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Luka Dončič se je preselil v Madrid
Fanči Moljk, dopisnica Športa mladih, je prek facebooka poiskala 13-letnega Luko Dončiča (188 cm), 
ki zdaj trenira in obiskuje šolo v Madridu. Spoznala ga je v Punatu na Krku, kjer se je spoprijateljil z 
njenim vnukom Jernejem Moljkom, obetavnim rokometašem iz Hrastnika, članom ekipe RK Dol TKI 
Hrastnik. Letos se je vpisal na Tehniško gimnazijo v Celje.
Luka je dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj je bil njegov oče Sašo nadarjen košarkar. 
Opazili so ga športni strokovnjaki in ga že pred meseci povabili na preizkušnjo. Ker se je izkazal 
je dobil pogodbo, ki bo veljala do njegovega 18. leta. Luka je v Madridu že od začetku septembra, 
oblekel pa je dres španskega kluba Real Madrid. Doslej je pet let igral pri Uniono Olimpija.
Kako se počutiš v novem okolju? Kako se prepleta učenje s treningi?
»Treniram zjutraj 50 minut, popoldan pa vsak dan po dve uri in pol. S poukom začnemo ob 9.30, traja 
pa do 17. ure, kar se mi zdi veliko v primerjavi z našo šolo. Učimo se največ ob sobotah. Eno uro smo 
prosti med kosilom in zvečer. Po šoli gremo namreč takoj na trening.«

Kako si povezan z domačimi in katere narodnosti so 
soigralci.
»Bolj pogosto me bo obiskovala mama, ker je oče 
trener in ob koncu tedna nima časa. Kdaj bom lahko šel 
domov, še ne vem, zagotovo pa za novo leto, vsaj za 
dvanajst dni. Soigralci so v glavnem Španci, poleg mene 
je druge narodnosti le še Brazilec.«
Kako je s prijatelji? 
»Z vsemi sem se že spoznal in navdušen sem nad 
njimi. V sobi sem z Brazilcem Felipejem in Špancem 
Mikijem. Dobro smo se ujeli. Navdušujejo me tudi odlični 
treningi.«

Tema – za posvet športnih pedagogov
Karmen Z.,  svetovalna delavka na osnovni šoli, je zapisala: »V drugem 
razredu imamo učenca, ki je usmerjen kot zmerno gibalno oviran in 
dolgotrajno bolan otrok. Zaradi posledic meningoencefalitisa  je šibkejši 
predvsem v funkciji leve noge. Deček je sicer zelo delaven, motiviran in ne 
želi v ničemer zaostajati od vrstnikov ali biti izločen. Kljub temu določenih 
športnih dejavnosti ne zmore in jih opravi le delno ali pomanjkljivo. Za 
učenca smo oblikovali samostojen program, ki vsebuje tudi prilagoditve pri 
izvajanju in ocenjevanju športne vzgoje.
V lanskem šolskem letu (1. razred) je deček opravljal tudi dejavnosti, 
ki so predpisane za Zlati sonček. Povedali so mi, da mora učenec 
uspešno opraviti vse dejavnosti, da dobi vse nalepke in na koncu tudi 
medaljo. Ta deček  vsega ni zmogel oz. jih je opravil delno, počasneje ipd. 
Razredničarka se je nato posvetovala s športno pedagoginjo, ki ji je rekla, 
da učenec  medalje ne more dobiti, ker ni zadostil predpisanim merilom. 
Sama sem mnenja, da je v takem primeru učenec upravičen do medalje, 
četudi ne doseže meril, saj zaradi svoje gibalne oviranosti  določenih stvari 
pač ne more opraviti.  Tudi na Univerzitetnem rehabilitacijskem centru so 
menili, da smo naredili napako, ker dečku nismo podelili medaljo. » In kaj 
menite vi, spoštovani športni pedagogi?

Luka v akciji

Luka in Jernej

Hoja že od nekdaj
Hoja, najpomembnejša človekova dejavnost, 
pridobiva na veljavi. Zadnje čase vse bolj 
prihaja v modo znamenito romanje v Santiago 
de Compostelo v Španiji, dolgo prek 800 km, 
ki ga mnogi končajo na rtu Finisterre, kjer je 
bil po srednjeveških merilih konec sveta in 
je temu ustrezno tudi ime. Pot ni samo ena, 
poti, ki vodijo do velike katedrale v Santiagu 
de Camposteli v Španiji, je veliko. Celo v 
Sloveniji so jo začeli urejati, spoznate pa jo 
po znamenju sv. Jakoba in je označena z 
jakobovo školjko. Zanimivo je,  da se je na 
to pot že okoli leta 1400 podal Herman II 
Celjski (1365-1435), najmogočnejši vladar 
na ozemlju nekdanje Slovenije in najbrž tudi 
Balkana. Kot pomemben človek se na pot ni 
odpravil peš, pač pa na konju, spremljalo ga 
je  petdeset konjenikov, bili so v primerno 
skromni opravi. Pot je zelo obiskana še 
danes, lahko jo opravite na konju, peš ali pa 
s kolesom. Ko je španski kralj zvedel, da je 
na romanju visoki dostojanstvenik iz naših 
krajev, ga je želel kraljevsko počastiti, a se 
je Herman temu odpovedal, saj romarju kaj 
takega ne pritiče. Dovolil pa si je, da mu je 
španski kralj podaril ogrlico iz ribjih lusk.

Nagrada - majice ŠM
Tako velikega odziva si nismo nadejali, ko 
smo vas povabili, da bi kaj napisali o Športu 
mladih. Karkoli, dobro, kritično, žalostno 
... In ste se potrudili.  Povabili smo Jožeta 
Grajfonarja, katerega dedek se je takoj po 
vojni preživljal z veliko macolo in je razbijal 
razrušene železobetonske bloke iz zidov 
neke tovarne in železne ojačitve prodajal na 
odpadu. Grajfonar mlajši je postal inženir 
elektrotehnike, za zabavo se ukvarja z 
novinarstvom, tako da je že pozabil na 
rekreacijo svojega deda. Ker občasno piše 
za Šport mladih, in ima po dedu izkušnje 
z ročnim delom, nam je naredil uslugo in 
potegnil iz klobuka dva srečneža, ki bosta 
prejela naše majice.
To sta Aljaž Andrejaš in Valentin Šeško, oba 
iz Celja. Valentin nam je napisal: »Čestitam 
za 20 let. Prek vaše revije sem spoznal veliko 
mladih športnikov in zanimivih zgodb. Želim 
vam  veliko uspešnih zgodb.« Prihodnjič 
nadaljujemo z žrebanjem iz istega klubuka, 
majic imamo še dovolj. In zakaj za prvič samo 
dve? Pač zato, ker praznujemo 20 let.



©

 pORT MLAdih
TRibuna

3
©

 pORT MLAdih
TRibuna

JEZIKOVNI KOTIČEK

3

Simbioz@ vabi prostovoljce
Tudi letos bodo mladi učili starejše računalništva. To se bo skoraj v vseh krajih 
dogajalo od 15. do 19. oktobra. Še vedno se lahko prijavite na  www.simbioza.
eu  ali pokličete na 040 940 888. Projekt vodijo mentorji ves teden, pomočniki 
mentorjev pa se lahko prijavijo tudi samo za dan ali dva. Za vse bo prijetna izkušnja, 
ki je ne kaže zamuditi. Simbioz@ se je z lanskim uspehom uspešno zapisala tudi v 
tujini. Prejela je nagrado Državljan Evrope. (Fanči Moljk)

Naš strokovni jezikovni mag, dr. Silvo Kristan, je za kajtanje 
predlagal poimenovanje »deskanje z vlečnim padalom«, a pri tem 
svojem poimenovanju ni imel srečne roke, saj ne gre za padalo, 
marveč za krilo. Tudi padalci pravijo svojim novim padalom, ki 
so v resnici namenjeni skokom, kar krilo, pač zato, ker imajo 
vse značilnosti krila in z njim ne padajo, pač pa jadrajo. S starim 
padalom v obliki kupole je padalec res samo padal, kupola tudi 
ni pridelala vzgona. Pri padalu – krilu je najbolj pomemben vzgon 
in če bi se športnemu padalcu ljubilo, bi lahko s svojim športnim 
pripomočkom tudi jadral v termičnih dviganjih, tako kot njegov 
športni sorodnik – jadralni padalec. Vzgon, ki nastaja zaradi 
aerodinamičnega profila (vzgon pojasnjuje Venturijev preizkus), je 
pomemben tudi za krilo, ki ga uporabljajo deskarji. Ko želijo, denimo, 
skočiti na valu, seveda če imajo dovolj hitrosti, morajo s posebno 
ročico zapogniti zadnji del krila, s tem spremenijo profil (prerez) krila, 
vzgon se poveča in potegne deskarja za seboj – nad gladino. 

100 Zmajev
Roman 100 zmajev opisuje  desetdnevno 
taborjenje taborniškega odreda pri slapu Kravice 
na hercegovski reki Trebižat. Avtor sicer ves 
čas ostaja skrit  za tremi glavnimi  junaki, 
skozi misli katerih  spremljamo dogodke, a ne 
skriva nostaligije za Jutopijo iz osemdesetih let  
prejšnjega stoletja, v kateri je bilo odraščanje  
brezplačno. Dve punci in en fant  v ljubezenskem 
trikotniku  nas vodijo  skozi smeha  in sonca polne 
zgodbe. Se da uloviti kačo z golimi rokami, kaj se 
zgodi, ko se na tabor vsuje ploha Amorjevih puščic, 
kako je videti odprava na napihljivih  blazinah, 
zakaj je badminton  zanimivejši od tenisa, in še: ali 
se bo Walt Disney odtajal?
Naročilo knjig Buča 01 230 65 80, e-naslov 
buca@siol.net, www.buca.si

Ležeče kolo –  
lastni izdelek
Vid Bajec, nekoč atlet Kladivarja, 
danes pa študent Fakultete za 
strojništvo,  je na letošnjih počitnicah 
užival na svojem kolesu. Takole 
je zapisal za ŠM: »Ideja o izdelavi 
ležečega kolesa se mi je porodila 
med brskanjem po spletu, ko sem 
naletel na nekaj slik ležečega  
kolesa. Konstrukcija se mi je zdela 
dokaj preprosta, in tako so nastale 
prve skice.  Nad idejo se je takoj 
navdušil prijatelj David Ropotar, in že 
sva imela v mislih letošnje počitnice 
s svojimi ležečimi kolesi. Izdelava, od 
skice do kolesa, nama je ob študiju 
vzela dobre pol leta, s pomočjo nekaj 
dobrih ljudi in strokovnjakov sva na 
počitnice odgnala  sredi avgusta. 
Prepotovala sva otoke Cres, Krk, 
Rab, Pag in se čez Istro vrnila v 
Slovenijo. V treh tednih sva opravila 
približno 700 km in niti enkrat 
nisva krpala zračnice. Kolesi sta se 
izvrstno obnesli in sta zelo uporabni 
in udobni.« Čestitamo.
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Tadej Levstek
Mehke žoge za nogomet v dvorani

Motokros ima v Sloveniji tradicijo, 
presenetljivo veliko mladih vozi po 
kucljih in blatu tekmovalnih poligonov. 
Letos je Tim Gajser, ki ga bralci ŠM 
že poznajo, osvojil naslov svetovnega 
mladinskega prvaka

So življenjska obdobja, ko se vse niti 
nenadoma združijo. Poslušal sem Tadeja, 
športnega pedagoga na Osnovni šoli dr. 
Franceta Prešerna v Ribnici. Zazdelo se mi 
je, da se mu prav zdaj dogaja to ustvarjalno 
obdobje. V samozaložbi je izdal strokovno 
knjigo o dvoranskem nogometu, Športno 
društvo Extreme je zaživelo in na različnih 
koncih, od Sodražice, Loškega potoka in 
Ribnice, ob mehki nogometni žogi združuje 
veliko mladih, ki uspešno nastopajo tudi v 
reprezentanci. V Sodražici so nedavno odprli 
novo športno dvorano in Tadej upa, da bo 
njegov šport, to je dvoranski nogomet, v njej 
dobil nekaj več prostora in nov zamah. Ob 

delu v šoli in v klubu vodi po Sloveniji izobraževalne seminarje za trenerje dvoran-
skega nogometa. 

Sogovornik zatrjuje, da je v svojih življenjskih zahtevah skromen, vendar pa živi 
za šport je v tem pogledu tudi ambiciozen. Tadej je na Fakulteti za šport usmerjal 
nogomet in ima v žepu poklicno trenersko licenco za veliki nogomet. A ker v okolju, 
v katerem živi, ni bilo možnosti za trenerski poklic, je svojo nogometno pot usmeril 
v dvoranski nogomet, ki je imel tradicijo (1972). Tudi z njegovo pomočjo je leta 2001 
zaživelo ŠD Extrem. Leto kasneje je začel trenirati mlade, pravi razmah dvoranskega 
nogometa pa je nastal leta 2007/2008, ko je z ekipo U17 osvojil naslov državnih pr-
vakov. Prav takrat se je »virus« dvoranskega nogometa prijel še v Ribnici, še kasneje 
sta zaživeli ekipi v Loškem potoku in v Novi vasi na Velikih Blokah. Boštjan Slavec, 
Jani Mihelič, Jure Kordiš, Mitja Mihelič, Stane Hočevar in Miha Čampa so s Tadejem 
ekipa, ki skrbi za popularizacijo, vadbo in strokovne temelje svojega športa. Tadej 
pa je tako našel svoje področje delovanja, v katerem je zadovoljen, pa čeprav to ni 
veliki nogomet. S knjigo o dvoranskem nogometu (s tujim naslovom Futsal) je nekako 
zaokrožil svoj nogometni svet. Knjiga se hkrati ujema z njegovim izobraževalnim 
delom v tej zvrsti nogometa. Pri tehtanju med imeni »dvoranski nogomet« in »futsal« 
je na naslovnici knjige zmagal izraz »futsal«, čeprav zatrjuje, da ga sam navadno ne 
uporablja. »Pri knjigi sem se vdal tuji besedi, a bom pri naslednjih izdajah tudi to 
najbrž spremenil, vsekakor pa bom dodal še slovensko ime.«

S svojo knjigo, izdal jo je v samozaložbi, ima veliko veselja. Če ga srečate, bo imel 
v svoji torbi zagotovo kakšen izvod. »Ko hodim po Sloveniji in predavam, ne dobim 
kakšnega posebnega honorarja, vesel pa sem, če slušatelji, sedanji in prihodnji trenerji, 
odkupijo kakšno mojo knjigo.« 

Zanimivo je, da prijatelji dvoranskega nogometa še nikoli niso skušali s svojim 
športom prodreti v program šolskih športnih tekmovanj. Zatrjuje, da je mehkejša žoga 
za zaprte prostore veliko boljša izbira. »Ne bom trdil, da velika odbojna žoga, številka 
5, ki je skoraj nikjer več ne uporabljajo, in spretnost, ki jo zahteva, nista dobri. To je 
temelj, ki ga morajo igralci obvladati. Popoln igralec mora obvladati odbojno žogo, 
brez tega ne more igrati na travi ali pa malega nogometa na rokometnih igriščih in 
drugih omejenih prostorih. Tudi sam s svojimi ekipami veliko igram z odbojno žogo, 
vendarle pa polmehka ali mehka žoga omogočata v dvorani veliko bolj dinamično 
igro. Morda pa bomo nekega dne tudi učencem v šoli ponudili to možnost. V šoli, v 
kateri učim, smo v šolskem prvenstvu nastopili v polfinalu državnega prvenstva, lani 
so bile uspešne tudi učenke iz naše šole, saj so šolske državne podprvakinje (fantovska 
ekipa iz Sodražice se je lani uvrstila v četrtfinale). V šoli imamo samo eno odbojno 
žogo, ker uporabljamo samo še mehke žoge. Tako imajo učenci veliko več od igre,« 
je prepričan sogovornik. 

