme-
ljito pregledali. Celoten park meri 142 hektarjev, del parka, približno 
6 hektarjev, je bil ograjen, znotraj tega prostora pa so namestili nekaj 

ogromnih zaslonov, preko katerih so predvajali tekoče olimpijske do-
godke, bilo je veliko različnih stojnic in velik osrednji oder, na katerem 
so se v času olimpijskih iger vrstili glasbeni koncerti (Duran Duran, 
Supersonics…). Odlična odločitev organizatorjev je bila, da so celoten 
travnati prireditveni del parka posuli z lesenimi oblati, ki so bili odlična 
rešitev za nestanovitno angleško vreme (prostor je bil brez blata, hitro se 
je posušil, ostal topel). Za posedanje po tleh so nudili zadnji plati toplo 
podlago. V parku smo spremljali koncert ene izmed angleških glasbenih 
skupin, si ogledali mlade angleške košarkarske upe na montažnem košar-
karskem igrišču ter nekaj olimpijskih tekmovanj na velikih zaslonih. Ko 
sem primerjal dogajanje v parku in naš junijski Festival športa mladih v 
Kopru se mi je porodilo nekaj novih idej. Bistveno pa je, da smo odlično 
zasnovali sklepno dejanje interesnih programov športa otrok in mladine 
ter smo lahko ponosni tudi na našo  prepletenost šolsko/društvenega 
športnega aparata. Nenazadnje Angleži sploh nimajo državno podprtih 
šolskih športnih programov in šele sedaj načrtujejo to, kar imamo mi že 
več kot 15 let (Sportal, 14. 8., članek: Tekmovalni športi od zdaj obvezni 
za vse šolarje v Angliji).  

(nadaljevanje prihodnjič)
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Nagradno vprašanje
Spoštovani bralci revije Šport mladih, ob 20-letnici revije bomo natisnili posebno majico, med vsemi, ki 
nam boste na dopisnico, ki jo lahko naredite tudi sami, napisali nekaj besed o reviji ŠM, bomo izžrebali 
20 srečnežev, ki jo bodo prejeli po pošti. Naš naslov je: Šport mladih, Parmova 33, 1000 Ljubljana, ali 
pa nikoslana@gmail.com. Ne pozabite napisati svoj poštni naslov in velikost majice. 
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JUDO

DP za osnovne šole
KOPER, 6. Junija – Osnovnošolsko DP v judu je bilo v 
sklopu Športnega festivala. Ekipno: 1. OŠ R. Jakopiča 
Ljubljana (učenke 0, učenci 34) 34,  2. OŠ H. Smrekarja 
(0, 24) 24, 3. OŠ M. Kranjca in III. OŠ Slovenj Gradec 
po (10, 10) 20, 5. OŠ Pohorskega odreda, S. Bistrica 
(12, 4) 16, 6. OŠ dr. V. Kraigherja, Ljubljana (4 11), 
7. OŠ Mokronog (7, 5) 12, 8. OŠ F. Bevka, Ljubljana 
(10, 2) 12, 9. OŠ Spodnja Šiška (4, 7), OŠ I. Cankarja, 
Ljutomer (1, 10) in OŠ F.  Roša (10, 1) vsi po 11, 12. 
OŠ Prule, Ljubljana (10, 0), OŠ Preserje (0, 10)  in OŠ 
Ljubečna (0, 10) vsi po 10, 15. OŠ Turnišče (4, 5), 
OŠ P. Voranca, OŠ D. Alighieri (Izola) in OŠ B. Jakca, 
Ljubljana (5, 4) vsi po 9, 16. 19. OŠ Zadobrova (4, 4) 
in OŠ Gorica, Velenje, obe po 8, 21. 21. OŠ Šentjanž, 
Sevnica, OŠ S. Žagarja, Kranj, OŠ Prežihovega Voranca 
Ravne, OŠ Predoslje, OŠ Koseze, OŠ Franceta Prešerna 
Kranj, OŠ Domžale, OŠ Davorina Jenka, Cerklje n/Gorenj 
in DOŠ Lendava se po 7, 30. OŠ Koper, OŠ Griže, OŠ 
Dupek, OŠ Žiri, OŠ Šempas, OŠ Zalog, OŠ Petrovče, 
OŠ Lava Celje, OŠ Koroški jeklarji Ravne, OŠ Dobrova, 
OŠ B. Kocena, Ponikva, OŠ Bičevje vsi po 4, 42. OŠ V. 
Vodnika 3, 43. OŠ Šoštanj, OŠ V. Šmuc Izola, OŠ V. 
Pregarc Ljubljana, OŠ S. Jenka, OŠ Miklavž na Dravskem 
polju, OŠ Korena, OŠ Franca Rozmana Staneta (Lj), OŠ 
D. Kumar (Lj), OŠ A. Ukmarja (Koper) vsi po 1 točko, 52. 
OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ V. Perka, Domžale, 
OŠ Neznanih talcev Dravograd, OŠ Mala Nedelja, OŠ 
Ljudski vrt, Ptuj, OŠ Livade, Izola, OŠ G. Šiliha, Velenje, 
OŠ Beltinci in IV. OŠ Celje vsi brez točk. 
Starejši dečki, do 38 kg: 1. Grega Šušter (R. Jakopiča 
Lj), 2. Jakob Mislej (B. Jakca, Lj), 3. Nace Kovačič (F. 
Roša, Ce), do 42 kg: 1. Mare Pogorelec (II OŠ SG), 2. 
Rok Mikec (Šentjanž Sevn), 3. Timotej Matič (R Jako-
piča, Lj) in Tadej Smolej (B Kocena Ponikva), 5. Blaž 
Škof (Korena) in Urban Oštir (Mokronog), 7. Gašper 
Oblak (Šmartno p/Šg) in Klemen Okretič (R Jakopiča 
Lj), do 46 kg: 1. Januš Židan (H Smrekarja Lj), 2. Nino 
Rogeljšek (P Voranc Ravne), 3. Nik Lemež (Gorica Vel) 
in Matija Hrovatin  (Bičevje Lj), 5. Peter Nagy (DOŠ Len-
dava) in Aljoša Prokofjev Lampe (B Jakca, Lj), 7. Anže 
Škofic (V Perka Domž) in Luka Gorjan (Turnišče), do 50 
kg: 1. Uroš Vozlič (I Cankarja Ljut), 2. Maks Dobrin (P 
Voranca Ravne), 3. Matic Petak (Zadobrova) in Luka 
Jankovič (Dobrova), 5. Peter Novak (F Bevka Lj) in Viktor 

horskega batal. SB), 2. Tadeja Povalej (Domž), 3. Maja 
Adanič (Turnišče) in Tina Lasnik (K jeklarji Ravne), 5. 
Sabina Zorman (A Ukmarja Kp) in Ema Dobrin (P Voranca 
Ravne), 7. Inja Bevk (Bičevje), do 52 kg: 1. Tanja Anželak 
(III OŠ SG), 2. Nina Zaplatar (Mokronog), 3. Ioana Buzoiu  
(D. Alighieri Iz) in Maša Antuničevič ( Zadobrova), 5. Lea 
Knez (V Šmuc Izola) in Hana Prelog (I Cankarja Ljutom), 
do 57 kg: 1. Klara Bohinc (F Bevka Lj), 2. Vivian Nema-
nič  (Koseze Lj), 3. Nika Reven (Žiri) in Alessia Švagelj  
(D Alighieri Iz), 5. Lara Maslo (D Alighieri Iz) in Andreja 
Čertalič (V Pregarc Lj), 7. Mihela Vogrin (L vrt Ptuj) in Asja 
Ognjanovič (Neznanih talcev Dravog), do 63 kg: 1. Petra 
Opresnik  (M Kranjca), 2. Tajda Frantar (D Jenka Cerk 
n/G), 3. Gaia Breznik  (Sp. Šiška) in Dajana Damjanovič 
(Koper), 5. Nika Artač  (Franca Rozmana Staneta Lj) in 
Rebeka Kralj (Pohorskega odreda SB), nad 63 kg: 1. 
Tjaša Šalamun (F Roša Ce), 2. Urška Torkar (S Žagarja 
Kr), 3. Hana Štor (Petrovče) in Veronika Mohorič (Gorica 
Vel), 5. Tamara Kraljič  (Miklavž n/Dp) in Julija Slatinšek 
(Pohorskega Odr SB), 7. Joel  Lenoci ( d, Alighieri Izola). 

ATLETIKA

Posamično šolsko DP v atletiki
KOPER, 6. Junija – Posamično šolsko prvenstvo je bilo 
v okviru Festivala športa. 
Mlajši učenci
60 m: 1. Klemen Brezar (Loka) 7,81, 2. Jaka Sajovic 
(SJ Cerk) 7,84, 3. Anže Križanič (Radlje) 7,96, 4. Luka 
Kerin (Leskov) 8,01, 5. Tomaž Trajbarič (Kapela) 8,02, 
6. Jaka Iglič (Preser) 8,06, 7. Žan Kramaršek (Draml) 
8,13, 8. Dem Plava (L Vel) 8,18 (vsi v finalu), 9. Gal 
Mladenovič (Lipnica) 8,13, 10. Blaž Prelog (B Pt)  8,15, 
11. Rok Bačovnik (Šošt) 8,23, 12. Alan Poljšak (Col) 
8,25, 13. Aljaž Gašperin (Lesce) in Anes Rekič (DB Kp) 
po 8,27, 15. Žan Dobrovoljc (IK Borov) 8,29, 16. Klemen 
Sernel (P Trub) 8,30, 17. Nace Koprivnik (Drska) 8,34, 
18. Matic Praček (Šempas) 8,39, 19. Luka Hudobivnik 
(Bistr) 8,41, 20. Žan Golob (S Vrh) in Žiga Kopač (Š 
Loka) po 8,42, 22. Matevž Hribar (MV Duplica) 8,51, 
23. Matija Kranjec (Zalog) 8,53.
300 m: 1. Gregor Grahovac (JM Lj) 41,99, 2. Vasja 
Došen (MJ Lj) 42,18, 3. Alen Šubšič (MPT Vel) 42,41, 
4. Jaka Peklaj (Medv) 42,49, 5. Lovro Mesec Košir 
(Orehek) 42,50, 6. JakobJudež (G Nm) 42,98, 7. Krištof 
Jordan (SJ Cerk) 43,06, 8. Anže Kodelič (Šentjer) 43,10, 
9. Jaka Kuraj (MŠ NG) 43,19, 10. Matjaž Klemenčič (IT G 
Vas) 43,87, 11. Jure Dolenec (Poljane) 43,92, 12. Luka 
Leskovar (II OŠ SB) 43,97, 13. Gašper Veligošek (Griže) 
44,06, 14. Aljaž Osterc (Šošt) 44,61, 15. Počivalšek 
Zabukovšek (FM Ce) 44,73, 16. Tilen Kralj Trb) 44,74, 
17. Žan Morel (Košana) 44,97, 18. Tadej Naglost (DB 
Vip) 44,99, 19. Denis Babič (Polz)  45,01, 20. Dino 
Starčič (8T Logat)  45,47, 21. Andraž Stropnik (Šoš) 
46,24, 22. Timtej Rešetič (Šentjer) 46,26, 23. Nace 
Podlesnik (IC Vrh) 46,67.                                                 
600 m: 1. Tomotej Rozman (Pirniče)  1:32,24, 2. Marko 
Kotar (Trebn) 1:36,06, 3. Matevž Cimermančič (G Nm) 
1:36,47, 4. Timotej Kidrič (Majšp) 1:38,97, 5. Danijel 
Bartol (F Prešer) 1:39,84, 6. Martin Rihtaršioč (IG Š 
Loka)  1:40,29, 7. Vid Krajnc (G Radg) 1:42,76, 8. 
Luka Sagadin (Cirkovci) 1:43,01, 9. Jan Vukovič (Hudin) 
1:43,47, 10. Nik Rantah (SK Sevn) 1:44,89, 11. Jaka 
Kuhar (Griže) 1:45,73, 12. Žiga Igličar (T Logat) 1:46,39, 
13. Grega Žagar (DJ Cerklje) 1:47,03, 14. Matic Ber-

ginc (SG Kobar) 1:47,03, 15. Tomi Horvat (Turnišče) 
1:47,90, 16. Gregor Rabuzin (PT Laško) 1:48,40, 17. 
Blaž Semolič (AŠ Stjenka) 1:48,79, 18. Danijel Šturm 
(FB Tolm) 1:48,95, 
Višina: 1. Rok Renner (II OŠ Ce) 157, 2. Juš Smole 
(Domž) 157, 3. Andraž Marolt (Mozir)  in Miha Kotar 
(Trebn) po 154, 5. Klemen Narat (Trz) 154, 6. Anže 
Turk (MV Post) 151, 7. Žiga Verbajs (Šmart) 151, 8. 
Mitja Šandor (PV Bistr) 151, 9. Žan Stranjšak (II OŠ SB) 
148, 10. Luka Dončič (MJ Lj) 148, 11. Maj Malenšek (C 
Nm) 148, 12. Jakov Stipaničev (G Nm) 145, 13. Nejc 
Prezelj (Želez) 145, 14. Rok Doberšek (Brež) 140, 15. 
Izak Jurjevčič (I OŠ MS) 140, 16. Gal Golob (SK Sevn) 
135, 17. Tis Laufer (Črešnj) in Urh Košir (Križe) po 135, 
19.  Maj Kristan (Žiri) 130.
Daljava:  1. Tine Šuligoj (Čepov) 533, 2. Žiga Plajbes 
(Bistr) 519, 3. Luka Božič (PO SB) 515, 4. Jaka Kosta-
njevec (LV Pt) 513, 5. David Peras (Miren) 511, 6. Luka 
Mandelj (Šmart) 506, 7. Aljaž Strnad (Radeče) 504, 8. 
Tomaž Hrovat (Šmihel) 491, 9. Klemen Kukovič (Senovo) 
479, 10. Vid Vrhovnik (L Vel) 475, 11. Aleksandar Pavlo-
vič  (Toma Brejca)  469, 12. Miha Eržen (IT G vas) 468, 
13. Ambrož Škafar (Orehek) 465, 14. Luka Sobočan (FP 
Črenšev) 465, 15. Aleš Jesenovec  (F Preš) 462, 16. 
Kevin Podreka (FB Tolm)  460, 17. Pavel Hosta Šentjer) 
452, 18. Tim Vidmar (V. Gaber)  434.
Vorteks: 1. Anže Kozina (Naklo) 67,30, 2. Žan Krese 
(Škoflj) 64,63, 3. Jan Pernek (BSM Mb) 63,57, 4. Simon 
Žibret (III OŠ Ce) 62,66, 5. Luka Herceg (I OŠ S Grad), 6. 
Matej Niedorfer (Orm) 61,56, 7. Andraž Gruden (Mirna) 
61,02, 8. Jaka Plut (Grm) 59,66, 9. Drejc Fležar (Križe) 
58,55, 10. Izidor Budja  (T1 Mb) 57,78, 11. David 
Puhalič (MŠ NG)  57,71, 12. Andraž Bizjak (DB Vip) 
56,39, 13. Jernej Volk (Sp. Polskava) 56,23, 14. Niko 
Cartl (Markovci) 55,92, 15. Aljaž Naglič (VK Lj) 55,90, 
16. Žan Viher (LV Pt) 55,41, 17. Matic Vršič (V Ned) 
55,09, 18. Jure Žunič (DB Kp) 52,03. 

Mattelaer (D Kumar Lj), 7. Max Butkovič (Livade Iz). Do 
55 kg: 1. Matej Vidmar (V Kraigherja Lj), 2. Luka Bizjak 
(R Jakopiča Lj), 3. Žan Ahej (Pohorskega o SB) in Jan 
Pungaršek (Lava Ce), 5. Aljaž Stropnik (Šoš) in Manuel 
Čižmašija  Lešnjak (DOŠ Lend), 7. Miha Filip (Beltinci) 
in Urban Kolmančič (P Voranc Ravne), do 60 kg: 1. Žiga 
Košec (R Jakopiča Lj), 2. Ivo Jurkovič (Šp Šiška Lj), 3. 
Tim Gregorčič (Mokronog) in Marcel Lešnjak Čižmešija 
(DOŠ Lend), 5. Jan Jurgec (Turnišče) in Domen Vidmar 
(V Kraigherja Lj), 7. Lenart Kovač (IV. OŠ Ce) in Kevin 
Lackovič (M Nedelja), do 66 kg: 1. Dejan Rogelj (Preser-
je), 2. Peter Požar Kranjc (H Smrekarja Lj), 3. Jaka Bizjak 
(R. Jakopiča Lj) in Leonardo Vergilas (Griže), 5. Grega 
Ferenc (DOŠ Lend) in David Berdajs (P Voranca Ravne), 
7. Mitja Šaruga (Beltinci) in Martin Črešnilk (Neznanih 
talcev Dravog), do 73 kg: 1. Rok Hudej (M Kranjca), 2. 
Jan Kovič (H Smrekarja Lj), 3. Žiga Sušnik  (Šempas) 
in Tomaž Cvetko (Zalog), 5. Anže Sajovic (S Jenka) in 
Aljaž Triplat (Griže), 7. Luka Dedič (B Jakca Lj) in Nik 
Debeljak (P Voranca Ravne), nad 73 kg: 1. Nejc Pangerl 
(Ljubečna), 2. Rok Bašelj  (F Prešerna Kr), 3. Niko Gorjan 
(Turnišče) in Jan Grel Korenč (R Jakopiča Lj), 5. Blaž 
Skela (Koper) in Gašper Trušnovec (F Bevka), 7. Tilen 
Vodeb (G Šiliha Vel) in Tilen Falnoga (P Voranca Ravne).
Učenke, do 36 kg: 1. Ljudmila Merčnik (Duplek, 2. 
Lea Čargo (V Vodnika Lj), do 44 kg: 1. Maruša Štangar 
(Prule), 2. Ana Krč (Predoslje Kr), 3. Tina Vrtačnik (V 
Kraigherja Lj), 4. Hana Sušnik (B Jakca Lj), 5. Kristina 
Prašnikar (B Jakca Lj), do 48 kg: 1. Teja Tropan (Po-