N. S.
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Predzadnji vikend v septembru sem v Domžalah spremljal finale atletskega pokala za mlajše 
mladince, spotoma pa sem se še zaustavil ob MTB tekmi v organizaciji Kolesarskega kluba 
Energija. Na obeh prireditvah se je veliko dogajalo, obe sta izžarevali mladost, na obeh so bili 
poleg tekmovalcev in trenerjev tudi starši in prijatelji tekmovalcev, za podporo. Mladim je 
pomembno, da se družijo. Finančna ozadja takih in podobnih prireditev jih ne zanimajo, vsaj 
dokler so v nekem varnem okviru, ki skrbi za finančni temelj in imajo dostop do štadiona, do 
kolesa, do trenerja, prevozov na tekmovanja, doma pa prehrano in pralni stroj. 

Na atletskem štadionu se je zdelo, da teče vse normalno. Ko enkrat poči prvi štartni strel, 
dobi tekma svoj zagon, takrat, denimo, trenerji za trenutek pozabijo, da se bodo pozno zvečer 
vrnili v svoja okolja, kjer jih čakajo mnoge zadrege, vse pa imajo skupni imenovalec – kako 
preživeti s športom. 

Pogovarjal sem se s trenerjema iz Slovenske Bistrice, kraja, ki je za atletski klub razmeroma 
majhno okolje, v katerem je gospodarska kriza načela največjega sponzorja, čigar ime nosi 
klub. »Ne piše se nam dobro, kriza vse bolj najeda družbo, samo še del staršev ima možnost, 

da njihovi naraščajniki plačujejo vadnino. 
Še dobro, da tu in tam najdemo manjšega 
sponzorja, ki pa ne želi, da ga izpostavljamo. 
Če pionirska atletika še nekako deluje, pa je 
vse bolj očitno, da bo prehod tekmovalcev v 
absolutno kategorijo zmeraj težavnejši,« sta 
nakazala nekaj težav. In tako je najbrž povsod. 
Dokaj brezskrbno lahko živijo samo še klubi 
v večjih mestih, v katerih mladim ponujajo 
temelje. Nedavno sem zasledil, da atletska 
šola BB vabi najmlajše v Radovljici.

Kako pa v teh, vse bolj kriznih razmerah, 
stoji športna vzgoja? Od nikoder ni glasov, 
ki bi dajali slutiti, da se na tem področju 
dogaja kaj posebnega, da želi, denimo, Zveza 
društev športnih pedagogov, svojim članom in 
množici nečlanov kaj sporočiti. Morda to, da 
je tudi kriza lahko priložnost za šport v šoli, 
za šolska tekmovanja, od najnižje do najvišje 

ravni. A kaže, da športni strokovnjaki v šoli predvsem prisluškujejo, kaj se bo v bližnji prihod�športni strokovnjaki v šoli predvsem prisluškujejo, kaj se bo v bližnji prihod�portni strokovnjaki v šoli predvsem prisluškujejo, kaj se bo v bližnji prihod�
nosti dogajalo z njihovo konkretno šolo in njihovimi delovnimi mesti. Skrb je razumljiva, a 
vendarle so oni tisti, ki morajo dajati ritem športni vzgoji in nekoliko tudi športu na svoji šoli. 

Zdi se, da bi se morali športni pedagogi, bolj kot kadarkoli doslej, združiti in delovati v 
svojo korist in hkrati v korist učencev in dijakov. Naša mlada »kolumnistka« Katja Stanonik, 
sicer atletinja, ki obiskuje srednjo šolo v Idriji, v svojem prispevku namiguje, da bi bil čas, 
da se športna vzgoja izvije iz okov tradicionalizma in da pokaže nekaj več domišljije. Da pa 
bi se kaj takega zgodilo in da bi takšen premik zaznali tudi širše, bi morali športni pedagogi 
dejavno delovati v svoji zvezi in zanjo – torej, zase � tudi kaj narediti. 

Prihodnji strokovni in stanovski sestanek bi bil zato kot nalašč. A tako člane zveze spod�
bujamo že dolgo, članov v društvu pa je vse manj. Kje je pravzaprav težava? Namesto da bi 
stanovsko druženje postal »kultni« dogodek, na katerem bi se ljudje spodbujali za srečevanja 
na šolskih športnih tekmovanjih in prireditvah, se ne zgodi kaj več kot to, da podelijo nekaj 
svojih priznaj. Morda bi bilo že veliko, če bi se v večjem obsegu tu zbrali vsi tisti športni pe�
dagogi, ki sledijo šolskim tekmovanjem in so v resnici njihova stalnica. Vsa ti bi se morali tudi 
formalno združiti. V Murski Soboti bi bil zanimiv morda neformalni Hyde park, v katerem bi 
povedali karkoli zanimivega, spodbudnega in bi stisnili pest. Še zmeraj verjamemo, da je pri 
športni vzgoji veliko zanimivega, da je veliko prizadevanja za šport mladih. Predvsem pa bi 
bilo zanimivo slišati, kakšen je zdaj odnos do športnih klubov, ki kljub krizi delujejo – tudi 
za dobro bolj kakovostne športne vzgoje.

Niko SlaNa 
  

Za Hyde park  
v Murski Soboti
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Četrti vogal – Tadej Levstek
Tadej upa, da bo dvoranski nogomet dobil 
v šolah več prostora in nov zamah, da bodo 
športni pedagogi začeli bolj uporabljati 
mehke žoge. Z izobraževalnimi seminarji 
za trenerje dvoranskega nogometa tudi sam 
veliko naredi za prodor »svojega« športa. 

Zgodovina športa
Sestavek o tržaškem veslaškemu klubu 
Libertas je zanimiv, tudi zato, ker 
ima zgodovina veslanja na današnjem 
Slovenskem narodno dvojnost, slovensko in 
italijansko, celinsko in obmorsko.

Blogerji ŠM
Nina Puhan je znova ošilila konico svojega 
računalnika in napisala nekaj o povezavi 
OI in športne vzgoje. Zagotovo je vredno 
branja, saj naj bi učinki olimpijskih iger 
trajali štiri leta. Aleš Peče skuša povezati 
nove smeri vzgoje z zgodovino, Milena 
Harpf Aras pa razmišlja o osmišljanju 
reprezentance.  

Mladi športniki 
Gorski kolesar Peter Zupančič, motokrosisti 
Tim Gajser, Luka Milec in Staša Braniselj, 
alpska smučarja Oto Vraničar in Anja 
Čerin, atletinja Anja Neža Šmid, lokostrelka 
Stella Vardič Grahek, judoist Nejc Pangerl, 
kikboksarka Zala Kecman, kolesar in 
triatlonec Jaka Paulič.

Šolska tekmovanja
Šolsko prvenstvo v kolesarskem kronometru 
(22) in v odbojki na pesku za učence (27).

Ordinacija
Dr. Bojan Knap, sam navdušen tekač, se je 
za trenutek postavil zunaj tekaške množice 
in pred ljubljanskim maratonom razmišlja 
o teku nekoliko drugače, za vse, ki niso 
prepričani tekači in zato ker tudi pri teku ni 
vse suho zlato. 

Mladi razmišljajo
Katja Stanonik, dijakinja iz gimnazije v 
Idriji, meni, da bi morala biti športna vzgoja 
na srednjih šolah zastavljena na nekoliko 
bolj živahnih temeljih. Ne daje konkretnih 
odgovorov, kako bi naj bila zasnovana 
takšna vsebina, a vendarle se bo najbrž treba 
s tem vprašanjem v prihodnje le nekako 
poigrati. 

Obisk v Londonu (2)
Ker nas večina ni bila na prizorišču letošnjih 
olimpijskih iger v Londonu, dobimo vsaj 
posredno nekaj informacij o dogajanju. O 
svojih doživetjih piše prof. Uroš Vidmajer, 
sicer vodja programov za šport otrok in 
mladine (ŠOM) na Zavodu za šport RS 
Planica. 

Konji na Cincarju
Cincar je dokaj visoka travnata planota, 
vzhodno od Livna, na kateri živi kakšnih 
tristo konj, ki so si pridobili samostojnost med 
zadnjo balkansko vojno.
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Libertas
Ostanimo še malo pri veslanju, športu, 
ki je, bi lahko rekli, ena izmed pionirskih 
panog modernega športa. Samo veslanje je 
tradicionalna spretnost, zlasti če pomislimo 
na staroveške in srednjeveške galeje, ki jim je 
bilo veslanje osnova plutja po morju, jadro pa 
dopolnilo. A veslanje ni bila le spretnost in rimski 
antični pesnik Vergilij nam je v Eneidi (prevod 
F. Bradača) zapustil verze o veslaški tekmi: 
»Vsi že sede na veslarskih klopeh in roke jim 
napete krepko objemajo vesla; in vsak že težko 
pričakuje, kdaj se bo znamenje dalo; bojazen 
in želja po slavi njihova srca vznemirja, potem 
pa ko glasna trobenta znamenje da za odhod, 
poženejo ladje na morje. (...) Zdaj se tovariši s 
silami oprejo na vesla; bronasti gredelj na ladjah 
kar poka od silnih veslajev, spodaj odmika se 
morsko valovje; težko že veslači dihajo, udje 
drhte in suha so usta, v potokih znoj jih obliva; 
slučaj le prinese želeno jim zmago.«

Torej, na eni strani spretnost, na drugi tek�
ma, ki je bila lahko tudi preizkus sposobnosti 
moštva, saj so morali biti veslaška moštva, zlasti 
na vojnih galejah, dobro telesno pripravljena in 
taktično uigrana. Galeje so ob srednjeveških 
navigacijskih izumih in geografskih odkritjih, 
ki so Evropejca iz Mediterana pognala v oce�
anske orbite, zatonile in na morju je prevladala 
jadrnica. Pristaniški in pomorski primat so 
prevzela atlantska pristanišča, od koder se je 
promet nadaljeval z manjšimi ladjami ali s čolni. 
Ta je tekel ali ob obali ali po rekah, poleg teh 
pa ne smemo pozabiti ribičev in brodarjev pa 
prevoznikov, ki so razvijali specifične čolne. 
In zametke modernega športnega veslanja 
športno zgodovinopisje veže na tekmovanja 
londonskih poklicnih čolnarjev na reki Temzi 
v 18. stoletju (npr. ena prvih znanih tekem je 
Doggett‘s Coat and Badge Race, ki jo je že 
1715. organiziral Thomas Doggett in se je 
prirejala še vse do začetka 20. stoletja). 

Veslanje športna panoga
Ko so veslanje in veslaške tekme, za katere 

se je uveljavil izraz regata, v svoj način življe�
nja prevzeli srednji in višji sloj ter akademska 
mladina, se je razvilo amatersko veslanje s 
študentsko regato po Temzi med osmercema 
univerz Oxford in Cambridge (prvič leta 
1829) ter henleysko regato (The Henley Royal 
Regatta, v začetku leta 1839). Podoben razvoj 
je potekal tudi v drugih predelih britanskega 
imperija in ZDA (tekme med univerzama Yale 
in Harvard, prvič leta 1852). Na evropski celini 
se je veslanje širilo ali prek veslaških klubov 
(npr. v Nemčiji prvi klub v Hamburgu leta 
1836, v Italiji v Torinu pa leta 1863) ali prek 
regat in potem klubov (npr. v Franciji je bila 
regata na Seini 1844., prvi klub v Parizu 1853.). 
Sledilo je organiziranje nacionalnih veslaških 
zvez v zadnjih desetletjih 19. stoletja, 1892. leta 
pa je bila organizirana mednarodna veslaška 
zveza (FISA), ki je leta 1893 pričela organizi�

rati evropska prvenstva, svetovna prvenstva 
pa od leta 1962. Olimpijski krst veslanja je 
bil leta 1908 v Londonu, čeprav bi morala 
potekati veslaška tekma že na prvih igrah v 
Atenah 1896., a je zaradi vetrovnega vremena 
in valov odpadla. 

In od kod regata? Ta ima korenine v medite�
ranski srednjeveški pomorski velesili Benetkah. 
Beneška »la Gran regata«, tekma gondoljerjev 
po Velikem kanalu naj bi datirala v začetku 14. 
stoletja, čeprav lahko v različnih publikacijah 
najdemo podatke o pričetkih v razponu od 12. 
do 17. stoletja – zatorej previdnost pri operi�
ranju s podatki in črpanju le�teh ne bo odveč. 
Regata kot prireditev izhaja iz zgodnjega sre�
dnjeveškega praznovanja – poroke Benetk z 
morjem –, beseda regata pa iz italijanske besede 
»regatare«, veslati za tekmo.  

Veslanje ob zgornjem Jadranu
Pri nas se je klubsko veslanje pojavilo v 

začetku 20. stoletja, kar smo že poudarili v 
prejšnji številki in predstavili organiziranje 
Ljubljanskega sportnega kluba (danes Vesla�
ški klub Ljubljanica � in se opravičujemo, ker 
smo v prejšnji številki   zapisali napačno ime 
kluba). Zgodovina veslanja ima na današnjem 
Slovenskem narodno dvojnost, slovensko 
in italijansko, celinsko in obmorsko. Med 
istrskimi klubi sta v obdobju do druge sve�
tovne vojne, ko sta bili Primorska in Istra pod 
Italijo, izstopala koprski in izolski četverec z 
odmevnima uspehoma na olimpijskih igrah in 
evropskem prvenstvu. Koprčani so ob svojih 
mednarodnih uspehih v času italijanske države 
za sabo imeli že več kot tri desetletja društve�
nega veslanja, sicer pa se omenja že junija 1754 
regato v Kopru. Takrat so se, kot povzema P. 
Pavšič Zanetti Lorenzettija, pomerile šestčlan�
ske posadke iz Kopra, Izole, Pirana in Milj, 
in sicer v dveh kategorijah: moški in ženski. 
Regata je bila dobro obiskana, tudi številni 
Tržačani, ki so bili tedaj državljani avstrijske�
ga cesarstva, so bili prisotni, pa Koprčani in 

Iz zgodovine športa piše dr. TOMAŽ PAVLIN

66
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Beneške republike. Čoln in veslanje sta bila 
koprski vsakdan, prebivalci so bili še otočani 
in čoln je bil njihovo prevozno sredstvo, kar 
priča tudi poročilo koprskega podesta iz leta 
1579, v katerem je poudaril, da, čeprav so revni, 
»ima vsak svojo barkico«. Za Koprčane je novo 
politično�kulturno obdobje nastopilo po napo�
leonovih vojnah in priključitvi ozemlja bivše 
Beneške republike Avstrijskemu cesarstvu po 
letu 1815. Sedaj niso bile več središče Benetke, 
pač pa vse bolj Trst, v katerem so sredi 19. 
stoletja ustanovili prve veslaške klube. Resda 
so jih najprej ustanavljali tržaški Nemci, a tem 
so sledili Italijani in končno tudi Slovenci. 
Pod vplivom razvoja veslanja v Trstu so bili v 
istrskih obalnih mestih z italijansko večino v 
drugi polovici 19. stoletja organizirani italijan�
ski veslaški klubi. Italijanski klubi so se 1884 
povezali v jadransko veslaško zvezo italijanskih 
klubov od Tržaškega zaliva do Dalmacije. Med 
člani je bil tudi koprski Libertas.