Do 38 kg - Grega Šušter (R. Jakopiča Lj)

Do 44 kg – Maruša Štangar (Prule Lj)

Mlajše učenke
60 m: 1. Kaja Jelinič (Škocjan) 8,11, 2. Eva Lajhar (PG S 
Konj) 8,12, 3. Lea Zugan (DB Kp) 8,29, 4. Lana Skok (III 
OŠ Ce) 8,33, 5. Tajda Škraba ( (F Prešer) 8,36, 6. Nika 
Glojnarič (SK Sevn) 8,49, 7. Tjaša Lepej (I OŠ S Grad) 
8,51, 8. Tami Ščančar (G Radg) 8,53 (vse v finalu), 9. 
Ema Cimperman (Polz) 8,48, 10. Ria Grof (III OŠ MS) 
8,49, 11. Kaja Kavčič (S Vrh) 8,50, 12. Tinka Valenko 
(LV Pt) 8,51, 13. Eva Renuša (Stopiče) 8,53, 14. Hana 
Bizjak (FB Tolm) 8,55, 15. Neža Naglič (SŽ Kr) 8,57, 
16. Nika Škof (Šentjer) 8,60, 17. Veronika Heric (JR 
Cezanjevci)  8,60, 18. Kristina Premrl (MV Post) 8,60, 
19. Larisa Cartl (Markovci) in Diana Meško (Ormož) po 
8,61, 21. Teja Kušar (Cirkovci) 8,69, 22. Zala Frelih 
(Želez) 8,78, 23. Izza Obal (AM Slomška) 9.04. 
300 m: 1. Nika Ponikvar (Bled) 42,36, 2. Lara Krnc 
(Lipnica) 43,30, 3. Anja Zadravec (Grad) 43,53, 4. Sara 
Mohorič (Radovlj) 44,23, 5. Ana Krajnc (H Ce) 44,93, 6. 
Tija Ocvirk (Vojnik) 45,03, 7. Petja Herlah (L Vel) 45,52, 
8. Žanin Kužnik (Leskov)  46,01, 9. Kim Žižek (S vrh) 
46,23, 10. Anja Ziherl (Šentrupert) 46,46, 11. Merzel 
Anca (F Preš) 47,04, 12. Ana Korc (Radenci)  47,17, 13. 
Aleša Kamenik (Šmart p/SG) 47,23, 14. Katja Hočevar 
(KM Lj) 47,26, 15. Lucija Jezeršek (Preska) 47,72, 16. 
Eneja Sajko (FP Mb) 47,88, 17. Špela Kavčič (Želez) 
48,04, 18. Maruša Mlakar (OD S Konj) 48,37, 19. Sara 
Dodič (T Logat) 50,77, 20. Tjaša Filej (Deskle) 55,45.
600 m: 1. Klara Lukan (Šentj) 1:42,37, 2. Zala Ahtik 
(PT Laško) 1:44,32, 3. Ema Abina (Mirna) 1:45,03, 
4. Klara Rozman (Pirnič) 1:45,53, 5. Laura Lovšin (F 
Preš) 1:45,58, 6. Lucija Šušteršič (Preska) 1:45,61, 
7. Klara Zakšek (SK Sevn) 1:46,08, 8. Ana Milovič 
(Stranje) 1:47,04, 9. Alenka Benedik (Želez) 1;48,39, 
10. Eva Heinrich (T1 Mb) 1:48,91, 11. Zarja Fabjan (C 
Nm) 1:49,02, 12. Manca Pogorevc (MPT Vel) 1:49,13, 
13. Katja Rutar (FB Tolm) 1:49,38, 14. Manca Kerkoč 
(DL Vip) 1:48,58, 15. Kaja Kočar (Cankova) 1:50,37, 
16. Maja Šadl (Puconci) 1:51,78, 17. Hana Kranjec 
(Blanca) 1:52,45, 18. Nika Šturm (SG Kobar) 1:54,23, 
19. Karin Gošek (SK Sevn) 1:55,61. 
Višina: 1. Nuša Pustivšek (Slivnica p/Ce) 145, 2. Mateja 
Zotler (Črešnjevec) 145, 3. Taja Islamovič (LV Pt) 142, 4. 
Gaja Poklukar (Horjul) 142, 5. Nika Plankar (Leskovec) 
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139, 6. Valentina Vavdi (PO SB) 139, 7. Jana Knez 
(DL Ajd) 139, 8. Larisa Grubič (Šentjer) 139, 9. Maja 
Gazvoda (Trebnje) 139, 10. Ana Teržan (Griže) 139, 11. 
Nina Kavčič (Leskov) in Maja Vovk (Š Vel) po 136, 13. 
Ina Zulič (MŠ Lj) 133, 14. Kristina Sanabor (SK Seža) 
130, 15. Eva Kastelic (D Topl) 133, 16. Maruša Seražin 
(SK Seža) 130, 17. Samanta Juršnik (A Trsten) 130, 
18. Tjaša Mališ (Log Dragomer) 125, 19. Maja Zaman 
(G Nm) 125,20. Nika Špehar (Trebn) 125. 
Daljava: 1. Maja Bedrač (B Pt) 560, 2. Trina Praprotnik 
(Mojstr) 525, 3. Martina Gorenc (Bičevje) 516, 4. Miša 
Horvat (FP Črenšev) 511, 5. Nika Ude (HS Lj) 492, 6. 
Sara Kovačevič (MPT Vel) 474, 7. Špela Pečjak (DTopl) 
467, 8. Marta Legat (Naklo) 463, 9. Eva Pepelnak 
(Radeče)  463, 10. Maruša Vidrih (Solkan) 460, 11. 
Veronika Zupan (Polzela) 449, 12. Lavra Medle (G Nm) 
449, 13. Klavdija Leben (IK Borov) 446, 14. Maja Bizalj 
(Lucija) 446, 15. Julija Košir (Otoč) 438, 16. Tina Brdnik 
(CG Š Loka) 436, 17. Maruška Šketa (Starše) 434, 18. 
Urška Maruško (Apače) 385.
Vorteks: 1. Brina Vozelj (Pirn) 57,36, 2. Kaja Leopold 
(Kapela) 56,20, 3. Tjaša Ocvirk (DB Kp) 55,98, 4. Nina 
Šinko (Sv Jurij) 55,17, 5. Maša Abunar (G Nm) 52,13, 
6. Nika Matavš (Šmartno p/SG) 50,62, 7. Veronika 
Mohorič (G Vel) 50,45, 8. Ana Pibernik (FA Kamn) 50,05, 
9. Pija Virt (Predos)  49,86, 10. Nastja Novak (Veržej) 
48,25, 11. Tjaša Polajnar (Želez) 46,60, 12. Lara 
Žiher (MK Mb) 46,35, 13. Sara Buzečan (L Izol) 45,05, 
14. Ana Škorjanec (Orm) 41,07, 15. Nina Podgrajšek 
(Črešnj) 41,04, 16. Hana Cukjati (SG Kobar) 40,73, 
17. Anja Ostrovška (Šmarje p/J) 40,70, 18. Tina Brglez 
(Laporje) 39,57.
Starejši učenci
60 m (veter +3,4m/sek): 1. Alen Nuhanovič (MV Post) 
7,26, 2. Gaber Petric (SJ Kobar) 7,33, 3. Denis Bojič 
(OD S konj) 7,42, 4. Srečko Bakan (Turn) 7,43, 5. Nejc 
Zornada (JM Lj) 7,44, 6. Grega Pavlovič (M Pt) 7,46, 7. 
Primož Velkner (SK Mb) 7,54, 8. Uroš Čvan (Vrans) 7,55 
(vsi  finalu) 9. Nik Pregl (Sp Polskava) 7,48, 10. Martin 
Kunavar (Meng) 7,51, 11. Jaka Zavrtanik (Solk) 7,52, 
12. Tilen Krošelj (AŠ Stjenka) in Mirnes Medič (III OŠ 
Ce) po 7,53, 14. Patrik Vinter (Cirkulane) 7,58, 15. Nejc 
Bončina (CG Š Loka) in  David Žugman (HS Lj) po 7,62, 
17. Jan Mlakar (Sostro) 7,63, 18. Aljaž Knific (Preska) 
7,64, 19. Jan Gantar (Predos) 7,65, 20. Jure Kokelj 
(IT G vas) 7,68, 21. Luka Jerovšek (Šentrupert) 7,69.
300 m: 1. Anej Zupanc (II OŠ Ce) 37,47, 2. Jan Bezjak 
(M Pt) 37,94, 3. Rok Ferlan (Šenč) 38,22, 4. Urban 
Kresnik (Ponikva) 38,69, 5. Nejc Ajlec (Raden) 39,35, 
6. Mitja Vaupotič (OM Pt) 39,42, 7. Domen Bauman (LV 
Pt) 39,61, 8. Luka Kropivšek (Vrhov) 39,64, 9. Blaž Oto-
ničar (MV Post) 39,70, 10. Anže Levec (Meng) 39,83, 
11. Simon Mattiazzi (FE NG) 40,00, 12. Alen Pauman 
(Sp. Polskava) 40,04, 13. Tom Žurga (Žirov) 40,26, 14. 
Urban Znoj (DK Lj) 40,28, 15. Žiga Švigelj (Podčetrt) 
40,53, 16. Matic Ferjančič (Šturje Ajd) 40,57, 17. Jure 
Šilc (L Vel) 41,19, 18. Andraž Kovačič (Črni vrh) 45,86.
1000 m: 1. Cene Rakušček (Žiri) 2:41,02, 2. Nejc 
Ferle (BJ Lj) 2:42.07, 3. Miha Ličef (Gorje) 2:43,59, 4. 
Žiga Maver ( V vas) 2:46,68, 5. Tine Glavič (II OŠ SG) 
2:49,14, 6. Blaž Robida (Nazar) 2:49,39, 7. Gašper 
Kovač (DK Lj) 2:50,47, 8. Žan Kavaš (Odranci) 2:51,21, 
9. Vid Kramer (L Ce) 2:51,50, 10. Tomaž Jelenko (Zreče) 
2:51,65, 11. Domen Marš (Predos) 2:51,90, 12. Anže 
Čadež (Poljane) 2:51,90, 13. Žan Malek (M Pt) 2:52,59, 