Libertas
V začetku junija leta 1888 je poreški časnik 

L‘Istria poročal o tržaški regati. Poudaril je 
plemenito plat veslaških tekem ter ustanovitev 
klubov v Poreču, Piranu in Pulju. Spraševal se 
je, zakaj jim ne bi sledila še Koper in Rovinj. A 
resnici na ljubo, v L‘Istri niso vedeli, da so se 
medtem v Kopru že organizirali. Skupina kopr�
skih meščanov je, kot beremo v že omenjenem 
delu Primoža Pavšiča, veslala že vse od srede 
19. stoletja, ko so se veslanje, regate in veslaška 
društva vse bolj uveljavljali v sosednjem Trstu. 
Trendom je sledila koprska mladina, ki je bila 
aprila leta 1888 pobudnik ustanovitve veslaške�
ga kluba Venezia�Guilia. Ime pa je bodlo v oči 
avstrijske oblasti, ki so želele brzdati italijanski 
iredentizem in so ga zavrnile. Zato je inicia�
tivni odbor izbral novo ime: Club Canottieri 
Libertas (latinsko pomeni svobodo, prostost). 
Koprčani so seznanili uredništvo L‘Istrie, ki je 
v drugi polovici junija leta 1888 oznanilo veselo 
vest, da se je »v Kopru ustanovil nov pomorski 
klub z imenom Libertas«. Libertas je hitro po�
stal športna srčika Kopra, zlasti po doseženih 
prestižnih veslaških zmagah na bližnjih regatah. 
Klub so vodili ugledni meščani, članstvo je bilo 
široko in odprto, v odboru so bili člani vplivnih 
koprskih družin s predsednikom odvetnikom 
Felice Bennatijem na čelu, ki je bil tudi viden 
član istrskih italijanskih liberalcev. Libertasovci 
so kmalu nabavili prvi šestsedežni čoln in se 
julija leta 1889 uspešno udeležili regate v Trstu. 
V L‘Istri beremo, da so se »pomerili … s petimi 
posadkami iz Trsta ter in zmagali. To je bil lep 
začetek za mlade Koprčane«.

Evropski prvaki
V naslednjih letih so se Koprčani redno 

udeleževali bližnjih regat, predvsem je postala 
tradicionalna tržaška regata, ki so se je udeleže�
vali istrski in tudi dalmatinski italijanski klubi. 
Avgusta leta 1907 so se Koprčani preizkusili 
v vlogi organizatorjev. Regata v koprskem 
zalivu je bila dobro obiskana, tako tekmovalno 
kot gledalsko. 1500�metrska regatna proga je 
potekala med Žusterno in glavnim koprskim 
pomolom. Na obali naj bi bilo več kot 5000 
gledalcev, več kot je bilo tedaj koprskih pre�
bivalcev, 2000 jih je prišlo iz bližnjih Trsta, 

Pirana ter Pulja. Koprčani so v letih pred 
prvo svetovno vojno tekmovali več ali manj v 
istrskem okolju, vendar pa je bila želja storiti 
korak naprej. Poleti leta 1912 so se odpravili 
preko meje ter se udeležili evropskega prven�
stva v Ženevi. Libertas je zastopal četverec v 
sestavi Francesco Babuder, Renato Pecchiari, 
Mario Fonda, Lauro Cherini in krmar Egidio 
Parovel v čolnu Istria; fantje so imeli vzdevek 
»baruffanti« (prepirljivci), vendar pa njihovi 
medsebojni prepiri niso skalili prijateljskih in 
športno tovariških vezi, še kako pomembnih 
za odmevne rezultate. Baruffanti so se v Ženevi 
pomerili z devetimi klubi iz Švice, Francije in 
Belgije ter, verjeli ali ne, – zmagali. Tekma je 
bila dramatična, spektakularna, bi rekli italijan�
ski kolegi. Gazzeta dello sport je poročal, da 
so si bile posadke po prvih 500 metrih bok ob 
boku, na 1000 m sta že bila vodilna Libertasova 
»Istria« in čoln ženevskega kluba. Koprčani so 
nato potegnili in si priveslali vodstvo, vendar so 
jih Ženevčani dohiteli, sledil pa je dramatičen 
finiš z zmago Libertasovega četverca (Kopr�
čani so preveslali progo v 7:50,2, Ženevčani v 
7:50,6), tretji je bil francoski četverec iz Rou�
ena. Zmaga je odmevala in ob povratku so jih 
slavnostno sprejeli že v Trstu. V Kopru jih je 
pričakala množica someščanov in jim priredila 
ognjemet ob igranju fanfar. Sledili so čestitke, 
stiski rok, objemi in sprevod, z godbo na čelu, 
ter obvezno metanje cvetja pod noge, sprejem 
pri županu in proslava. Libertas je Koper 
postavil na evropski športni zemljevid. To 
je bil častivreden dosežek, medtem ko se je 
slovensko veslanje šele vzpostavljalo. Zmaga 
in proslava sta bili hkrati tudi italijanska naci�
onalna manifestacija ter manifestacija istrsko�
�dalmatinskega veslanja in jadranske italijanske 

regatne zveze, za katero je avstrijska veslaška 
zveza na seji FISA zahtevala, da se vpiše v 
avstrijsko zvezo. Podobno je pritiskala tudi na 
češke veslače, ki so tudi težili k svoji narodni 
zvezi. Istrski Italijani so zahtevo zavrnili, na seji 
FISA pa je predstavnik zveze Lodovico Carniel 
celo zagrozil z bojkotom regate. Zaplet se je 
ponovil po zmagi četverca Libertasa. Carniel 
je organizatorjem ukazal dvigniti italijansko 
zastavo, zaigrali so italijansko himno. Dogodek 
je bil ovekovečen tudi doma v Kopru, kjer so v 
mestnem kinu vrteli film ženevske regate, ki ga 
je nabavil lastnik kina Giuseppe Bonin. 

Par let za tem je sledila prva svetovna vojna. 
Veslanje se je umaknilo rožljanju orožja in 
vojnim parnikom, konec vojne pa je na morje 
ponovno poklical Libertasovce, za katere je z 
italijansko okupacijo in nato priključitvijo Istre 
Kraljevini Italiji nastopil čas svobode, kakor 
so razglašali v klubskem imenu. Obnovili so 
klub in nadaljevali z delom v okviru italijanske 
nacionalne veslaške zveze ter dosegli celo olim�
pijska odličja, v bližnji Izoli pa dobili nevarne 
konkurente. In če so se njihove nacionalne želje 
uresničile, je bilo nasprotno za Slovence, ki jih 
je bilo v Kopru malo, več pa v Trstu in zaledju 
ter ob Tržaškem zalivu. 

Ja, tudi takšne zgodbe so danes del veslanja 
na Slovenskem. Za celoten vpogled bi morali 
Libertasovi zgodbi slediti še v času med obema 
svetovnima vojnama, ko je bil koprski četverec 
leta 1932 olimpijski viceprvak. Tako imamo 
danes ob veslaških olimpijcih Slovencih s 
teritorialno državnega vidika tudi olimpijce 
Italijane, čeprav je bil to tedaj del Italije in 
čeprav so Libertas koprski veslači po ezulskem 
eksodusu prenesli v bližnji Trst, kjer je počasi 
zamrl in postal del športne zgodovine.
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spletni info kazalec
internet

programi

Področni  
koordinatorji v Planici

PLANICA, 30. avgusta – Srečanje področnih koordinatorjev za programe ŠOM – športa 
otrok in mladine in predstavnikov nacionalnih panožnih zvez, ki ga je pripravil Zavod za šport 
RS Planica, so zaznamovali dobra udeležba, pozitivno ozračje in želja po nadaljevanju že utir�
jenih programov ŠOM. Očitno prihaja vse bolj v ospredje zavest,  da je treba ohraniti športno 
dejavnost za mlade v šoli in ob njej. 

Jelko Gros, direktor Zavoda za šport RS Planica, je udeležence mimogrede seznanil z infor�
macijo na spletni strani Siola, ki sporoča, da so začeli Britanci ugotoviljati, da v njihovih šolah 
manjka tekmovalnega športa. Zavrtel je telefon in uredniku zelo brane strani povedal, da Slove�športa. Zavrtel je telefon in uredniku zelo brane strani povedal, da Slove�tel je telefon in uredniku zelo brane strani povedal, da Slove�
nija vse to ima in da se nam ni treba iskati zgledov po svetu. K temu je pomembno misel dodal 
še prof. Vojko Orel: »Ne smemo dopustiti, da sistem šolskih športnih tekmovanj in množičnih 
prireditev izgubimo, saj ga nikoli več ne bi vzpostavili.« Vsi se zavedajo, da je v vse težavnejših 
razmerah, v katerih delajo šole, težko najti organizatorje za finalna tekmovanja in tudi tista na nižji 

ravni. Izpostavljena so bila predvsem atletska 
tekmovanja in še nekatera druga, saj je finančni 
prispevek države simboličen. »V teh razmerah 
in v tem obsegu financiranja ne more nihče več 
iskati zaslužka za svojo dejavnost,« so si bili 
enotni udeleženci posveta v Planici. 

Zanimivost posveta sta bili predavanji Mi�
rana Jermana (ŠZ Novo mesto) in Zdravka 
Peternelja (AZS), že nekaj let zelo uspešna, ki 
sta udeležencem predstavila prijeme pri svojem 
delu. »Navidezno zgleda vse urejeno in zelo 
dobro, a vse je odvisno predvsem od interesa 
ljudi, za katere delamo, še bolj pa od pozitivnih 
valov in prijemi, s katero vodimo organizacijo. 
Kolikor pozitivnega vložimo v svoje delo, toliko 

dobimo nazaj,« je dejal Jerman in še dodal, da na njihovem področju veliko pripomorejo tudi 
nekdanji vrhunskih športniki in upokojeni športni pedagogi, ki pridejo z veseljem soditi na to 
ali ono tekmovanje. Zdravko Peternelj je, denimo, presenetil s tem, da je treba pogosto tudi v 
najvišjih organih AZS, katerih član je, razlagati čemu in zakaj je potreben sistem atletskih šolskih 
tekmovanj. »Vse težje je pridobiti  organizatorje, in zaskrbljen sem. Na naši Zvezi imamo veliko 
potrpljenja pri določanju finalistov, tako za ekipno kot za posamično tekmovanje. Spremembe 
vnašamo vse do zadnjega trenutka, saj vemo, da so športni pedagogi pri seznamih nastopajočih 
pogosto v stiski,« je menil nekdanji športni pedagog in ravnatelj. Velik strošek pri šolskih športnih 
tekmovanj so še zmeraj sodniki, izjema pa so atletska tekmovanja, pri katerih ni nejasnosti, ko 
gre za sodniške takse. 

Za trenutek je pogovor zašel tudi k e � sistemu prijav za tekmovanja, tako imenovani aplikaciji, 
ki športnim pedagogom vzame nekaj časa. Predstavniki Zavoda za šport RS Planica so zagotovili, 
da jo bodo skušali še poenostaviti, dodali pa so: »Sistem elektronske prijave je pomemben tudi 
zato, da dobimo natančne podatke o udeležencih šolskih tekmovanj. Danes ni več mogoče govoriti 
o številkah kar povprek, naši financerji želijo imeti natančno predstavo o tem, kam gre denar.« 

Skratka, pogovor je pokazal, da je treba skrbeti za krhko ravnotežje šolskih športnih tekmo�
vanj, predvsem pa se morajo tega zavedati športni delavci na terenu in tudi športni pedagogi. Vsi 
udeleženci so prejeli Informator za športne dejavnosti za tekoče šolsko leto 2012�2013, pred�
stavniki Zavoda za šport RS Planica pa so obljubili, da bodo v elektronsko obliko Informatorja 
že v kratkem vnesli spremembe in popravke. 

Veter v laseh -  
med 1. in 7. oktobrom

Športna Unija Slovenije bo v sodelovanju z 
lokalnimi organizatorji v mnogih krajih pri�ganizatorji v mnogih krajih pri�
pravila vseslovenski športno�družabni festival 
Veter v laseh � s športom proti odvisnosti, ki 
bo v tednu otroka, med 1. in 7. oktobrom. 

Danes, ko postaja mladim telesni napor 
vse bolj tuj, že Športna unija Slovenije naredi 
nekaj proti življenju sede. V sodelovanju z 
lokalnimi izvajalci si prizadeva za širitev kroga 
redno dejavnih, s poudarkom na vključevanju 
tistih, ki so manj dejavni ter za dvigovanje 
ozaveščenosti o negativnih posledicah gibalne 
pasivnosti. Akcija se odvija od aprila do sep�
tembra, v več kot petdeset krajih po Sloveniji, 
lokalne akcije pa se združujejo v tednu otro�
ka, ko bo celotedenski festival. Potekal bo v 
znamenju dneva brez neusmerjenega gledanja 
televizije in računalnika, sodobnih odvisnosti 
mladostnikov. 

Festival je zasnovan kot celodnevna špor�
tno–družabna prireditev, kjer je v ospredju 
mladostnik, ki se v ekipnem duhu pomeri v 
zanimivih športih, v igrah z improviziranimi 
pripomočki, na poligonih in v ustvarjalnih 
delavnicah. »Dopoldne želimo mladostnike 
privabiti na igrišča ter jih spodbuditi, da se 
popoldne vrnejo s starši, z brati in sestrami, 
babicami in dedki ter skupaj z njimi preživijo 
živahno popoldne.«

Koledar in program prireditev najdete na 
spletni strani akcije: www.vetervlaseh.si.

Več: http://www.vetervlaseh.si/images/
stories/koncept/koncept_festivala_za�
dnje�1.pdf.

NOVO na  
17. ljubljanskem maratonu

 V soboto, 27. oktobra bo potekal šolski 
del »vseslovenskega tekaškega praznika« 
imenovanega 17. ljubljanski maraton. Skupaj 
z organizatorjem Timingom Ljubljana in 
Atletsko zvezo Slovenije si želimo, da bi se 
promocijskih tekov in tudi uličnega šolskega 
posamičnega in ekipnega državnega prvenstva 
udeležilo čim več učencev in dijakov. Tudi 
zaradi tega je bila narejena sprememba pri 
ekipnem točkovanju. Prvotno bi naj osnovno�
šolsko ekipo sestavljalo 16 učencev oz. učenk 
(8 srednješolcev in srednješolk), po novem je 
ekipa sledeča: 

Za ekipno osnovnošolsko uvrstitev se toč�
kuje 12 tekmovalcev:

� 1 najbolje uvrščeni učenec in 1 najbolje 
uvrščena učenka v vsaki kategoriji (skupaj 8) in

� 4 najbolje uvrščeni tekmovalci iz posame�
zne šole (ne glede na kategorijo in spol;

lahko tudi več iz iste kategorije).
Srednješolsko ekipo sestavljajo štirje (4) di�

jaki, po dva (2) najbolje uvrščena v posamezni 
kategoriji, oziroma štiri (4) dijakinje, po dve 
(2) najbolje uvrščeni v posamezni kategoriji. 
Za točkovanje velja sistem negativnih točk. 
Upošteva se le šole s popolnimi ekipami.