14. Matija Cvikl (II OŠ Ce)  2:53,25, 15. Jan Trček (Log 
Drag) 2:53,47, 16. Žan Štrukelj (Šmarjeta) 2:53,50, 
17. David Škrbec (Brusn) 2:57,41, 18. Marko Živkovič 
(B Nm) 2:58,26, 19. Jan Matis (Puconci) 3:05,33, 20. 
Jernej Jurhar (Puconci) 3:07,99.
4 x 100 m: 1. OŠ Mladika (Pt) 46,52, 2. OŠ M. Vilhaqrja 
(Post) 47,30, 3. OŠ I. Tavčarja (Gorenja vas) 47,50, 4. 
OŠ Ponikva 47,80, 5. Dobrova 1 (Lj) 48,19, 6. Mengeš 
48,39, 7. OŠ S. Gregorčica (Kobar) 48,42, 8. OŠ Stična 
48,65, 9. OŠ D. Kumar (Lj) 48,83, 10. Turnišče 48,87, 
11. Petrovče 1 48,90, 12. OŠ S. Klavora (Mb)  49,26, 
13. OŠ Trebnje 49,50, 14. OŠ Dolenjske Toplice 49,85.
Višina: 1. Axsel Luksa (SK Seža) 189, 2. Leon Božič 
(Otoč) 189, 3. Matic Kovačič (Dobova) 183, 4. Matija 
Dular (G Nm) 180, 5. Luka Berginc (SG Kobar) 174, 6. 
Timotej Kostanjšek (Krško) 174, 7. Admir Salkanovič 
(Senovo) in Marjan Puc (Sv Tomaž) po 174, 9. Jernej 
Spudič (G Nm) 174, 10. Tilen Ahec (Majšperk) 174, 11. 
Tilen Bobnič (Krško) 171, 12. Žan Žužek (Domž) 171, 
13. Erik Korošec (MV Post) 168, 14. Denis Mrovlje (Žiri) 
168, 15. Miha Podobnik (VŠ Iz) 165, 16. Andraž Fijavž 
(MPT Vel), Gaber Ožegovič (Naklo) in  Florijan Raduha 
(Odranci) po 165, 19. Fran Stopar (F Preše) in David 
Dvoršak (Blanca) po 160
Daljava: 1. Vid Železnik (BSM Mb) 643, 2. Aljaž Murovec 
(Čepov) 622, 3. Miha Pugelj (D Topl) 609, 4. Štefan 
Osredkar (IT G vas) 605, 5. Nino Celec (Grad) 605, 6. 
Žan Hrovat (DL Ajd) 581, 7. Benjamin Čebular (JVIZ I 
OŠ R Slat) 580, 8. Klemen Zlatnik (Orm) 571, 9. Uroš 
Kovač (DL Ajd) 567, 10. Matic Luzar (D Topl) 557, 11. 
Blaž Hazimali (LV Pt) 549, 12. Luka Kretič (Šošt) 546, 
13. Andrej Gregorič (Dornberk) 545, 14. Patrick Valenčič 
(Prestr) 527, 15. Dejan Kociper (Orm) 519, 16. Egon 
Metelko (Krško) 518, 17. Jernej Žarn (Podbočje) 514.
Krogla: 1. Jernej Marčič (I Cankarja) 13,01, 2. Jan Knez 
(Poljč) 12,65, 3. Jan Kovič (HS Lj) 12,47, 4. Tobi Cvetko 
(FR Ce) 12,40, 5. Jaka Kamenarič (JM Lj) 12,00, 6. Ja-
nez Pišek (L Ce) 11,72, 7. Žiga Jovan (NH Rajka Hrast)  
11,70, 8. Vid Kavšek (Stična) 11,64, 9. Martin Gradišar 
(P Trub) 11,64, 10. Nejc Belšak (SK Mb) 11,52, 11. 