Razpis 17. ljubljanskega maratona je obja�
vljen na spletnih straneh Timinga Ljubljana, 
Atletske zveze Slovenije in ZŠRS Planica 
(www.sportmladih.net).

Miran Jerman

Zbrani 
področni 
koordinatorji
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KOLEDAR  ŠOLSKIH TEKMOVANJ  
IN PRIREDITEV OKTOBER

 2. Odbojka na pesku za SŠ, Ankaran,
 4. Orientacijski tek, SŠ; OŠ, OŠ Sostro,
10. Atletski ekipni finale za OŠ, Slovenj Gradec,
11. Atletski ekipni finale za SŠ, Brežice, 
27. Ljubljanski maraton, cestni tek za OŠ in SŠ.

MUZEJ SENTJUR

Muzej - Južne železnice v ©entjurju
V Šentjurju pri Celju je biser med  železniškimi muzeji, nastal 
pa je v nekdanjem poslopju železniške postaje.  Kraj se je 
začel bolj razvijati šele s prihodom  železnice, ki je peljala 
od Dunaja prek Maribora do Ljubljane in naprej do Trsta, 
kamor je vlak pripeljal 1857 leta. Izjemno dobro urejena 
zbirka, ki jo vodi  g. Bučar, govori, kako se je razvijal projekt 
železniške povezave Dunaj –Trst, eden največjih v habsburški 
monarhiji in v takratni Evropi. Zahtevno železniško povezavo 
so uspeli zgraditi v pičlih sedemnajstih letih, brez sodobne 
mehanizacije. 

osmih zapisal: “Duh ne sme nikoli hlapčevati, 
mi mu moramo  služiti in samo on je naš 
poveljnik,” in tam nekje spredaj začne 
razpredati misel: “Vidim vas: majhni ste; 
ne zaradi števila, zaradi plahosti …” Pa saj 
je dovolj, če zapišemo še njegov manifest, natisnjen hrbtni 
strani platnic: “Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v 
gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju bo največji 
triumf sodobnega človeštva.” Knjižico je letos izdala založba 
Sanje, Na zadnji strani so še zapisali Kosovelove beside: 
“Berite. Pazno in premišljeno. 
 Iščite duše.” 

Dnevi evropske kulturne dediščine
Od 22. do 29. septembra

Včasih pravimo, da dediščine nismo dobili v dar od staršev in 
starih staršev, ampak smo jo dobili na posodo od svojih otrok 
in vnukov, zato moramo z njo skrbno ravnati in jo bogatiti, 
Geslo letošnjih Evropskih dnevov  dediščine bi tako lahko 
bilo: »Ne zapravljajmo izkušenj, ki nam jih podarjajo predniki, 
ker moramo to dediščino  zapustiti naslednikom.« Dediščina 
razodeva najbolj intimen odnos  posameznika do sveta. 
Šele ko boste znali ceniti dediščino, boste imeli odnos do 
novosti. Objavljamo delček tega, kje in kako bodo poskrbeli 
za zavedanje kulturne dediščine.
Bistra - Tehniški muzej Slovenije, Brengova (Cerkvenjak) 
– Po sledeh starih Rimljanov, , Celje, Muzej novejše 
zgodovine – Fotografski atelje Josipa Pelikana, Domžale, 
Slamnikarski muzej, Grad na Goričkem, razstava v Viteški 
dvorani največjega grajskega poslopja v Sloveniji - Izkušnje 
dediščine, Idrija, domačija v Logu – Odprti dan Hiše zelišč, 
Kanomlja – kovaška obrt v domačiji  Pr Ivaniš, Izola – 

V muzeju lahko med drugim 
vidite portret  viteza Carla Ghega 
(1802-1860), inženirja, arhitekta 
in doktorja matematike, ki je 
v nekdanji monarhiji veljal za 
matematičnega genija, tako da so 
mu, kot mlademu strokovnjaku 
zaupali načrtovanje zahtevne 
gradnje. 

KNJIGA
Srečko Kosovel

#PRAVICA
Ko vzameš v roke drobno 
knjižico našega pesnika 
Srečka Kosovela (1903-
1926) in prebiraš njegove 
misli, ne moreš verjeti, da 
vse zapisano drži kot pribito 
še danes, več kot 80 let 
po tem, ko se je zapustil ta 
svet. To je knjiga, ki bi jo 
moral imeti v prav vsak, ki 
da kaj na svojo domovino. 
Njegove misli so prodorne 
in izžarevajo tako moč, da 
morajo imeti v knjižici vsaka 
svojo stran. Samo tako 
lahko zadihajo. Na strani 72 
je v prvih dveh vrsticah od 

likovne razstave v Mestni knjižnici, Solinarska družina na 
obisku, Jesenice, portal Kamra – Kako so včasih živeli, 
Jurklošter, kartuzija in stolp – Kako raste kruh, Kobarid 
– Po poteh dediščine soške fronte, Kostanjevica na Krki 
– Galerija Božidarja Jakca, Kranjska gora, Liznjekova 
domačija – Olimpijci,  Krško – Valvasorjeva knjižnica, Stara 
obokana vinska klet, Laško-Padež – srednjeveški rudnik  
svinca in srebra, Maribor, dvorišče Skrinje, prodajna galerija, 
Medvode, Domačija Pr Lenart – Sušenje sadja, Mojstrana 
– Planinski muzej, Moravče, Osnovna šola – Izkušnje 
dediščine, Muljava – Jurčičeva domačija, Novo mesto - 
Dolenjski muzej,  Polhov Gradec – Muzej pošte, Ptuj – Grad, 
Radovljica – Staro mestno jedro, Rateče – Kajžnikova hiša, 
Ribnica – Rokodelski center, Muzej, Slovenska Bistrica 
– Grad in viteška dvorana, Stična – Muzej krščanstva, 
Šentjur – Arheološko najdišče Rifnik, Škofja Loka – Loški 
muzej, Šmartno p/SG – Herčeva žaga in mlin v Tomaški 
vasi, Šoštanj – Muzej usnjarstva, Špitalič – Žička kartuzija, 
Štanjel – Grad, Trebnje – Baragova galerija, Vojnik – Galerija 
Piros, Zidani most – Mostovi Južne železnice, Železniki – 
Sodarstvo. 9

Stari oboki vinske kleti v Krškem
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SMUČARSKI SKOKI

Mladinski pokal FIS 
HINTERZARTEN, 18. avgusta - V sklopu poletne velike nagrade je po-

tekalo tudi FIS tekmovanje za Pokal mladih, ki je namenjeno mladincem 
(letniki 1998 in 1999).  Na 70-metrski skakalnici se je pomerilo 46 
skakalcev. Zmage se je razveselil Poljak Dawid Jarzabek. Izidi: 1. Dawid 
Jarzabek (Polj) 250,0 (77, 75.5), 6. Bor Pavlovčič (Slo) 237,3 (72.5, 
71.5), 7. Jan Kus (Slo) 236,6 (71.5, 71.5), 11. Tine Bogataj (Slo) 231,4 
(74.5, 70.0), 17. Urban Rogelj (Slo) 224.7 (68.5, 72.5).

Za veliko poletno nagrado so nastopile mešane članske ekipe. Zmagala 
je Avstrija s 1026,9 točke, ekipa Slovenije (Katja Požun 100 m, Maja 
Vtič 91 m, Robert Kranjec  92.5 m, Peter Prevc 91 m) pa je z 911,9 
točke pristala na 5. mestu. Katja Požun (19) se je v posamični tekmi 
uvrstila na 6. mesto.

Alpski pokal
EINSIEDELN (Švica), 1. septembra – Na 2. tekmi alpskega pokala 

(H 117) je nastopila ekipa obetavnih mladih skakalcev (letniki 1993 in 
mlajši), slavil pa je Cene Prevc (letnik 1996), mlajši brat Petra Prevca. 

Izidi: 1. Cene Prevc (Slo) 270,7 (114, 117.5), 11. Matic Benedik (Slo) 
244,6 (106.5, 113), 13. Anže Semenič (Slo) 239,5 (109, 108.5), 17. Rok 
Justin (Slo)  229,2 (106.5, 105), 19. Anže Lanišek (Slo)  226,3 (107.5, 
103.5), 27. Tomaž Verbajs (Slo) 219,5 (   104.5, 103), 28. Aljaž Žepič 
(Slo) 215 (101.5, 103.5), 34. Andraž Modic (Slo) 208,5 (100.5, 102), 
37. Miha Kveder ( 205,9 (104.5, 94), 40. Ernest Prišlič (Slo) 198,3 (96, 
102.5), 46. Gašper Stupar (Slo) 181,0 (95.5, 94.5), 50. Tilen Bartol 
(Slo) 174,1 (99, 88), 53. Jaka Kosec (Slo) 167,6 (96, 88.5), 56. Žak 
Šilih (Slo) 151 (88, 87).

Nastopila so tudi dekleta. Zmagala je Nemka Ramona Straub, 10. 
Anja Javoršek, 12. Manja Pograjc, 13. Anita Seretinek, 15. Agata Stare, 
16. Julija Sršen. 

NORDIJSKA KOMBINACIJA

10. šolska FIS tekma za VN 
OBERSTDORF, ALLGAU, 1. septembra – Na 10. FIS tekmovanju šolar-

jev v nordijski kombinaciji za veliko nagrado se je izkazal Velenjčan Vid 
Vrhovnih, saj je zmagal med starejšimi dečki. Pri mlajših se je Rok Jelen 
uvrstil na 3. mesto, Ožbej Jelen, ki je zmagal v skokih, pa na 5. mesto. 
Uspešno odpravo sta vodila Darko Kaligara in Anže Brankovič.

Izidi, dečki do 13 let: 1. Wille Karhumma (Fin, skoki 2. mesto, tek 1. 
mesto), 3. Rok Jelen (2, 4), 5. Ožbej Jelen (1, 16), 10. Sven Zagomiljšek 
(11, 13), dečki do 14 let:  1. Vid Vrhovnik (8, 1), 8. Domen Prevc (7, 15), 
17. Aljaž Osterc (8, 28), 19. Gašper Brecl (23, 16). 

JADRANJE

Audi junior cup
KOPER, 19. Avgusta – Na 10. mednarodni regati optimistov je nastopilo 

več kot 170 mladih jadralcev. Liam Orel je v fantovski konkurenci pristal 
na 2. mestu, Lin Pletikos pa na 3. mestu med deklicami. Nejc Valenčič 
se je uvrstil na 2. mesto v srebrni skupini. Izidi v zlati skupini: 1. Alex 
Kolić (H, JK Vega), 2. Liam Orel (JK Jadro), 7. Klemen Semelbauer (JK 
Pirat), 11. Lin Pletikos (JK Burja), 12. Matej Planinšič (JK Pirat), 14. An-
drej Fras, 24. Mara Turin (oba JK Izola), 29. Tjaša Milivojevič (JK Jadro 

Koper), 36. Taš Kolman (JK Burja), 37. Janez Zabukovec (JK Jadro Kp), 
39. Peter Milivojevič  (JK Jadro Kp), 48. Martin Fras  (JK Izola), 50. 50. 
Maj Musa Olivieri, 51. Toni Rebec (oba JK Olimpic).

MOTOKROS

MSP- Tim 
Gajser svetovni 
mladinski prvak 

SEVLIEVO (Bolgarija), 26. 
avgusta - Naš najobetavnej-
ši motokrosist vseh časov 
je suvereno zmagal v obeh 
vožnjah. Izidi: 1.Tim Gajser 
(Slo KTM) 50, 2, Simone 
Furlotti (IT Suzuki) 44, 3. 
Pauls Jonass (Lat KTM) 36, 
4. Jorge Zaragoza Beltran 
(Špa suzuki) 33, 5. James Dunn (VB KTM) 31, 6. Vaclav Kovar (Češ 
KTM) 29, 7. Calvin Vlaadern (Niz) KTM) 24, 8. Nicolas Adams (JA KTM) 
23, 9. Thomas Kjer Olsen (Dan Jamacha) 19, 10. Hamish Harwood (N 
Zel KTM) 18. 

ŠPORTNO PLEZANJE

MSP Singapur 2012 –  
Zmaga Anžeta Peharca

SINGAPUR, 1. september – Na XX. mladinskem svetovnem prvenstvu v 
športnem plezanju so slovenski plezalci v težavnosti osvojili štiri medalje, 
naslov novega svetovnega prvaka pa je osvojil Anže Peharc. Prvenstva 
se je udeležilo 10 članov mladinske reprezentance. Po uspešnih kvalifi-
kacijah se je v polfinale (26 najboljših po kategorijah) prebilo vseh deset 
tekmovalcev in tekmovalk. V finale (8 najboljših po kategorijah) pa so se 
uvrstili štirje,  vsi pa so osvojili medalje. Naslova prvaka sta z lanskega 
MSP branila Domen Škofic med kadeti (letos mladinec) in Jure Raztresen 
med mladinci, ki je lani osvojil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. 
Oba sta plezala odlično, v finalu je bil pred njima le Rus Fakiryanov.

Polfinale - Pri starejših dečkih je Anže Peharc končal na polovici smeri 
in upanje za finale je bilo majhno. Tekmovalci za njim, torej boljši po 
kvalifikacijah, pa so začeli dajati upanje. Na koncu je Anže s sedmim 
dosežkom le prišel v finale.  Pri mladincih sta se Jure Raztresen in Domen 
Škofic zanesljivo uvrstila v finale, Sergej Epih pa je končal na 15. mestu. 

Finale - Najprej je nastopil Anže Peharc, ki je se je odrezal tako, kot 
zna, proti koncu smeri edini našel mesto za počitek, kar je bilo odločilno 
za zaključek smeri in osvojitev naslova svetovnega prvaka. Naslednji je 
nastopil Martin Bergant pri kadetih, plezal je odlično in nato tudi zaradi 
rezultata iz polfinala osvojil tako želeno medaljo, ki je njegova prva.

Pred nastopom obeh mladincev je bilo ozračje v slovenskem taboru 
zelo evforično, v izolaciji sta čakala oba aktualna svetovna prvaka. Jure je 
plezal kot drugi, zelo samozavestno do nekaj gibov pod vrhom. Ob višini, 
ki jo je dosegel, sprva ni kazalo na medaljo, vendar so plezalci za njim 
dali jasno znamenje, da smer ni lahka. Podobno je bilo tudi pri Domnu, 
ki je končal na istem mestu. Oba sta zaradi boljšega plezanja v polfinalu 
prišla do medalj, zmagovalec Fakiryanov pa je bil ta večer neprekosljiv.

Uvrstitve, starejše deklice (48): ni bilo naših predstavnic, starejši 
dečki (56): 1. Anže Peharc, kadetinje (49): 18. Rebeka Kamin, kadeti 
(69): 3. Martin Bergant, 12. Milan Preskar, 15. Gregor Vezonik, 25. 
Tim Unuk, mladinke (46): 13. Tina Šušteršič, mladinci (51): 2. Domen 
Škofic, 3. Jure Raztresen, 15. Sergej Epih. 

ATLETIKA

Pokal Savaria
MÜRZZUSCHLAG, 13. septembra – Na tradicionalnem pokalu Savaria 

so vse štiri slovenske selekcije moška in ženska U18 in U20 dosegle 
ekipno zmago in osvojile pokal Savarie  z 214 točkami, sledijo Hrvaška 
(179,5 točke), Madžarska 102 in Štajerska 77,5.

U20, moški, 100 m: 1. Zvonimor Ivaskovič (Hrv) 11,17, 2. Luka Žontar 
11,30, 400 m: 1. Mateo Ružič Hrv) 48.09, 2. Aleš Zver 50,00, 800 m: 1. 
Žan Kozan 2:00,55, 3000 m: 1. Davorin Cimermančič 9:02,04, 110 m 
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ovire:  1. Žiga Hus 15,18, 400 m ovire: 
Matej Lindič (Slo)  57,22,  4 x 100 m: 
1. Hrvaška 43,11, 2. Slovenija 43,20, 
višina: 1. Uroš Veselič 192,  daljava: 1. 
Urban Čehovin 685, palica: 1. Robert 
Renner (Slo) 450,  krogla: 1. Marko 
Šantak (Hrv) 16,88, 3. Rene Ljubec 
13,64, disk: 1. Andrej Klampfer (Slo) 
44,20, kopje: 1. Blaž Marn (Slo) 59,36, 
kladivo: 1. Laszlo Mester (VAS)  63,90, 
3. Matjaž Štih (Slo) 59,21. 

U 20, ženske, 100 m: 1. Aneja Ko-
drič 12,80, 400 m: 1, Carina Šrempf (A 
Šta) 56,97, 3. Tina Slejko (Slo) 62,76, 
800 m: 1. Maruša Mišmaš 2:12, 
84, 3000 m: 1. Nikolina Herlec (Hrv) 
10:27,65, 2. Sonja Neger 10:51,51, 
100 m ovire: 1. Laura Strajner, 400 
m ovire: 1. Eva Trošt 61,90, 4 x 100 
m: 1. Slovenija (Kodrič, strajnar, Trošt, 
Slejko) 49,63, višina: 1. Veronika Pod-
lesnik 167, daljava: 1. Klaudia Sorok 
(VAS) 525,  3. Urška Miklavčič 484, palica: 1. Martina Files (Hrv) 310, 2. 
Gaja Hladnik 280, krogla: 1. Petra Gamilec (Hrv) 13,14, 3. Nina Ramšak 
10,38, disk: 1. Katrin Doppelreiter (A Šta) 39,47, 4. Tjaša Krajnc 33,37, 
kladivo: 1. Beatrix Banga (VAS) 51,57, 2. Gabriela Kumek 48,42, kopje: 
1. Eva Vivod (Slo) 44,56.

Moški, U18, 100 m: 1. Tadej Smerke 11,58, 400 m: 1. Jaka Zupan 
50,06, 800 m: 1. Lucijan Zalokar 2:01,44, 3000 m: 1. Jure Josipovič 
(Hrv)9:05,72, 2. Kristjan Grunfeld 9:06,30, 110 m ovire: 1. Jan Kram-
berger 15,04, 400 m ovire: 1. Mateo Parlov (Hrv) 58,17, 3. Žiga Bizjak 
((Slo) 65,67, 4x100 m: 1. Slovenija (Kramberger, Smrke, Brlek, Janežič)  
43,13, Višina:  1. Ahac Moretti 189, daljava: 1. Žan Frelih 657, palica: 1. 
Ambrož Tičar 400, krogla: 1. Blaž Zupančič 18,30, disk: 1. Martin Marko-
vič (Hrv) 56,09,  3. Denis Kumek 48,86, kopje: 1. Matija Muhar 69,13. 

Ženske U18, 100 m: 1. Mateja Jambrovič (Hr) 12,66, 2. Kaja De-
bevec 12,67, 400 m: 1. Anja Benko 56,90, 800 m: 1. Sandra Kočiš 

(Hrv) 2:13,57, 2. Mateja Pokrivač 
2:14,12, 3000 m: 1. Kristina 
Božič (Hrv) 10:40,81,  2. Katja 
Vrdjuka 10:44,80, 100 m ovire:  
1. Manca Šepetavc 14,45, 400 
m ovire: 1. Anita Horvat 50,67, 
višina: 1. Nika Eibel (A Šta) 161, 
daljava: 1. Martina Jan 535, pa-
lica: 1. Karmen Pirc 320, krogla: 
1. Beatrix Banga (VAS) 13,94, 
4. Anja Mešiček 10,81, disk: 1. 
Veronika Domjan 47,26, kopje: 
1. Katja Mihelič   43,39, kladivo: 
1. Reka Gyuratz (VAS) 68,10, 2. 
Sabina Požun 49,72.

Ekipni EU pokal A
LJUBLJANA, 15. septembra -  Pokal evropskih mladinskih ekipnih zma-

govalcev, skupina A: 1. Shaftesbury Barnet Harriers (VB) 110, 2. Enka 
Spor Kulubu Dernegi (Tur) 105, 3. Playas de Castellon (Špa)  104, 4. AD 
Mass Ljubljana 81, 5. Nike Klaipeda (Litva) 81, 6. TJ Sokol Opava (Češ) 
76, 7. Fiamme Gialle G. Simoni (It)  68, 8. AC Novi Beograd (Srb)  57. 
Izidi, 100 m: 1. John Otugade (VB) 10,78, 4. Luka Žontar 11,25, 200 m: 
1. John Otugade (VB) 21,84, 6. Luka Žontar 22,91, 400 m: 1. Dereece 
Ocallaghan (VB) 48,79, 2. Žan Kozan 49,69, 800 m: 1. Kyle Langford 
(VB) 1:52,83, 3. Žan Rudolf 1:53,31, 1500 m: 1. Suleyman Bekmezci 
(Tur) 3:59,96, 6. Kristian Grunfeld 4:11,54, 3000 m: 1. Emre Cavusli 
(Tur) 8:53,20, 5. Bor Grdadolnik (Slo) 9:18, 89, 110 m ovire: 1. Marko 
Milovanovič (Srb) 14,93, 7. Lovrenc Valič 16,60, 400 m ovire: 1. Emre 
Samli (Tur) 54,23, 4. Luka Končina 56,83, 3000 m zapreke: 1. Jan Dovć 
10:04,34, 2. Victor Ruiz (Špa) 10:07,66,  4 x 100 m: 1. Španija 42,61,  
7. Slovenija (Žiga Bizjak, Gašper Dežman, Luka Končina,  Luka Žontar) 
43,87, 4 x 400 m: 1. Slovenija (Žan Kozan, Žiga Kašpar, Jakob Vodeb, 
Lovrenc Valič)  3:20,05, višina: 1. Adrijus Gleblauskas (Litva) 200, 6. 
Tilen Zupanc (Slo) 180, daljava: 1. Kaan Sencan (Tur) 743, 2. Žiga Vrščaj 
720, troskok: 1. Ruiz Marcos (Špa) 14,37, 4. Jan Luxa 13,98, palica: 

1. Ondrej Honka (Češ) 500, 6. Žan Erčulj 330, krogla: 1. Angel Poveda 
(Špa) 17,14, 3. Blaž Zupančič 15,43, kopje: 1. Ali Kilisu (Tur) 58,50, 7. 
Nace Pleško 45,83, disk: Nick Percy (VB) 55,99, 8. Blaž Zupančič (Slo) 
38,28, kladivo: 1. Dempsy Mc Guigan (VB) 68,80, 8. Nace Pleško 27,68.

Evropske otroške atletske igre
BRNO (Češka), od 10. do 12. septembra - Tudi letos se je na Evrop-

ske atletske igre zgrnila množica otrok Iz številnih evropskih držav. Bili 
so različnih starosti, svoje sposobnosti pa so merili na prenovljenem 
atletskem stadionu. Nastopilo je več kot 800 mladih atletov in atletinj. 
V večernih urah prvega dne atletskih iger so organizatorji poskrbeli za 
atraktivno slovesno odprtje tekmovanja, na katerem so poleg udele-
žencev iz mnogih držav zastopali barve slovenske zastave fantje in 
dekleta iz AK Poljane Maribor, ki so osvojili 6 medalj (1 zlato, 1 srebrno 
in 4 bronaste). Odprtje je organizator obogatil z ognjenim akrobatskim 
vložkom in ognjemetom, ki je udeležence ogrel in napolnil z dodatno 
energijo. Prvi tekmovalni dan je postregel z nekaj odličnimi nastopi, ob 
koncu tega dneva pa je organizator poskrbel za presenečenje. V okviru 
prijateljskega mitinga znotraj atletskih iger je namreč v skoku v daljavo 
nastopil tudi jamajški skakalec v daljino, James Beckford, sicer dobitnik 
srebrne medalje na Olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 in osvajalec 
mnogih drugih odličij z največjih tekmovanj. 

Drugi dan, ki je bil manj prijazen, saj je bilo precej bolj hladno, kljub 
temu so bili mladi tekmovalci uspešni. Maskota atletskih iger v Brnu je 
bil tudi letos krokodilček, ki se je pojavljal na vsakem koraku, prav tako 
pa se je prijazno smehljal na medaljah, ki so jih najboljši prejeli za svoje 
dosežke. Na svidenje v Brnu 2013. (Robi Herga)

KOLESARSTVO

Na MSP Mohoroviču dve medalji
VALKENBURG, 20. septembra – Matej Mohorič, še ne 18- letni mla-

denič iz Podblice na Gorenjskem, ki si je privozil srebro že v kronometru, 
je po osmih letih poskrbel za vnovičen naslov svetovnega prvaka za 
slovenske cestne kolesarje. Obenem je to prvi slovenski naslov prvaka 
v cestni preizkušnji. Seveda je treba povedati, da ima zasluge za Ma-
tejevo zmago vsa ekipa, še posebno dejaven pa je bil Martin Otoničar, 
ki je na koncu odstoipil.

Izidi, mladinci (128,8 km): 1. Mohorič (Slo) 3:00,45 (42,755 km/
uro), 2. Ewan (Avs), 3. Rumac (Hrv), 4. Zurlo (Ita), 5. Dibben (Vbr), 6. 
Deltombe (Bel)…..49. Miškulin (Slo) – vsi v času zmagovalca, …..81. 
Per +0,25,……117. Katrašnik (oba Slo)  +5.49, Martin Otoničar od-
stopil. Ženske (128,8 km): 1. Vos (Niz) 3:14.29 (39,736 km/uro), 2. 
Neylan (Avs) +0.10, 3. Longo Borghini (Ita) 0.18, 61. Zrimšek (Slo) 5.39.

Davorin Cimermančič

Kaja Debevec

Matej Mohorovič 



12

blogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblogblog

       

Milena Aras Harpf

12

Iskreno priznam, nepoboljšljivo sentimentalna sem. Olimpijske igre so prav 
tisto mesto in čas, ko ob pogledu na naše reprezentante dobim cmok v grlu, sploh 
ko vidim, da so uspeli, da so dosegli cilj, za katerega so garali več let. To »naše« 
ni tako preprosto, sama sem namreč tudi Hrvatica, tako da se veselim uspehov 
ene in druge ekipe – slovenske in hrvaške. Zdi se mi, da znam prepoznati veselje, 
čistost absolutne sreče, ne glede na to, od kje prihaja. Nekako sem soudeležena v 
tistih posebnih trenutkih zmage, ko spremljam nasprotnike, njihove poškodbe, 
slabe sodnike, skratka, ujeti skušam usodo enih in drugih na poti do velikih ciljev. 

Ne spadam med tiste, ki menijo, da je zmaga vse. Neverjeten uspeh je že udeležba 
na največji športni prireditvi na svetu. A ko si že tam, je človeško želeti si še kaj 
več, denimo, sladko zmagoslavje, stopničke, na koncu tudi tisto najvišjo. Včasih je 
veliko že, če si samo član tako uspešne vrste, kot je, nedvomno, slovenska. Svojo 
dolgo formativno pot začne že pri mlajših mladincih. Stroge norme, majhni in veliki 
cilji, kot je morda tudi »olimpiada mladih«. Prihodnja bo leta 2014 v Nankingu na 
Kitajskem, namenjena današnjim kadetom. Zanimiva bodo mladinska evropska 
in svetovna prvenstva.

Od blizu sem videla tisti čarobni trenutek v dnevu, ko v paketu pride na naslov 
obetavnega tekmovalca reprezentančna majica in trenirka z napisom na hrbtu SLO-
VENIJA. V mladem srcu zaigra čustev poln, neprecenljiv občutek, da je izpolnjen 

eden od korakov na poti do visokega cilja. Mlad tekmovalec morda za trenutek 
obstoji ves obnemel in pomisli na pot pred njim. Le kje se bo končala, bo morda 
tako dolga in tako strma kot Urškina, bo morda primerljiva z Rašino, Lucijino, 
Andrejevo, Aljaževo? Vsekakor na stopničkah in na nekem vrhu?

Naši mladi športniki svoj uspeh, svojo prisotnost v reprezentanci jemljejo 
skrajno resno. Obleke, ki jih ob tem dobijo, je najpogosteje treba prati ločeno 
od vsega drugega, nihče jih ne sme obleči, to je skoraj kaznivo dejanje. Včasih bi 
najrajši tudi kimono shranili v prvotnem stanju, da se na hrbtu čim dlje obdrži 
sponzorska nalepka. Pri mlajših kategorijah se še ne šiva na kimono, ki jih spominja 
na nek velik evropski pokal, kjer so se še posebno dobro odrezali. Lepe živo zelene 
in svetlo modre drese bi sicer nosili od jutra do večera, prežema jih ponos, ki bi 
ga bilo možno otipati. Če se odloči, da ga bo bolj pogosto nosil, to spet pomeni 
povsem določeno sporočilo, ki dodaja dnevni motivaciji tisti kanček ostrine in 
iztisne še kakšno skleco, hitrejši krog, boljši met. 

Priprave reprezentance so tudi stvar, ki bi morala imeti svojo težo in poseben 
pomen. Vem, da mladi 16-letni tekmovalci komaj čakajo, kdaj bodo prvič na lastni 
koži doživeli ta slavni »morilski« trening našega »najtrofejnejšega« judoističnega 
trenerja. Če že klubi niso na stopnji, na kateri bi prepoznali pomen in pomembnost 
tovrstnega skupnega dela (tudi za širjenja novih spoznanj med trenerji), bi vsaj 
naša Judo zveza morala ukrepati bolj odločno in, tako kot hrvaška, prisotnost na 
skupnih pripravah postaviti kot pogoj za delovanja kluba v zvezi. V nasprotnem 
se soočimo z absurdnim položajem, da reprezentanti niso niti seznanjeni, da se 
od njih pričakuje udeležba na pripravah, ki jih je JZS pripravila in tudi plačala. 
Ker je določenemu klubu v tem obdobju morda bolj pomemben njihov majhen 
projekt ad hoc vadbe. Športnik, ki bi spadal na takšne priprave, in reprezentanca 
pa naj kar počakata. 