Ce) 43,65, 10. Petra Bizilj (TČ Lj) 43,67, 11. Tinkara 
Gregorčič (FB Tolm) 43,69, 12. Hana Gašper (Šmart p/
SG) 43,83, 13. Sara Hman (Šentjern) 44,22, 14. Anja 
Frantar (M Valjavca) 44,36, 15. Sabina Kopun (Veržej) 
44,39, 16. Ema Štukelj (Šmarjeta) 44,70, 17. Nina 
Lukančič ( Šmartno p/Šg)  44,73, 18. Tina Lešnik (Poljč) 
44,86, 19. Neja Cirar (L Vel)  45,04, 20. Nastja Možic 
(Selnica o/D) 45,64, 21. Amela Avdičevič (L Vel) 45,77,
1000 m: 1. Maja Plaznik (Pirniče) 3:07,27, 2. Julija 
Repolusk (Mislinja) 3:08,00, 3. Neža Sintič (Šentjer) 
3:09,42, 4. Anja Šmid (Križe) 3:11,58, 5. Karmen 
Orehek (FA Kamn) 3:12,47, 6. Tina Žlogar (TČ Lj) 
3:13,68,7. Djurdjica Peulić (Zadobrova) 3:15,74, 8. 
Gala Trajkovič (II OŠ SB) 3:17,69, 9. Nika Žnideršič 
(Krško) 3:19,15, 10. Nina Pavlič (Zreče) 3:19,30, 11. 
Tara Pleško (G Nm) 3:19,33, 12. Simona Sedonja (III OŠ 
MS) 3:20,43, 13. Mojca Centrih 8Lesično) 3:21,35, 14. 
Valentina Kostanjšek (Krško) 3:22,45, 15. Mateja Hari 
(Cankova) 3:22,48, 16. Neja Mavrič (Bovec) 3:24,15, 
17. Nika Bezjak (BI Mb) 3:24,64, 18. Kaja Lovšin (F 
Prešer) 3:28,69.
4 x 100 m: 1. OŠ F. Roša (Ce) 51,10, 2. OŠ M. Pintar 
Toledo (Vel) 52,64, 3. OŠ Grm 1 (Nm) 52,77, 4. II. OŠ 
Slov. Bistrica  53,26, 5. OŠ Polzela 53,71, 6. OŠ Livada 
1 (Velenje) 53,74, 7. III. OŠ M. Sobota 53,75, 8. OŠ 
Drska (Nm)  54,14, 9. OŠ Mladika (Pt) 54,32, 10. OŠ 
Brežice 1 54,42, 11. OŠ D. Lokarja (Ajdov) 54,51, 12. 
OŠ C. Golarja, Š. Loka 54,91, 13. OŠ Grm 2 (N. mesto) 
54,92, 14. OŠ Sladki vrh 55,65.
Višina: 1. Lara Omerzu (Brež) 174, 2. Pia Zupan (Bi-
strica) 163, 3. Rebeka Bačar (BJ Lj) 160, 4. Tina Šolar 
(Lesce) 157, 5. Neža Simčič (MV Post) 157, 6. Maruša 
Kujan (I OŠ Žalec) 157, 7. Monika Podlogar 154, 8. 
Manca Glušič (Mozir) in Valerija Todić (MK Lj) 151, 10. 
Špela Vučak (M Pt) 151, 11. Kaja Gorjup (B Nm) 151, 
12. Špela Turk (Otoč) 151, 13. Katja Čolnik (Kapela) 
148, 14. Nejka Strgar (Podbočje) 148, 15. Leda Krošelj 
(Brež) in Saša Stankovič (VIZ II OŠ R Slat) po 145, 17. 
Anita Švajger (I Cankar), Ana Albreht (Žiri) in Valerija 
Tišler (S vrh) po 140.  
Daljava: 1. Tina Božič (II OŠ SB) 614, 2. Lea Rožman 
(Cerklje) 538, 3. Lea Pavlin (G Nm) 538, 4. Tina Guštin 
(G Nm) 537, 5. Eva Pivk (CG Š Loka) 529, 6. Urša 
Kraševec (II OŠ SB)  528, 7. Tea Podbevšek (Rodica) 
527, 8. Katja Cesar (G Nm) 520, 9. Eva Jamnik (VV 
Lj) 503, 10. Sara Sotenšek (MP Lj) 500, 11. Jasmina 
Voroš (Belt) 489, 12. Jana Medle (Šmihel) 488, 13. 
Urška Šetina (G Nm) 483, 14. Nina Stare (Škoflj) 478, 
15. Zala Kuštrin (Bovec) 474, 16. Maja Kotnik (RR 
Limbuš) 471, 17. Ema Leskovec (Idrija) 462, 18. Jera 
Gregorc (Naklo) 461.
Krogla: 1. Tjaša Stanko (FRS Mb) 13,73, 2. Kaja La-
mut (PG S Konj) 11,06, 3. Saša Kmet (G Nm) 10,95, 
4. Sabina Požun (JM Lj) 10,84, 5. Sara Ajtnik (II OŠ 
SG) 10,68, 6. Urška Didovič (G Nm) 10,19, 7. Monika 
Šparaš (Grad) 10,00, 8. Nastja Ferenc (G Vel) 9,87, 9. 
Klara Šibila (Rače) 9,76, 10. Nina Hudovernik (Griže9 
9,72, 11. Lena Zatežič (G Nm) 9,67, 12. Maja Strmljan 
(Šmartno) 9,64, 13. Kaja Črepinšek (II OŠ Ce) 9,35, 14. 
Aleksandra Kožar (Krško) 9,30, 15. Eva Peterca (Litija) 
9,03, 16. Urška Šusto (8T Logat) 8,45, 17. Nastja 
Zupančič (I Cank) 8,45, 18. Megi Avsec (Pivka) 8,24. 
Vorteks: 1. Kim Barbič (Grm Nm) 76,44, 2. Manja Ga-
brovec (Podlehnik) 61,00, 3. Nejla Mehič (KD Kajuha) 
60,22, 4. Kaja Bobič (Škocjan) 59,07, 5. Klara Kavčič 
(ZO Kočevje) 58,48, 6. Tadeja Žarn (Podbočje) 58,01, 
7. Melani Jelen (IC Ljutomer) 57,94, 8. Zala Erznožnik 
(Naklo) 56,66, 9. Žaklina Jurkovič (Osem talcev, Logat) 
56,56, 10. Kristina Slejko (DL Ajdov) 56,22, 11. Anja 
Prapotnik (Ormož) 54,78, 12. Monika Grobljar (Vran-
sko) 54,12, 13. Sara Ruklč (Metlika) 52,07, 14. Daša 
Tomat (IG Š Loka) 51,21, 15. Manca Medved (Radeče) 
50,00, 16. Nika Budič (Brež) 49,70, 17. Nika Čotar 
(MK Lj) 48,00. 

Rok Petrovčič (MŠ NG) 11,39, 12. Toni Cesar (G Nm) 
11,24, 13. Patrik Legiša (AŠ Stjenka) 10,91, 14. Marcel 
Kaisersperger (Hajdina) 10,91, 15. Jure Peklaj (I Cankar) 
10,77, 16. Darko Stojnič (8T Logat) 10,54, 17. Marko 
Hrvatič (Senovo) 10,54, 18. Jure Bezjak (LP Mb) 9,99, 
Vorteks: 1. Gašper Vesenjak (Goriš) 87,31, 2. Miha 
Kolmančič (Orm) 85,10, 3. Aleš Dobrajc (I OŠ Žal) 
83,15, 4. Aljaž Rožman (Artiče) 82,69, 5. Andraž Za-
plotnik (Mirna) 82,66, 6. Marko Čučič (MK Lj) 80,51, 7. 
David Gavranič (MK Lj) 80,10, 8. Matevž Kunst (Polzela) 
79,85, 9. Tilen Gotenc (D Topl) 78,85, 10. Kristijan 
Simič (L Iz) 77,20, 11. Matej Gojič (Trb) 77,15, 12. 
Žiga Hrovat (Stična) 76,67, 13. Uroš Šerod (V Nedel) 
74,19, 14. Domen Ferjančič (DL Ajd) 70,91, 15. Miha 
Figar (Dornberk) 69,90, 16. Žan Pungartnik (BSM Mb)  
69,33, 17. Saš Serdinšek (LV Pt) 69,13, 18. Patrik 
Čolič (L Iz) 67,19, 19. Tomi  Manfreda (Solkan) 66,81, 
20. Nik Čeligo (Lucija) 65,87. 
Starejše učenke
60 m (veter + 2 m/sek): 1. Nuša Pintar (FR Ce) 7,83, 
2. Dominika Češek (MPT Vel) 7,88, 3. Barbara Pušnik 
(Frankolo) 7,96, 4. Tjaša Lukas (TČ Mb) 8,02, 5. Vika 
Rutar (DM Most n/S) 8.04, 6. Tjaša Potočar 8Drska) 
8,10, 7. Maja Perinčič (SG Kobar) 8,12, 8. Tinkara 
Zalokar (Leskov) 8,17 (vse v finalu), 9. Nastja Čop (FR 
Ce) 8,21, 10. Nina Kolenc (RJ Lj) 8,22, 11. Zala Sekne 
(Šenč) 8,23, 12. Urška Doberšek (NT Dravogr) 8,24, 13. 
Anja Meško (Sv Tomaž) 8,25, 14. Monika Jesenko (F 
Malgaja) 8,33, 15. Tina Turk (OM Pt) 8,31, 16. Monika 
Vesič (F. Malgaja) 8,33, 17. Tina Damiš (Benedikt) 
8,36, 18. Maša Kužnik (JM Lj) 8,39, 19. Sindi Makovec 
(MŠ NG) 8,42, 20. Anja Tolar (Želez) 8,47, 21. Tajda 
Rehberger (Lesce) 8,56.
300 m: 1. Aneja Simončič (Šemp) 39,70, 2. Ina Rojnik 
(Polz) 40,84, 3. Tjaša Sirc 41,18, 4. Ema Loparnik 
(obe SJ Kobar) 41,95, 5. Nika Gros (Preska) 42,77, 6. 
Kaja Štante (I OŠ Ce) 43,01, 7. Sonja Djindjić (LA Gros) 
43,38, 8. Katja Sluga (FB Tolm) 43,44, 9. Tara Busil (FR 
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Podelitev priznanja najboljšim
Tradicija podeljevanj priznanj in 
nagrad za športne uspehe ter 
dejavnosti v in ob šoli še traja – torej 
to dejavnost še zmeraj cenimo. Kar 
se je nekoč dogajalo na prireditvi za 
najboljše šolsko športno društvo v 
veliki dvorani Kina Union v Ljubljani 
in ob spremljavi velikega mladinskega 
orkestra Srednje glasbene šole iz 
Ljubljane, se je letos ponovilo v 
dvorani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. V slovesnem 
ozračju so visoki predstavniki MIZKŠ 
najboljšim, najbolj dejavnim in 
ustvarjalnim podelili priznanja in tako 
poudarili pomembnost gibanja, športa 
in ustvarjalnosti. Kulturni program pa 
so tokrat pripravili učenci in učenke z 
Osnovne šole Brežice. 

Interesni programi športa otrok in mladine 
(ŠOM), ki je, kot poudarjajo na Zavodu za 
šport RS Planica, vez med društvenim in šol-
skim športom, zajemajo veliko otrok mlade 
populacije. Domala vsaka šola je bila dejavna. 
V minulem šolskem letu je bilo v teh progra-
mih prek 250.000 otrok. Sklepno dejanje vseh 
dejavnosti je bilo simbolično v Kopru, na III. 
festivalu športa, na katerem sta prireditvi dajala 
vzgon Javni zavod za šport Koper in Osnovna 
šola Koper.