Reprezentanca

Za začetek šolskega leta bi morala biti misel lahkotna, prijetna, spodbudna, 
optimistična … Zato bom skušala pozabiti tegobe javnega šolstva, plače, normative 
… in začeti z bolj spodbudno temo. Razmišljala bom o ne več tako zelo sveži, a še 
vedno aktualni temi – o olimpijskih igrah v Londonu. Različni dogodki z OI so 
lahko odlična iztočnica za pogovor in doseganje ciljev pri športni vzgoji in tudi 
drugih učnih predmetih. Dogodkov in različnih vsebin, ki so lahko izhodišče pri 
spodbujanju učencev in dijakov za dejavno sodelovanje v debatah ter utemeljevanje 
svojega mnenja, je precej. Pohvalno je, da je bilo letos več medijske pozornosti 
namenjene paraolimpijskim igram in športnikom.

Na zadnjih olimpijskih igrah smo lahko, kot vedno, opazili športne in nešportne 
poteze, ki so lahko iztočnica za pogovor o Coubertinovem načelu »Pomembno 
je sodelovati, ne zmagati.« ter o tem, da je za nekatere tekmovalce pomembna le 

Aleš Peče

Vzgoja znova brusi  
svoje prijeme 

Prof. Nina Markun Puhan

Za vzgojni prijem –  
z Londonom  

Bolj kot me prevzema svobodnjaški položaj upokojenca, bolj se mi zdi, da bledi 
spomin na moje delo. Včasih ni potreben niti korak niti beseda, pa se vseeno znajdem 
v središču nekdanjih občutkov, povezanih s stroko. Sčasoma bo to premalo in moj 
kritični urednik bo najbrž ocenil, da je čas, da prostor odstopim (skupaj z njim) 
komu drugemu. Že okoli petnajstega avgusta me je popadel vam vsem znani občutek 
v želodcu, ki napoveduje bližnji začetek novega šolskega leta. Vsake počitnice, bolj 
natančno, vsakič, ko sem se peljal mimo šole, sem zavil na parkirišče in pogledal, 
kaj je novega v šoli in na šolskih igriščih. Zdaj se še zmeraj rad motovilim v okolici 
šole in bolj z razdalje ugotavljam, kaj je in kaj bi moral minister postoriti v šoli in 
na zunanjem igrišču. Seveda gre bolj za njegovo mošnjo …

Še zmeraj pa me veselijo pogovori o šoli, rad poslušam, kaj je novega, ali v Šolskih 
razgledih ali Delu preberem o novostih v šoli. Tik pred začetkom pouka sem zasledil 
dva prispevka, enega na radiu, drugega pa v dnevnem časopisu. Vprašal sem se, če ne 
odpirata na novo poglavja, ki smo ga starejši pedagogi poznali pred mnogo leti. Gre 

za avtoritarnost (morda to ni pravi izraz) v vzgoji. Oba avtorja omenjenih prispevkov 
postavljata v ospredje zahtevnost in doslednost z bistveno večjo ostrino, kot je bilo 
to v navadi zadnjih nekaj desetletij. Za marsikaterega športnega pedagoga je bila to 
znana stvar, saj si dela v tako heterogenih skupinah, kot smo jih imeli, ni bilo možno 
predstavljati. Nenadoma avtorja na novo odkrivata ostro, dosledno postavljanje 
meja, ki naj jih učenci v nobenem primeru ne bi prestopili. 

Spomnil sem se svojih načel, od začetka svojega dela, ki sem jih po vsej verjetnosti 
prinesel od doma. Moja starša sta bila učitelja in tako sem imel priložnost marsikaj 
videti in slišati že doma. Moji učenci so dobro vedeli, kje lahko pričakujejo razlago 
– morda včasih preobširno –, o katerih stvareh lahko »parlamentiramo« in katere 
so tiste stvari, v resnici zelo redke, ko je možna samo ena razlaga. To načelo, med 
drugimi, bi položil na srce vse tistim, ki na to pot šele stopate, za osvežitev pa 
morda tudi drugim.

Avtorja naenkrat postavljata v ospredje tudi stroko, ki mora nedvomno spreml-
jati vse odločitve in ravnanja, od načrtovanja do izpeljave in analize. Poudarjata 
avtonomnost učitelja v vseh variantah, bodisi v povezavi z učenci bodisi s starši. 
Tokrat še ni nobene besede o avtonomiji učitelja v odnosu do ravnatelja, sploh pa ne 
v povezavi s še višjimi predstavniki uradne vzgoje in izobraževanja. Koliko dobrih 
idej je bilo preslišanih in koliko odpora nespametnim odločitvam je bilo prisotnega, 
se spomni gotovo še mnogo športnih pedagogov. Očitno je bila povezava iz telo-
vadnice do najvišjih organov prezapletena. Sprejete odločitve so bile marsikdaj stvar 
realnih možnosti, pa vseeno redkeje upoštevane od tistih, ki so te odločitve morali 
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V posameznem klubu želijo trenerji vzpostaviti avtoriteto, negiranje repre-
zentančnih priprav pa je čudovit vzvod, s katerim se klubski trener postavi nad 
avtoriteto selektorja in trenerja reprezentance. V nekaterih športih selektorji 
povabijo določenega športnika osebno in na domači naslov. Tekmovalec je do tega 
položaja prišel, ker je bil boljši med dobrimi. Enak občutek ponosa ob pozivu v 
reprezentanco, kot jo je občutil mladi tekmovalec, bi moral občutiti tudi klubski 
trener. Če tega ne čuti, je z njim nekaj narobe, interna pravila pa bi ga morala 
prisiliti k sodelovanju. 

Že od lanske jeseni sem na straneh hrvaške judoistične zveze zasledila program 
skupnih priprav njihove mladinske reprezentance. Ambiciozen je že zato, ker 
se bo evropsko prvenstvo odvijalo v domačem Poreču (septembra 2012). Precej 
pogosto, glede na precej zahteven načrt, so imeli reprezentanti skupne treninge, 
preverjanja pripravljenosti in še mnoge druge akcije. Pri načrtovanju so sodelovali 
različni strokovnjaki, tudi z njihove kineziološke fakultete. Udeleženci so morali 
slediti programu, sicer so jim povedali, da niso več reprezentanti. 

Ljubljana bo imela veliko priložnost, ko bo gostila isto tekmovanje, a na eni 
stopnici višje. Prihodnje leto bomo gostili mladinsko svetovno prvenstvo! A že 
za zdajšnje slovenske mladinske reprezentančne priprave so nekateri zamahnili 
z roko in svojih tekmovalcev niso pripeljali niti na navadni skupni trening. Ne 
vem, kaj so si mislili njihovi trenerji. Da morda njihovi športniki tega ne rabijo, 
ker trenutno niso v mladinski reprezentanci? Sicer bi trener ali selektor razpisani 
skupni trening lahko objavil na spletni strani zveze, dodal bi še, komu je vabilo za 
udeležbo namenjeno –tudi po imenih – in zelo preprosto rešil problem nevednosti, 
slabega načrtovanja, ignorance, kupčkanja s klubskimi financami. Morda bi tako 
vendarle še kdo stopil iz svojega vrtička.  

Znanje in izkušnje, ki so nas pripeljali na vrh olimpijskega sveta, je treba izko-

ristiti in razširiti. S tem namenom bi vsaka športna zveza morala postaviti športna 
pravila – tako za tekmovalce kot za trenerje po klubih in društvih. Znanje je moč. 
Ob trdem garanju je prav, da kdaj pa kdaj uporabimo tudi glavo. Ob tem pa tudi 
srce, ki včasih, proti vsaki logiki, zahteva in dobi nemogoče. Tudi olimpionike. 
Zakaj pa ne?

zmaga. O tem smo slišali govoriti nekatere športnike, trenerje in celo predsednike 
nekaterih držav. 

Prav zanimiva bi bila debata o razlogih za izključitev kar osmih igralk badmintona.
To je priložnost za pogovor o športnih vzornikih, kakšen je njihov vpliv na mlade 

med odraščanjem in iskanjem lastne identitete. Kaj pri vzornikih najbolj cenijo, kaj 
jim je všeč in kaj so pripravljeni narediti, da bi jim bili podobni? To je priložnost za 
pogovor o tem, koliko na naše mnenje vplivajo komentarji različnih medijev. Hkrati 
je to priložnost za pogovor o popolni koncentraciji, premagovanju treme in tudi o 
sprejemanju poraza, spoštovanju nasprotnika … pa o tem, da je športnik, ob vsej 
svoji ekipi na tekmovališču, ko gre najbolj zares, povsem sam. 

Prav vsi športniki na OI, dobitniki medalj in tisti, ki jim najvišjih uvrstitev ni 
uspelo doseči, omenjajo večletne naporne treninge in priprave na ta, za mnoge najpo-
membnejši dogodek v njihovem življenju. Razlike med najboljšimi so majhne. Talent 
je le delček uspeha, večji del pa so naporni, dolgotrajni treningi. To je priložnost za 
pogovor o tem, kaj pomeni trenirati po dva- ali trikrat na dan, šest do sedem dni v 
tednu, kaj pomeni večletno odrekanje družini, zabavi ... 

Vrhunski šport ni močno povezan z zdravjem, kajti naporni treningi telo izčr-
pavajo. Velikokrat se trenira na skrajni meji, možnost poškodbe je zato zelo velika. 
Ne nazadnje je to tudi priložnost za pogovor o uporabi nedovoljenih sredstev za 
tako želeni končni cilj – olimpijsko medaljo. Kaj je doping, kakšni so njegovi učinki 
na telo in športni dosežek. Navadno se govori o dopingu kot neetičnem početju, o 

uporabnikih kot o goljufih in o negativnih posledicah na zdravje tistih, ki ga užijejo. 
Kar zagotovo drži.  

Manjka pa še ena pomembna informacija. Doping namreč ni čarobni napoj ali 
tabletka, ki bi zagotovila zmago, medaljo, rekord, odličen dosežek kar sama po 
sebi. Nekdo, ki nima vsaj malo talenta in predvsem ni pripravljen trdo garati, mu 
doping ne bo zagotovil uspeha. Kaj pomeni trdo garati, vedo le tisti, ki so to sami 
preizkusili – delati toliko, da misliš, da ne zmoreš več, potem pa premagati vsaj 
še enkrat tolikšen napor. Pri nedovoljenih poživilih gre zagotovo za zdravju zelo 
škodljiva, prepovedana sredstva, ki športniku »pomagajo«, da pregoljufa samega 
sebe in svoje telo, da vzdrži (pre)naporne treninge, da so še intenzivnejši, da telo 
čuti manj utrujenosti in bolečine, da zaradi napora ne odpove. 

Na tem mestu je treba omeniti, da nedovoljenih poživil ne uporabljajo le vrhunski 
športniki. Veliko manj strokovno nadzorovano je uživanje nedovoljenih poživil pri 
rekreativnem športu, čeprav naj bi bila pri tej obliki športne dejavnosti pomembna 
vrednota zdrav življenjski slog. Tu namreč ne gre za olimpijsko medaljo ali kariero, 
gre za željo biti najboljši na množični prireditvi, v občini, domačem kraju … Tudi 
za ta prestiž so mnogi pripravljeni prevzeti veliko tveganje in verjamejo, da se njim 
posledice uživanja nedovoljenih sredstev ne bodo poznale.   

Vsaj en primer pozitivnega vpliva olimpijskih iger na mlade pa lahko napovemo. 
Zagotovo bo letos, zaradi zlate medalje Urške Žolnir, več zanimanja za judo kot 
navadno. A o tem bo morda kaj zapisala kolegica Milena Harpf Aras.

prenašati v življenje. Pri napovedi vsake »reforme« 
sem, tako kot večina drugih kolegov, pričakoval, da 
bomo slabe rešitve opustili ali izboljšali, dobre pa tako 
ali tako ostanejo. Kot v aktualni politiki pa smo dobre 
marsikdaj ukinili ali pokvarili in vpeljali marsikatero, 
ki je kasnejši izvajalci niso podpirali.

Menim, da je dokončno minil čas, ko moramo nehati 
razmišljati o svojem nenehnem prilagajanju otrokom, 
staršem in ravnateljem. Soočenja so sicer potrebna, a če 
se postavite odločno in z jasno vzgojno mislijo, zakaj 
vztrajate pri nekih prijemih, ne boste nikoli v zadregi. 
Zdi se mi, da med športnimi pedagogi manjka prav teh 
prostih in neformalnih pogovorov, ki lahko dobre re-
šitve potrdijo, slabe pa ovržejo. Marsikdaj tako odpade 
izumljanje tople vode. Formalnih srečanj skorajda ni 
več, saj sami oziroma naši predstavniki vedno potrebu-
jejo alibi za srečevanja. Tako se tudi tista redka srečanja 
polnijo s stroko in vsebinami, ki bolj zadevajo študij in 
kadrovske šole, manj pa je tematike, ki jih rabi učitelj 
za svoje prijeme pred vrsto ali skupino svojih učencev.        

Vse to moje pisanje peljem v smer našega strokovne-
ga združenja, ki nam bo, vsaj tako upam, v vedno težjih 

časih nudilo več stanovske podpore. To bomo zagotovo 
zelo potrebovali. Minili so časi, ko nam je na krožniku po-
nudila rešitve država. Žal ta država stoji danes na drugem 
bregu in rešitve niso več samoumevne. Potrebno se bo bol-
je organizirati in znova odkriti odločnost in avtonomnost 
v strokovnosti. Menim, da vse to imamo, in verjamem, da 
na novembrskem srečanju lahko pričakujemo nov veter. 

Načrtovanje vašega dela je gotovo že daleč za vami. 
Ne dvomim, da ste imeli pri tem pred seboj učence in da 
ste sebi in njim naložili toliko dela, da vam bo v veselje 
in zadovoljstvo. Tekmovanje je nadgradnja šolskemu 
delu (ne toliko klubskemu), kljub vsemu pa služi tudi 
afirmaciji šole. Po kakšnem vrstnem redu, pa je že stvar 
avtonomije, stroke … Ste bili morda med tistimi, ki so 
konec junija na Ministrstvu za šolstvo prejeli priznanja za 
športni utrip na šoli? Če ste, vam čestitam, sicer pa velja 
spodbuda za naprej.

Letna šola v naravi je najbrž za vami, verjamem, da ste 
se imeli lepo. Lepo je začeti šolsko leto s šolo v naravi, 
zagotovo lepše, kot priti v šolo v avgustu. Morda pa postaja 
šola v naravi šele zdaj prava vrednota, ki jo bo najbrž težko 
obdržati. Kaj menite?
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Kolesarstvo

Peter Zupančič,  
KD Calcit, Kamnik

Korak  
pred vrstniki
Pogovor s Petrom (16), dijakom 2. letnika Gimnazije Litija. 
Po tekmi Energije v Domžalah je bil v znamenju dobre 
volje, saj je bil znova uspešen. Na robu tekmovalnega 
prostora je bila miza s štirimi plastičnimi stoli,  
takimi po dva evra. Predlagal sem mu, da sedeva  
in se tam pogovoriva. 