Med podeljevalci priznanj na MIZKŠ je bila 
tudi državna sekretarka ga. Mojca Škrinjar, ki je, 
med drugim, dejala: »Že kot ravnateljica osnov-

ne šole sem bila ponosna na športne uspehe 
svojih učencev in na njihova priznanja. Danes 
imam čast, da sem z vami, ravnatelji, mentorji 
in otroki, ki ste bili med najbolj uspešnimi. 
Menim, da so šport, rekreacija in prosti čas 
izjemno pomembni, ne samo za zdravje, ampak 
za bolj kakovostno življenje. In ne nazadnje so 
pomembni tudi prijateljski odnosi. Vse to so 
kakovostni dejavniki življenja, ki poleg kulture 
in poklicne kariere ter družine pomenijo enega 
od gradnikov našega življenja. Ko manjka eden 
od njih, je življenje bolj siromašno. Zato se za-
hvaljujem vsem, ki ste pomagali našim otrokom, 
in seveda čestitam nagrajencem.«

Velikemu srečanju ob rob je treba pove-
dati, da smo ob mnogih športnih pedagogih 
in področnih organizatorjih šolskega športa, 
brez katerih tako široko zasnovane izpeljave 
ne bi bilo, srečali nekaj novih obrazov, ki so s 
svojim zavzetim delom stopili iz povprečno-
sti. A najbrž je med nagrajenci manjkalo tudi 
veliko mentorjev, ki svojega dela zaradi tega 
ali onega vzroka niso uspeli predstaviti ali 
pa so zavestno prepustili doživetje slovesne 
podelitve priznanj na MIZKŠ svojim kolegom 
in kolegicam. Veliko bi jih lahko še našteli, ki 
niso prejeli nagrade, a je bila njihova izpeljava 
tekmovanja vrhunska, njihovi učenci in učenke 
pa uspešni, predvsem pa so nepogrešljivi člen 
pri izpeljavi celotnega programa. Veselili smo 
se z vsemi nagrajenci, a mnoge smo pogrešali. 
Najbrž ne zato, ker bi nanje pozabili, pač 
pa zato, ker tako velike dvorane, v katero bi 
lahko povabili vse zaslužne za ŠOM, najbrž 

nima nobeno ministrstvo. In prav zato sem na 
začetku tega sestavka priklical v spomin nek-
danje »zgodovinske« podelitve v kinu Union. 

Prav zato je treba še enkrat pohvaliti Nenada 
Pilipoviča, športnega pedagoga na Osnovni 
šoli Gorje, ki se je dolgo oziral naokoli in iskal 
dejavnost, s katero bi uveljavil svoje strokovno 
delo, seveda v ugodnih delovnih razmerah 
in z učenci, ki so že po tradiciji nagnjeni k 
vzdržljivostnim športom. Samo po njegovi 
zaslugi je za šolski pokljuški maraton, enega 
od biserov ŠOM, prejel priznanje FIS. Na 
letošnji slovesnosti ob koncu leta mu je Zavod 
za šport RS Planica izrekel priznanje in tako 
še enkrat pokazal, kako je treba razmišljati in 
delati. Sicer pa je prav, da so priznanja podelili 
vsem udeležencem tekmovanj ISF, saj uvrstitev 
niti ni tako zelo pomembna kot izpeljava ce-
lotnega projekta udeležbe, pri kateri pridobijo 
vsi, posebno mladi športniki. Na Zavodu za 
šport RS Planica si zato želijo, da bi se še več 
šol odločalo za nastope na teh mednarodnih 
tekmovanjih – kar pa z drugimi besedami po-
meni, da morajo športni pedagogi za udeležbo 
najti denar tudi zunaj sistemskih virov.  

Morda se je treba na koncu še enkrat vrniti 
k področnim koordinatorjem in ljudem, ki 
vodijo posamezne športe. Brez njihovih pri-
zadevanj zgradba ŠOM ne bi bila tako obsežna 
in tako čvrsta. A že dejstvo, da se je prav na 
letošnji prireditvi od tega, pogosto nehvaležne-
ga dela, poslovila prof. Saša Vesel, daje slutiti, 
da je treba, še posebno v teh kritičnih časih, 
imeti za ta del izpeljave veliko razumevanja.  
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Nagrajenci za šolsko leto 2011--2012 so bili:
Natečaja za najboljšo spletno stran: 1. OŠ Hruševec, Šentjur, 2. OŠ Ivana Groharja, Škofja 

Loka in OŠ Grm, Novo mesto, 4. OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana.
Natečaja za najboljšo športno fotografijo – posamezniki: 1. Dominik Tancer (OŠ Sladki 

vrh), 2. Meta Krečič (OŠ Srečka Kosovela, Sežana), 3. Tina Ražem (OŠ Srečka Kosovela, Seža-
na), 3. Nina Birsa (OŠ Srečka Kosovela, Sežana). Srednje šole: Uroš Pihner (Srednja gradbena, 
geodetska in ekonomska šola, Ljubljana). 

Natečaja za najboljšo športno fotografijo – med osnovnimi in srednjimi šolami: 1. OŠ 
Božidarja Jakca, Ljubljana, 2. OŠ Srečka Kosovela, Sežana, 3. OŠ Sladki vrh in Srednja gradbena, 
geodetska in ekonomska šola, Ljubljana.

Natečaja za najboljše šolsko glasilo s športno tematiko: 1. OŠ Sladki vrh, 2. Šolski center 
Ravne na Koroškem, Gimnazija, 3. OŠ Poljčane, 4. OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana.

Nagrade za najbolj športne vrtce: 1. Vrtec Ljutomer in Vrtec Jelka, Ljubljana, 3. Otroški 
vrtec Metlika, 4. Vrtec OŠ Dobje in Vrtec OŠ Destrnik – PŠ Trnovska vas.

Nagrada za najbolj športne osnovne šole: 1. OŠ Brežice in OŠ Hruševec Šentjur, 3. OŠ 
Franja Goloba, Prevalje, 4. OŠ I. Murska Sobota, 5. OŠ Jurija Dalmatina, Krško, 6. OŠ Grm, 
Novo mesto in OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka, 8. OŠ Sladki vrh, 9. OŠ Osmih talcev, Logatec, 
10. OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka, 11. OŠ Šentjernej, 12. OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, 
13. OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, 14. OŠ Stražišče, Kranj, OŠ Šmartno pri Litiji in OŠ Ivana 
Tavčarja, Gorenja vas.

Najbolj športne osnovne šole s prilagojenim programom: 1. OŠ Glazija, Celje 2. OŠ Jela 
Janežiča, Škofja Loka 3. OŠ Brežice.

Najbolj športne srednje šole: 1. II. Gimnazija, Maribor, 2. Gimnazija Šiška, Ljubljana, 3. I. 
gimnazija v Celju, 4. Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 5. Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije, Ljubljana – ŠC PET, 6. Srednja ekonomska šola Celje.

Posebne zahvale za usklajevalce šolskih tekmovanj: Saša Vesel (GLŠ, srednješolski rokomet),  
Boris Majer (KZS, košarkarska tekmovanja), Bogdan Povalej (ŠZ Celje, Vodja področnega centra 
Celje), Vojko Orel (ŠZ N. Gorica, Vodja področnega centra Goriška).

Najboljša organizacija tekmovanj: OŠ Antona Janše Radovljica -- atletika za OŠPP, Šolski 
center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija -- srednješolska finala v rokometu 
in košarki za dijake, Gimnazija Šiška, Ljubljana -- atletski finale za dijake, OŠ Primoža Trubarja, 
Velike Lašče -- finale v malem nogometu za učence, OŠ Brežice -- finale v rokometu za učenke.

Priznanje za množično udeležbo na Festivalu športa v Kopru: OŠ Srečka Kosovela Sežana 
in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 

Fair play: Elizabeta Brence, OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas.
Priznanja za nastope na tekmovanjih Mednarodne zveze za šport ISF: OŠ Gorje (3. me-

sto na tekmovanju ISF v smučarskih tekih v Gressoneyju v Italiji), Gimnazija Šiška Ljubljana 
-- 5. mesto med 19 ekipami v rokometu za dijakinje v Varaždinu, Gimnazija Ptuj -- 5. mesto 
med 19 ekipami v rokometu za dijake v Varaždinu, Gimnazija Murska Sobota -- nastop na ISF 
prvenstvu v odbojki za dijakinje. 

Kulturni program so oblikovali učenci in učenke 
Ana Skumvač, učenka 6. razreda OŠ Gorje, Martin Jožef Tomše, 9. razred OŠ Brežice, 

folklorna skupina Kresnice, Osnovna šola Brežice (mentorica prof. Zdenka Dušič), glasbena 
skupina OŠ Brežice: Martin Jožef Tomše in Sandi Hribar (oba diatonična harmonika), Ksenija 
Kržan (klarinet) in Nika Povšič (violina), plesalci: Lara Omerzu, Tamara Fijolič, Lara Kopp, 
Ana Levak, Larisa Luif, Boža Polovič Štojs, Andrej Luif, Tjaša Vretič, Kristina Hribar, Urška 
Prah, Viktorija Slovenc, Klavdija Vegelj, Maruša Žibert, Mlajša plesna skupina Ritmo Loco iz OŠ 
Brežice (mentorica prof. Mirna Šiljevinac) in plesalke: Aneja Ljubič, Alja Poldan, Maša Tabor, 
Nika Jovanovič, starejša plesna skupina Zvezdice iz OŠ Brežice (mentorica prof. Marjanca Pečar), 
plesalke: Brina Lukež, Karin Urek, Leda Krošelj, Sergeja Kržan, Dana de Costa in Nana Bedek. 
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FIS SNOW KIDZ AWARD 2012
OŠ Gorje nagrada FIS Piše NENAD PILIPOVIČ

Tudi čudeži in pravljice se dogajajo. 
Vas zanima neverjetna zgodba o 
»gorjanskem udeležencu« na 48. 
kongresu FIS (Mednarodna smučarska 
zveza) v Južni Koreji? Začne se takole: 
Na otroškem dnevu v Planici 2010, 
medtem ko so se učenci zabavali 
na koncertu, sem na stojnici dobil 
brošuro o FIS Snow Kidz Aaward 
– torej o priznanjih FIS za delo z 
otroki. »Pa saj se tudi mi ukvarjamo 
prav s tem,« sem si dejal in pogledal 
priznanja od blizu.  

FIS je leta 2008 ugotovila, da so zimski 
športi postali za otroke predragi. Leta 2010 
so na kongresu v Antalyji v Turčiji začeli v 
dvoletnih krogih nagrajevati projekte, pro-
grame in prireditve, ki omogočajo otrokom 
čim cenejše in zgodnje sodelovanje v zimskih 
športih. Na spletni strani FIS sem preučil vse 
nagrajene projekte leta 2010 in ugotovil, da 
je Šolski pokljuški maraton (ŠPM) idealna 
prireditev za kandidaturo. Jeseni leta 2011 
sem se odločil, bolj v šali kot zares, da bom šel 
po nagrado v Južno Korejo. Do 15. februarja 
2012 sta Smučarska zveza Slovenije (SZS) in 
g. Tomi Trbovc prijavila 15. ŠPM 2011 in 16. 
ŠPM 2012. Le nekaj dni pred kongresom (13. 
maja 2012) sem nad kandidaturo že obupal, 
saj ni bilo nobene informacije o izbranih pro-
jektih. Naslednji dan pa je elektronska pošta 
iz Švice povzročila eksplozijo navdušenja in 
organizacijsko mrzlico z mojim odhodom v 
Južno Korejo. Z vrtoglavo hitrostjo so si sledili 
dogodki, odobritev dopusta na Osnovni šoli 
Gorje, dogovori s SZS, Zavodom za šport RS 
Planica, urejanjem potnega lista in 17. maja 
sem imel letalsko vozovnico že v žepu.

Devetdnevna pot v Južno Korejo je potekala 
prek Moskve, Pekinga do seulskega letališča 

Incheon. Po 13-urnem letu sem že občutil, kaj 
pomeni, če v krogu 50 km okoli velemesta živi 
več kot 20 milijonov ljudi. Bival sem v lepem 
hostlu, samo 50 m od metroja, in za never-
jetnih 6 evrov za noč z zajtrkom! V Evropi 
ni kaj podobnega. Tri dni sem si brez načrta 
ogledoval Seul, prepustil sem se zanimivim 
dogodkom in toku velemestnega mravljišča. 

Ponedeljek, 28. maja
Velik praznik in dan, posvečen Budi. 

Pomotoma sem zašel v otroški zabaviščni 
park, z množico družin z otroki. Kotiček za 
počitek in spanje, kar na tleh, je bil poln spečih 
družin in otrok. Bojevitost iz Korejske vojne 
(1950-1953) prenašajo na otroke, ponosni 
očetje se v parku s svojim sinovi vozijo z 
majhnimi tanki!? Ogledal sem si še neverjetne 
skulpture iz odpadnega železa, se pogovoril z 
najmlajšo korejsko znanko in mladim parom, 
ki je govoril angleško. Razočaran sem bil 
nad slabim znanjem angleščine, tudi mlajših 
Korejcev. Bravo, slovenske učiteljice angle-
ščine. Primerjali smo naši državi. »Ali ste res 
država z dvema milijonoma prebivalcev,« sta 
se čudila. Poznala sta Tita, slovensko nogo-
metno ekipo iz SP 2002 in Zlatka Zahoviča. 
Na postaji podzemne železnice so me šokirali 
brezdomci. Bilo jih je precej, iz kartona so si 
naredili domovanje, videti je srhljivo, kot bi 
ležali v krstah. 

Torek, 29. maja
Poklonil sem se prvi slovenski olimpijski 

veslaški medalji na progi Misari. Na OI 1988 
sta bron v dvojcu brez krmarja osvojila prija-
telja Sadik Mujkič in Bojan Prešeren. Oblačila 
vrtnaric, ki so urejale park, so bila strašljiva, saj 
so jih povsem zakrivala. Blizu proge je veliko 
zapuščenih rastlinjakov in ogromno smeti. Ob 
policijski postaji sta dva policista urejala vrt. 

V blokovskem naselju (bloki so na pročelju 
oštevilčeni) sem obiskal osnovno šolo, v ka-
teri so na peščenem igrišču, med uro športne 
vzgoje, igrali nam znano igro med štirimi ognji. 
Igrišče označijo kar z vodo iz posode v obliki 
čajnika. Otroci so zelo kričavi, moja višina 
in drugačnost sta povzročili, da so me že po 
nekaj minutah kar vlekli na vse strani. Hitro 
sem jim pobegnil pred vhod kraljeve palače na 
drugem koncu mesta. Ostal sem le pri ogledu 
vhoda, ker je bilo prav ta dan zaprto. Odprt 
in pravljično okrašen, zaradi praznika, pa je 
bil Budov tempelj Jogyesa. Ogled verskega 
obreda me je po velemestnem vrvežu pomiril. 

Sledil je kratek ogled nekega drugega tem-
plja - nogometnega stadiona, ki je gostil tekme 
SP 2002. Zvečer pa sem se z metrojem odpeljal 
v obmorsko luko Incheon in si ogledal festival 
lokalne glasbe. Gledalci so z navdušenjem plo-
skali pevcem. Vožnja z metrojem je bila dolga 
43 postaj, najdaljša pa šteje kar 61 postaj. Kako 
so, predvsem mladi Korejci, »priklopljeni« na 
elektroniko, je bilo najbolj vidno v metroju. 
Ali tudi slovensko mladino čaka tovrstna od-
visnost? Mobiteli, pametni telefoni, dlančniki, 
mini prenosni računalniki, slušalke, izjemna 
gibljivost in spretnost s palcem pri pisanju 
sporočil, igrice, informacije, filmi, glasba … 
Ali sploh še znajo živeti brez elektronike in 
seveda brez nakupovanja? V podzemnem 
nakupovalnem središču je iz vseh smeri kar 
mrgolelo ljudi.

Sreda, 30. maja
Z vlakom sem se odpravil do mesteca Sabuk 

in bližnjega Kangwonland hotela skoraj štiri 
ure vožnje jugovzhodno od Seula. Vozovnica 
je stala skromnih 9 evrov. Sprevodnik se vsa-
kič, ko vstopi in izstopi iz vagona, prikloni 
potnikom. Vozovnic ne luknja. Domačini 
pač niso vzgojeni za goljufije. Pregleda le, 
če so zasedeni prostori prodanih vozovnic. 
Sedeti je treba le na svojem mestu. Med vožnjo 
sem opazoval okolico in opazil, da se izplača 
ukvarjati s kmetijstvom. Zemljišča so vzorno 
obdelana, vsak košček zemlje zapolnijo z 
riževim poljem. V avli pravljičnega hotela s 
petimi zvezdicami mi je šlo kar na jok, ko sem 
v družbi finalistov FIS Snow Kidz Aaward 
videl pano našega ŠPM. V avli so se vrstile 
predstavitve kandidatov za svetovna prvenstva 
v alpskem in nordijskem smučanju. Kandidat 
za nordijski del 2017 je bila tudi Planica, ki pa 
je v finalnem izboru izgubila proti finskemu 
Lahtiju. 

Znašel sem se v svetu ljudi, ki smo jih ali 
jih gledamo po televiziji. Nastale so slike s 
Francijem Petkom, Petro Majdič, Walterjem 
Hoferjem in Marcom Girardellijem. Priprava 
na slovesno večerjo ob 19. uri je terjala trdo delo 
ekipe približno stotih ljudi. Lokalni kamnosek 
je pred vhodom v dvorano za 800 udeležencev 
kongresa iz 80 držav izklesal dobrodošlico iz 
ledu. Pogrinjek, z množico pribora in obilico 
rož, je moral biti popoln. Janez Kocjančič, 
predsednik OKS, je sedel desno od g. Gian-

Budin tempelj Bushan
38
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Piše  STOJAN MILENKOVIČ

-Franca Kasperja, predsednika FIS. Za uvod 
v večerjo so nas ogreli umetniki z mjuziklom 
Nanta. Delo v kuhinji je, po videnem, lahko 
tudi umetnost. Hrana na večerji je bila skromna. 
Vrhunec slovesne večerje pa je bila razglasitev 
najboljših treh projektov FIS Snow Kidz  
Award 2012. Prvo mesto sta skupaj osvojila 
Nemčija in Češka, Slovenija s ŠPM pa je bila 
tretja. Pravljično, neverjetno …  Naš trud je bil 
poplačan. Iskrena hvala vsem, ki so pomagali 
pri izpeljavi ŠPM. »Stopimo skupaj«, slogan 
gorjanskega župana Petra Torkarja, je obrodil 
sadove na svetovni ravni. Slovenci in Gorjanci 
znamo stopiti skupaj. Sodelavcev je ogromno, 
napisal sem kar 83 razglednic. Slika z navduše-
nim Janezom Kocijančičem in priznanjem ter 
veselje slovenskega omizja bom zmeraj nosil v 
srcu. Največje priznanje pa mi je izrekel Vedran 
Pavlek, vodja najboljše prireditve v svetovnem 
smučarskem pokalu na zagrebškem Sljemenu, 
Snow Queen Trophy, ko je prišel do mene in 
mi iskreno čestital. Tudi slika z Mikom Kojon-
koskim se ne zgodi vsak dan. 