»Ne bo šlo, to je zasebno,« in sva nadaljevala stoje. Seveda me je 
zanimalo, če ima na svojih poteh kot gorski kolesar težave z zasebnim. 
»Ne, doslej teh težav nisem imel, ne s policijo in ne z ljudmi. Če se kje 
po gozdu vozim in koga srečam, se ustavim, pozdravim in še kakšno 
rečemo. Če si previden, ne more biti težav. Saj ni treba, da si najbolj 
podivjan na treningu, za to je tekma. Trening je treba izpeljati brez 
poškodb.« 

Kako pa šola?
»A zakaj sem se odločil za Gimnazijo Litija? Všeč mi je bila. Je tudi 

najbližje Kresniškim poljanam, kjer živim. V šolo se vozim z vlakom, 
tako mi ostane popoldne še največ časa za kolo.«

Sloviš po tem, da si se odpovedal kategoriji mlajših mla-
dincev in se pridružil starejšim? 
»Lani sem tekmoval prvo leto med mlajšimi mladinci, letos bi bila 

med njimi zadnja sezona. Ker v Sloveniji ni prave konkurence, sem 
se pridružil starejšim, v U19. Redno se uvrščam na stopničke. Včasih 
tudi ne gre. Danes, denimo, sem bil četrti. Na državnih prvestvih nisem 
smel tekmovati v tej kategoriji, tako da sem vozil z vrstniki v U17. Sem 
državni prvak v krosu, v izpadanju (eliminator šprint) in v vzponu, bil 
pa sem tudi skupno 15. na evropskem prvenstvu, v nizu štirih tekem. 
Najboljša uvrstitev pa je bila 10. mesto.«

Izpadanje (eliminator) je novost.
»Včasih so vozili že nekaj podobnega, šele letos se je začela ta 

panoga bolj razvijati. Izpeljali so tudi svetovni pokal. Izpadanje je 
atraktivna disciplina, ki traja minuto ali dve, redko več. Štartajo štirje, 
dva se uvrstita naprej, in tako vse do finala. V bistvu ne gre samo za 
šprint, ampak je na poti veliko zank, zavojev in majhnih skokov, tudi 
kakšna ovira. Biti moraš močan, žival, da lahko potegneš na štartu, to 
je najbolj pomembno.« 

Kako je bilo na DP? 
»Kros smo vozili na Javorniku. Imel sem defekt, ampak se je 

izšlo, da sem vseeno prvi prišel čez ciljno črto. Tekmo na izpadanje 
za državno prvestvo sem vozil takoj po štirih tekmah evropskega 

Miha Halzer drugi  
na SP v Saalfeldnu

SAALFELDEN (A), 9. septembra - Miha Halzer iz Hrastnika se 
je zapisal v zgodovino slovenskega gorskega kolesarstva, saj je na 
svetovnem prvenstvu v eliminatorju (izpadanje), v novi disciplini 
gorskega kolesarstva, osvojil drugo mesto. Krog je bil dolg 560 m 
(v eni vožnji so ga prevozili dvakrat), višinska razlika pa je znašala 
30 metrov. Miha je imel ob progi tudi svoje navijače iz Hrastnika, 
ki so preglasili vse druge.

Miha se je lani, pri 27.- letih, našel v sprintu na izpadanje. Letos 
aprila je nastopil v  Belgiji (Houffalitze), na prvi tekmi svetovnega 
pokala, in se uvrstil na 9. mesto, na tretji tekmi svetovnega pokala v 
Franciji (maj) pa je bil četrti. Miha je član kluba Energija Team iz 
Domžal. Njegovi klubski kolegi iz Kolesarskega društva Hrastnik so 
mu pripravili  lep sprejem, nad njegovim uspehom pa je bil navdušen 
tudi župan Miran Jerič.

Fanči Moljk

prvenstva. Bil sem utrujen, nastopil sem brez velikih ciljev, a sem 
tudi tu zmagal.«

In kako je izgledalo evropsko prvenstvo?
»V torek smo imeli skupinsko vožnjo oziroma štefeto, v kateri sta bila 

še Rok Naglič in Tamara Sitar. Uvrstili smo se približno na 30. mesto. 
Naslednji dan smo vozili poligon. Pomembna je bila spretnost. Glede 
na to, koliko točk si izgubil, s takšnim zaostankom si popoldne štartal 
na krosu. Če si na poligonu dobil dve kazenski točki, si v krosu štartal 
s 40 sekundami zaostanka. Tretji dan je bil na vrsti skrajšan maraton. 
To je bila tekma, ki je trajala približno eno uro, vozili pa smo v velikih 
krogih. Zadnji dan je bila na sporedu klasična tekma.«

Kakšni so tvoji cilji za prihodnjo sezono?
»Kakšna malo boljša uvrstitev na svetovnih pokalih, pomembni bodo 
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nastopi za državno prvenstvo med mladinci. Na začetku sezone bom 
najbrž nastopil na kateri od tekem v Italiji. Tam so močnejše tekme, na 
svetovno prvenstvo v Južni Afriki pa ne bom šel, je predaleč in bi bilo 
predrago. Dolgoročno pa me zanima olimpiada mladih. Sicer pa je v Slo-
veniji težko uspeti. Če bi dobil mesto v kakšni tuji ekipi, bi bilo super.«

Bi te moral kdo »najti« ali bi se moral sam preriniti naprej?
»V teh časih te težko kdo najde, moral bi biti zelo dober. Najlažje gre 

prek zvez. Tudi če bi se sam pogovarjal, najbrž ne bi prišel nikamor.«
Ti ob šoli in športu ostane še kaj časa zase?
»Če si discipliniran, ostane ob šoli in športu še dovolj časa za prijatelje 

in za zabavo.«
Katera knjiga se te je zadnje čase najbolj dotaknila?
»Knjiga L. Armstronga, v kateri opisuje svoje življenje, dopinške 

afere, zdravljenje raka. Neprestano so ga preverjali, a nikoli mu niso 
ničesar dokazali. Kar naprej so silili v njega. Ta njegova volja, to, kako 

je premagal bolezen in kako je zmagoval, je neverjetno. To se me je 
dotaknilo. Sreča je, da lahko živimo brez stresov.«

Kaj pa meniš o vsem skupaj? O tem, da je Armstrong 
popustil in se ni želel več boriti proti ameriški antidpinški 
komisiji?
»Težko bi karkoli dejal, ker ne poznam ozadja. Vem, da mu niso 

nikoli ničesar dokazali. Razumem ga, da ni imel več potrpljenja, da bi 
zmeraj znova dokazoval, da si do zmag ni pomagal z dopingom. Tu bi se 
moralo nekaj spremeniti, ne vem, zakaj bi se moral športnik zagovarjati, 
da ni kriv. Naj komisija dokaže nekomu, da je kriv.«

Kakšen pa je tvoj pogled na doping?
»Doping je in doping bo. Sam tega ne podpiram. Težko o tem 

razmišljam, ker nimam s tem izkušenj. Ne vem, kakšna so ozadja teh 
dopingov. Slišim, da so najboljši tekmovalci vedno malo pred antidpin-
škimi zasledovalci. Morda pa jih tudi nočejo odkriti.«

Presenečenje leta
Mladinci AD MASS  - četrti v Evropi

LJUBLJANA, 15. septembra -  Sredi septembra je slovenska pre-
stolnica gostila najmočnejšo klubsko tekmo v konkurenci mladinskih 
tekmovalcev. Četrto mesto v A evropski ligi je naša najboljša dosedanja 
uvrstitev mladincev na teh tekmovanjih, saj smo lansko leto dosegli peto 
mesto. Morda si kdo misli, da je zdaj odprta pot na stopničke, toda 
uvrstitev na četrto mesto ni bilo lahko. Pravzaprav nas je presenetilo 
toliko ovir, da smo z dosežkom lahko zelo zadovoljni.

Prebrodene težave

Kaj pa je šlo tako narobe? Še teden pred tekmovanjem smo bili pre-
pričani, da bomo nastopili brez Žan Rudolfa, lanskoletnega zmagovalca 
na 800 m, pa se je kljub poškodovanem gležnju odločil za nastop. Po-
škodba ga je, navkljub želji po več, postavila na 3. mestu. Odlično se je 
odrezal tudi Luka Končina, ki se je le nekaj dni pred prvenstvom boril 
s prehladom. Ne ozirajoč se na leto starejše tekmovalce je mladincem 
AD MASS na 400 m z ovirami priboril četrto mesto. Žal zaradi zdra-
vstvenih težavni ni nastopil Jan Petrač. Našega najboljšega tekača na 
1500 metrov je nadomestil Kristian Grunfeld, ki se je izkazal z novim 
osebnim rekordom in šestim mestom.

Svetle točke

Nenačrtovane izgube so naši mladinci nadomestili z nekaterimi 
presenetljivo dobrimi uvrstitvami. Žan Kozan je na 400 m z veliko 
borbenostjo dosegel odlično 2. mesto. V dobrih razmerah za skok v 
daljavo in z rezultatom blizu osebnega rekorda je Žiga Vrščaj svojemu 
klubu priboril srebrno mesto. Največ točk sta slovenskemu prvaku 
prinesla Jan Dovč z zmago na 3000 m z zaprekami in štafeta 4 x 400 m 
v postavi Kozan, Kašpar, Vodeb in Valič.

Brez prostovoljstva nam nebi uspelo

V projektu izpeljave Evropskega klubskega prvenstva je sodelovalo 
več kot 150 ljudi. Večina od teh je prostovoljno pomagala pri organi-
zaciji. Svojo pripadnost klubu so pokazali tudi tekmovalci, ki na tekmi 
niso nastopili. Mednje so spadala dekleta, ki so usmerjala avtobuse do 
prenočišč tekmovalcev, kot tudi drugi, ki so skrbeli za tehnično pomoč. 
Brez varnostnikov, ki so v zaščitena območja spuščali le tekmovalce 
in TIMING-a, Ljubljana tudi ne bi bilo vse izpeljano, kot mora biti.

Popotnica

Doseženo 4. mesto in ohranjen položaj v A skupini je odlična spod-
buda za mladince, ki bodo nadomestili odhajajočo generacijo letnika 
1993. Priložnosti za napredek je veliko in naši obetavni prihajajoči 
rodovi atletov nam s svojimi dosežki dajejo jasno vedeti, da imamo v 
atletiki še železo v ognju. (jd)

Atletika

Žiga VrščajLuka Žontar

Žan Kozan Jan Dovč
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O triatlonu, 
kolesarstvu 
in knjigi

Jaka (14) se je pripeljal na šolsko državno 
prvenstvo v kronometru iz Komende. Ko je 
bilo tekmovanja konec, si je oprtal nahrbtnik 
in s kolesarskim kolegom Tadejem Pogačarjem 
znova odrinil proti domu. Pot od Tacna do 
Komende je za take »mašine« na specialkah 
mala malica. 

No, Jaka je bil zanimiv sogovornik, pa čeprav 
je pristal šele na 5. mestu. Za kolesarstvo se je 
odločil šele dan prej, pred tem pa je bil zapri-
sežen triatlonec. A v življenju je že tako, da 
prihajajo spoznanja nenadoma in z njimi tudi 
odločitve. »Pri triatlonu je odločilna disciplina 
tek, ki mi prav nič ne leži, zato sem se odločil, 
da se preizkusim v kolesarstvu,« nam je zaupal, 
a je še dodal, da se bo morda kdaj kasneje, ko bo 
starejši, znova vrnil k triatlonu, saj meni, da je 
znamenita preizkušnja ironmen zelo zanimiva.

Jaka, sicer učenec 9. razreda na Osnovni 
šoli Komenda Moste, je bil v svoji zadnji tri-
atlonski sezoni kar uspešen, na štirih zadnjih 
tekmovanjih v triatlonskem super šprintu (300 
m plavanja, 12 km kolesarjenja, 2,5 km teka) se 
je uvrščal od 1. do 4. mesta, v skupnem seštev-
ku pokala pri kadetih pa je zmagal. Posebnih 
konjičkov nima, a redno spremlja vse, kar se 
dogaja v kolesarskem športu in triatlonu. In 
seveda zelo pazi na svoje kolo, specialko, ki 
mu jo je posodil stric, ki je nekoč kolesaril, a 
samo do takrat, ko ga bo prerastel. »Prav nič 

Kikboksarji na 
šuštarski nedelji

Člani Kikboks akademije iz Tržiča, ki jo vodi Edin Alijagić, 
nosilec mojstrskega pasu 2. dan, so se septembra predstavili na 
45. šuštarski nedelji. Člani otroška kategorije (Andraž Česen, 
Mike Mrak, Gabrijela Makarič, Kim Kamin, Daris Alijagić, Lucija 
Lemut, Erik Koder, Jasmin Suljić, Kristjan Obradovič, Bor Kogoj, 
Zala Kecman, Taja Hafner) so pokazali, kaj vse je treba obvladat 
za začetno ročno in nožno tehniko ter kombinacije samoobrambe 
in kikboksa. Zala in Taja sta dokazali, da sta lahko uspešni pred 
napadi, denimo, davljenju in napadom s hladnim orožjem. Prikazali 
sta nekaj obramb pred nožnimi udarci, in kako vrniti napad. Kri-
stjan in Bor sta se predstavila s samoobrambo in bojem z nožnimi 
udarci. Na koncu so vsi štirje prepričali gledalce o moči udarca z 
lomljenjem deske in še z množico drugih obrambnih prijemov.

Pri predstavitvi kluba so sodelovali tudi člani in članice - Aleksan-
dra Bradonjić, Tjaša Laibacher, Sašo Kostič, Nebojša Majstorević, 
Goran Makarić in trener Edin Alijagić. Ljubitelje borilnih spretnosti 
so povabili na treninge, ki potekajo v nekdanjem vrtcu na starem 
gradu pod osnovno šolo. Info: Edin Alijagić, tel. 051 364 089.

se mi ne mudi, da bi ga prerasel in kolo vrnil,« 
se je pošalil ob misli na ta žalostni trenutek. A 
glede na to, da ga je pohvalil kolesarski trener 
Miha Koncilja, eden od organizatorjev šolskega 
tekmovanja, je povsem mogoče, da bo kmalu 
dobil ustrezno kolo tudi od kluba. Ta možnost 
je precej mogoča, saj želi Jaka v svojem novem 
športu uspeti.

Zelo zanimiv je bil Jakov odgovor na to, 
kako blizu so mu knjige in ali prebere kakšno 
knjigo iz svojega veselja. »Seveda berem, lahko 
bi celo dejal, da iz svojega veselja. A če sem 

pošten, berem samo med počitnicami, pa še 
to ne povsem iz svojega veselja, pač pa zato, 
ker mi mama »teži«, da moram brati. Izbral 
sem si knjigo o Harryju Potterju, a je bila 
izbira ponesrečena. Videl sem film in me zato 
knjiga ni več zanimala, vedel sem, kako se bo 
zgodba nadaljevala. Polovica knjige je ostala 
neprebrana. Za prihodnje počitnice si bom 
moral najti kakšno drugo, zanimivejšo knjigo. 
Pa saj je branje zanimiva zabava, ampak takrat, 
ko je čas za kaj takega. Raje berem revije,« je 
še pristavil.