Četrtek, 31. maja
S skupino udeležencev kongresa smo si 

privoščili izlet in ogled prizorišč zimskih 
olimpijskih iger 2018 v Pyeon Changu. Ob-
čudovali smo kompleks Alpensia, smučarske 
skakalnice, prizorišča za smučarski tek in bi-
atlon. Pomislil sem na mlade gorjanske tekače 
in biatlonce iz ŠD Gorje. Ali bodo nastopili 
na igrah? V bližnjem smučarskem središču 
Yong Pyong sem se priklonil edini zmagi Mitje 
Kunca v svetovnem pokalu. Poslovil sem se 
od slovenske delegacije in pravljičnega hotela 
ter po štirih urah vožnje z vlakom pripotoval 
»domov« v Seul.

Petek, 1. junija
Dopoldan sem si ogledal DMZ, demilita-

rizirano cono, popoldan pa Panmunjon - že 
50 let najbolj zastraženo mejo na svetu, od 
konca korejske vojne je meja med najbolj 

sprtima sosedskima državama, Severno in 
Južno Korejo. Seveda imajo vmes prste bli-
žnje velesile z različnimi družbenimi sistemi. 
Neverjetno je, kaj ustvari človek iz sovraštva. 
Nikoli uporabljena, popolnoma nova, zadnja 
železniška postaja Dorasan iz smeri Južne 
Koreje proti Severni. Kilometri ograje z bo-
dečo žico. Ameriški vojaki in enote Združenih 
narodov, bližnja minska polja, štirje severno 
korejski podzemni tuneli za invazijo na južno 
sosedo … V tunelu sem hodil v predklonu 
in s precejšnjimi bolečinami v hrbtu, majhni 
domačini pa v pokončni hoji. Med vožnjo smo 
videli tudi najvišja stolpa na svetu, z zastavama 
obeh držav. Do te višine so prišli tako, da so 
čez noč zgradili višji stolp od sosede. In tako 
izmenično do rekordnih višin. Vidno je bilo 
tudi lažno mesto na severnokorejski strani. V 
Panmunjonu smo lahko vstopili v znamenito 
modro barakarsko stavbo, v kateri potekajo 
pogovori med sprtima stranema. Meja poteka 
na polovici stavbe in na polovici pogajalske 
mize. Tako sem za pet metrov stopil tudi na 
severnokorejsko ozemlje.

Soboto, 2. junija
S hitrim vlakom KTX sem se odpeljal iz Seu-

la do Busana, drugega največjega mesta na jugu 
države. Razdaljo 441 km prevozi v neverjetnih 
dveh urah in 13 minutah, s povprečno hitrostjo 
prek 200 km/h! Srečanje z enakim vlakom iz 
nasprotne strani povzroči zračni pok in kljub 
petnajstim vagonom traja le kakšno sekundo 
ali dve. Na najlepši busanski plaži, Haeundae 
beach, so se otroci vozili s snežnim bobom 
in snežno desko po klancu iz mivke. Kakšna 
gneča je v sezoni, sem videl le na sliki. Na plaži 
je potekal festival peščenih umetnin, zraven pa 
so bili manjši kupčki peska, kjer so starši svoje 
otroke učili osnovnih spretnosti. Ogledal sem 
si tudi futuristično stavbo zasedanja APEC 
(Asia-Pacific Economic Cooperation) iz leta 
2005 in bližnjo mojstrovino, most Gwangan. 
Ogledate si lahko tudi obrok kosila, ki so ga 

jedli George Bush in drugi voditelji. Vreden 
ogleda je bil tudi ogromen Budin tempelj, večji 
kot v Seulu in enako okrašen zaradi praznika. 
Za konec pa je sledil še ogled tradicionalne 
tržnice Jagalchi s pestro ponudbo. Ribe vseh 
vrst, predvsem pa ogromno česna. Slikal sem 
celo mini tovornjak česna.

Pot domov
Vzleteli smo z drugega seulskega letališča 

Gimpo, prek Pekinga in Frankfurta. Zaradi 
peščene in deževne nevihte smo pri odhodu iz 
Pekinga zamujali tri ure. Tako sem v Frankfur-
tu zamudil letalo in moral ostati še dan dlje. 
Air China, kriv zamude, je vzorno poskrbel za 
namestitev v hotelu, prevoz z in na letališče in 
posredno tudi za prijetno slovensko družbo 
treh Slovencev. Pogovor je trajal pozno v noč. 
Več slik in video posnetkov si lahko ogledate 
na spletni strani OŠ Gorje.

Zahvala
Iskrena hvala Osnovni šoli Gorje, ravnatelju 

Milanu Rejcu, pomočnici ravnatelja Mojci 
Brejc, kolegici športni pedagoginji Maji Pre-
šeren Kristan, kolegom učiteljem in drugim 
sodelavcem, Zavodu za šport RS Planica, Smu-
čarski zvezi Slovenije, Občini Gorje in županu 
Petru Torkarju, podžupanji Danijeli Mandeljc, 
Športnemu centru Pokljuka in Borutu Farčni-
ku in Branetu Gomilarju, Športnemu društvu 
Gorje, Zdenki Mandeljc in Janezu Petkošu, 
Janezu Peterlinu  ter še mnogim drugim, brez 
katerih ŠPM in nagrade FIS ne bi bilo. Dokaza-
li smo, da znamo »Stopiti skupaj«. Hvala tudi 
moji družini, ženi Metki in otrokoma Nini in 
Mateju, da me prenašajo ob vsem delu, ki je 
potrebno za izpeljavo ŠPM. 

Še naprej bomo na Pokljuki razvajali otroke 
z zimskimi športi, morda pa je prišel čas, da 
v bližnji prihodnosti »Stopimo skupaj« in 
organiziramo Šolsko svetovno prvenstvo v 
alpskem smučanju in smučarskih tekih, ISF 
SKI, v Gorjah in na Bledu.

V družbi 
z Marcom 
Girardellijem

Nagrada: Češka, Nemčija, SlovenijaOče in sinovi na tanku – 
za moško vzgojo

Peščena plaža in možice
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Prireditev

Ali je bilo  
dovolj učencev  
in učenk?

Ker je 177. številka Športa mladih z 
znamenju 20-letnice revije za šport otrok 
in mladine, sem se, ob pregledovanju 
fotografij, spomnil nekdanjih tovrstnih 
prireditev v dvorani kina Union. Bila je 
polna mladih, prišli so dejansko iz vseh 
koncev Slovenije. Mentorji so navadno 
pripeljali skupino učencev in učenk, ki so 
bili najbolj dejavni pri izpeljavi dejavnosti 
in tudi na športnih igriščih. Priznanja so 
bila tudi zanje in najbrž so bili ponosni, 
da so jih prejeli na velikem odru in pred 
množico vrstnikov. 

Priznati je treba, da smo tudi na letošnji 
slovesni podelitvi priznanj videli nekaj 
mladih obrazov, seveda so jih pripeljali 
mentorji, ki imajo najbrž bolj izražen 
občutek za mlade, s katerimi delajo, in se 
tudi bolj zavedajo, da brez njih in njihove 
neizmerno velike volje ne bi bilo vsega, 
čemur smo peli hvalo pod vodstvom 
voditelja Petra Kavčiča, ki to dobro ra-
zume, saj je tudi sam športni pedagog na 
Osnovni šoli v Petrovčah. In tu je znova 
izstopal Nenad Pilipovič (OŠ Gorje), ki je 
pred povabljene postavil svoje smučarske 
tekače z ISF. Ne nazadnje so prijazen 
okvir prireditvi nastavili učenci in učenke 
z Osnove šole Brežice, s plesnimi skupi-
nami in mladimi glasbeniki.  (ns)

Z leve: Nina Birsa in Meta Krečič (obe OŠ Sežana) ter Dominik Tancer (OŠ Sladki vrh)

Učenci in učenke z OŠ Gorje, uspešni na tekmi ISF v smučarskem teku