 Jaka Paulič OŠ Komenda-Moste1
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Violina in motor

ocena pri športni vzgoji je odlična. Vesela je 
tudi vseh, ki zanjo navijajo, včasih se zgodi, da 
so to tudi njeni sošolci in sošolke. 

Da je šestošolka Staša iz Cerknice dokaj 
nenavadna po svojih konjičkih, smo zvedeli, 
ko smo jo vprašali, kaj bere. »Seveda berem, 
nedavno sem prebrala knjigo Čarobna violina.« 
Knjiga jo je zelo pritegnila, saj ob motokrosu 
igra tudi violino in letos bo že v petem razredu 
glasbene šole. Tudi sicer ima zelo rada glasbo. 
No, žilica nam ni dala miru in povedali smo ji 
zgodbo o znanem opernem pevcu Juriju Reji, 
ki se je učil leteti na nekem motornem letalu, 
ki je neznansko ropotal. Kolegi, ki so vedeli, 
da je po poklicu pevec, so ga dražili, da bo 
v tem letalu izgubil sluh in posluh. Pa se ni 
pustil odvrniti od svojega športa. Tudi Staša je 
zamahnila z roko in dejala, da bo po poklicu 
glasbenica, a da bo še naprej vozila motokros, 
pa čeprav je pri tem športu veliko hrupa. 

Skratka, Staša je zagotovo nekaj posebnega, 
saj najbrž ni na svetu violinistke, ki bi dirkala 
s krosko. Na tekmi pa je pokazala, da se lahko 
kosa s svojimi fantovskimi vrstniki, ker je od-
ločna in nepopustljiva. Seveda, saj je treba biti 
takšen tudi pri glasbi, še posebno pri klasični. 

Staša je učenka šestega razreda Osnovne 
šole v Cerknici in prav toliko časa se ukvarja z 
motokrosom. Edino deklico med motokrosisti 
smo srečali na tekmovanju na progi v Škednju 
pri Slovenskih Konjicah. Najprej ni želela 
govoriti o sebi, na koncu pa je le izdala nekaj 
drobcev o svojem konjičku. 

»Motokros je super šport,« je dejala in najbrž 
je s tem pomislila na vse, kar se dogaja na tekmi 
– od tekmovalnega vrveža, do preizkusa proge, 
pa treme in napetih trenutkov na štartni rampi, 
nato boj s hitrostjo po grbinah, z globokimi 

kanali, ki jih urežejo nazobčana kolesa, na 
koncu pa še na veselje v cilju, še posebno če 
se obe vožnji dobro iztečeta. Povedala je, da 
je treba za motokros veliko trenirati, sama je 
zato pogosto v fitnesu ali pa teče. 

Tudi moč je treba imeti. Zanimalo nas je, 
koliko sklec naredi. »Toliko, kot je treba,« je 
odvrnila. No, nedavno smo na TV občudovali 
fantiča iz Ukrajine, ki je naredil kar 4000 sklec. 
Staša se seveda ne ukvarja z rekordi, ampak naj-
brž bolj razmišlja, kako izpeljati zavoj v blatu 
in v klanec, da ne bi zdrsnila ali padla. Njena 
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Z dobro voljo  
in brez telefona

Pred Domom CŠOD v Planici se je v zgodnjih dopoldanskih urah 
smukala skupina deklic in fant. Hitro smo ugotovili, da so športniki, 
ki imajo srečo, da lahko preživljajo dneve pod streho čudovitega doma 
v osrčju Julijcev. Na vprašanje, če bi kdo kaj povedal za Šport mladih, 
so se odzvali pozitivno, a ko je bilo treba določiti govornika, so nalogo 
prelagali drug na drugega. Anja Čerin je bila najbolj nasmejana, a pred 
diktafon ni želela, potem sta ona in Rebeka Oblak skupaj to nalogo 
ponujali Nini Kalshoven, češ, morda bi bila najbolj zanimiva, ker je 
Nizozemka. In medtem ko so si dekleta podajala to možnost, je stopil 
v ospredje Oto Vraničar in dejal: »Se bom pa jaz pogovarjal.« In se je 
res. Puncam je pokazal, kako je treba nastopiti. Na koncu smo zvedeli, 
da ima fant z nastopi že nekaj izkušenj. Ve, da pogovor ne boli.

»Star sem enajst let, treniram pa že osmo leto. Zdaj grem v 6. razred. 
Za smučanje me je navdušil bratranec. Začel sem in zdaj redno treniram. 
Naš trener je Tadej Trdina. Vadimo od ponedeljka do četrtka, konec 
tedna pa imamo prosto. Treningi trajajo pozimi tri do štiri ure. V domu 
CŠOD v Planici sem bil že lani. Tukaj je vse zelo dobro, od hrane do 
sob. Tu bomo preživeli štiri dni, v bistvu bi morali biti pet dni, a ker je 
vremenska napoved slaba, smo priprave skrajšali za en dan. Tečemo, 
rolamo, delamo kakšne vaje. Lani smo se povzpeli na skakalnico, pogled 

S športom  
do samozavesti

Stara sem deset let in hodim v 5. razred Osnovne šole Tržič. Z borilnimi spretnostmi oziroma 
s kikboksom sem se začela ukvarjati pri šestih letih. Zelo me je navdušil. Položila sem izpit 
za modri pas, to je tretji po vrsti iz programa pon-do-kwan. Moj šport je kombinacija boksa, 
udarcev z nogami, samoobrambe in boja na tleh. V teh letih sem se naučila, kako se ubraniti, 
če me kdo napade, postala sem samozavestnejša, veliko sem se naučila o samoobrambi. O 
svojem športu pa na treningih tudi razmišljamo. Udeležila sem se dveh tekmovanj, na katerih 
sem postala gorenjska prvakinja in osvojila dve zlati medalji, na nekem drugem tekmovanju pa 
še eno srebrno medaljo. Na tej drugi tekmi sem se uvrstila med »naj« borke Gorenjske. Rada 
treniram kikboks, ker mi zelo pomaga v življenju.

Lep pozdrav vsem, zaLa, tretji kyu

desetplusdesetplusdeset10 +
 Zala Kecman KABV Tržič

 Oto Vraničar in Anja Čerin SK Alpetour, Škofja Loka 
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z vrha velikanke je grozljiv. Ne bi si upal spustiti se po tej strmini,« je 
povedal odkrito.

Nekaj dni pred začetkom pouka se je seveda dotaknil šole: »Menim, 
da bo šesti razred bolj zahteven.« Zanimalo nas je, če je med počitnicami 
prebral kakšno knjigo, a je bilo skoraj odveč, saj zatrjuje, da rad bere. 
»Prebral sem zelo zanimivo knjigo Lassie se vrača.« Oto včasih zaide še 
v kino, včasih najde kaj zase na televiziji, računalnik uporablja za igrice.

O prihajajoči smučarski sezoni je dejal: »Upam, da bo sezona dobra.« 
Pojasnil je, da dobro pomeni odlično izpeljavo proge. »Dobro je, če se v 
regiji uvrstim med deseterico najboljših, če pridem med tri, je pa sploh 
uspeh.« Ota privlači tudi nogomet, bolj zares pa igra harmoniko. Že 
pet let se uči tega inštrumenta v glasbeni šoli. »Hodim na harmonikar-
ska tekmovanja, nedavno sem nastopil v Beltincih, lani sem igral pri 
Avseniku, nastopil sem še v Radovljici.« Ja, od tu ima Oto najbrž več 
samozavesti za nastopanje kot vrstniki.

Anja Čerin (10), ki letos obiskuje 5. razred, pa je povedala, da bo letos 
v šoli pozornejša, ker pričakuje, da bo v petem razredu težje: »Snovi 
bo več, ker bo več predmetov, in bo bolj zahtevna. Zdaj bomo imeli 
matematiko in še nekatere nove predmete.«

In katero knjigo je prebrala med počitnicami? Anja je bila najprej 
v zadregi. Brala je, ampak čudnega naslova se ni mogla spomniti. Le 
kako naj bi si mislila, da jo bo kdo spraševal po naslovu? In medtem ko 
je Anja brskala po spominu, se je Oto spomnil, da se je med branjem 
srečal tudi s Harryjem Potterjem. Z Anjo pa sva preskočila na šport. 
»Smučanje imam rada, ker smo veliko na snegu in ker imamo treninge 
tudi poleti. Veliko se zabavamo. Sem ljubiteljica slaloma. Sicer mi je všeč 
športno plezanje,« je na hitro povedala pred odhodom na trening. Na 
pripravah v Planici uživa, ker veliko hodijo in rolajo, in vsak dan vidijo 
kaj novega. »Včasih pomislim na dom in na starejšega brata,« je dejala 
in še je povedala, da ima v sobi mobilni telefon, a ga ne uporablja, ker 
ima hibo – hitro ji »kuri« denar. Trenerjevega dela ni želela ocenjevati. 
Očitno je zahteven, saj je na kratko dejala: »S trenerjem se razumem tak, 
tak …,« Kaj naj bi to pomenilo, ni pojasnila. Nato so se vsi skupaj, z 
rolkami na nogah, s kombijem odpeljali proti Kranjski Gori, smučarski 
Meki, kjer tudi poleti ni dolgčas. 

Oto Vraničar Anja Čerin

Z leve: Oto, Anja, Nina, Rebeka
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Svetovni naslov v Kovor
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 Anže Peharc ŠPO Tržič6

retu Bečanu. Trenira 4-krat na teden po dve uri. 
Že konec oktobra ga čaka evropsko prvenstvo v 
Gemozacku v Franciji. Potovanja ga ne motijo 
preveč, saj so postala del njegovega življenja. 

Ob zadovoljstvu pa Anžeta med plezalskimi 
kolegi čaka še nekaj manj prijetnega. Krst, ki 
bi se mu najraje izognil. »V naših vrstah to ni 
nič kaj prijetna zadeva. Narediti bom moral 
kakšne nore stvari, ki si jih ne želim. Najmanj 
prepevati pred vsemi, jesti palačinke s čilijem ali 
početi kaj neokusnega s sladoledom. Bedarije 
bi delal le na računalniku, kjer se sprostim ob 
igricah. Tam je vseeno, katero pot izberem. 
Ni tako kot v steni, kjer moram svojo izbiro 
izpeljati do konca in narediti najboljše, kar je 
v tistem trenutku mogoče. Pogledati navzgor 
in iti naprej.«

Pehi, kot ga kličejo v reprezentanci, pleza 
hitreje kot drugi, ki so bolj vzdržljivi. Včasih ga 
zato s stene prej »šutne«, kar pa pri njegovi teži 
in višini (59 kg in 175 cm) niti ni presenetljivo. 
»Tudi pri športnem plezanju bi morali sprejeti 
kakšna merila, da bi možnosti plezalcev nekako 
izenačili. Med nami so velike razlike prav v 
telesni višini in teži.«

Fanta iz Kovorja smo vprašali, če se je na 
poti zgodilo kaj smešnega. »Rad se smejim, 
poslušam šale, a jih hitro pozabim. Nekaj se 
je res zgodilo. Ko smo odpotovali v Singapur, 
je mejna policija ugotovila, da ima naš trener 
neveljaven potni list. Poslali so ga nazaj v Be-
netke. V enem dnevu je dobil nov dokument in 
se nam zopet pridružil.« Ampak to ni smešno. 

mojca zupan

»Svetovni prvak – kovorski junak leta,« 
so napisali sovaščani na darilo, ki ga je Anže 
dobil na sprejemu, ki so mu ga priredili, ko se 
je vrnil iz Singapurja z naslovom mladinskega 
svetovnega prvaka v športnem plezanju. Zlato 
medaljo in steklen pokal so umestili v simbolič-
no ročno izdelano leseno steno z oprimki, tako 
da si bo za vedno zapomnil, kje si je prislužil 
naslov svetovnega prvaka. Seveda - na drugi 
strani zemeljske oble, tam, kjer vladata tropski 
dež in vlaga, hrana pa kar sama vabi za mizo.  

Petnajstletni Anže je letos prestopil v prvi 
letnik športnega oddelka Gimnazije Kranj, a 
je zamudil prvi teden pouka. Pri matematiki je 
želel takoj nadomestiti vse zamujeno. S knjigo 
v rokah se je mučil, dokler mu ni »potegnilo«, 
kaj pomenijo matematične izjave, kot vsak po-
vedni stavek, ki je lahko pravilen ali nepravilen, 
napisan z matematičnimi znaki, s puščicami v 
eno ali obe smeri, narobe obrnjenimi a-ji in e-ji, 
kot sklepanje, enakost, negacija itn. 

Anže je še pod vplivom šesturne časovne 
razlike zbiral vtise o uspehu, ki z matematič-
nim mišljenjem nimajo nič, pa vendar je svojo 
pripoved začel lahkotno in premišljeno. Pot na 
svetovno prvenstvo se je pričela že  23. avgusta. 
»Vzleteli smo z letališča pri Benetkah, vmes 
smo pristali v Dubaju in nato nadaljevali pot v 
Singapur. Vožnja z letalom je bila zanimiva, a 
predolga,« je dejal Anže, član slovenske ekipe, 
v kateri je bilo dvanajst članov, in sicer deset 
plezalcev, poleg pa sta bila še selektor Borut 
Kauzer in trener Anže Štremfelj. 

»Nekaj dni smo preživeli v mladinskem 
hotelu, ki je bil precej oddaljen od prizorišča 
tekmovanja. Kmalu so nas preselili v bungalo-
ve, na znamenito plažo Sentosa. Od prizorišča 
tekmovanja in plezalne stene smo bili oddaljeni 
le pet minut. Precej vlažno podnebje s 30 oCel-
zija nas je presenetilo že pri jutranjem teku, še 
posebno pa na treningih. Dlani so se potile, 
in porabili smo veliko več magnezija, vendar 
pa smo se lahko ohladili kar v bazenih in v 
morju. Jedli smo zelo dobro hrano, vendar je 

bil vsakič, ko sem izbiral piščanca, za moj okus 
preveč pekoč.« 

Anžeta so  mediji kar razgrabili, saj nadaljuje 
uspešno zgodbo slovenskih nastopov na sve-
tovnih prvenstvih. Že po njegovi prvi izjavi je 
bilo jasno, da pot do zmage ni bila preprosta. 
»V polfinalu sem se med 26 konkurenti uvrstil 
na 15. mesto, tako da začetek ni bil spodbuden. 
V finalu, potekal je po 21. uri, ko se je umirila 
prava tropska nevihta, sem plezal kot drugi. 
S podprvakom Avstrijcem Georgom Parmo 
sva si skupaj ogledala smer, ugotavljala sva, 
kje v smeri so mesta za počitek in kje bo treba 
vpenjati vrv v varovalne vponke. Imel sem 
prednost, ker ni bilo treme, saj sem bil takoj 
na vrsti. Všeč mi je bilo ozračje, veliko je bilo 
gledalcev. Pomislil sem, da morda lahko celo 
zmagam. Ko sem po svojem nastopu spremljal 
tekmo, sem ugotovil, da sem tam, kjer je smer 
zavila v S-u, edini uporabil »finto«, ki je pri 
ogledu nisem opazil, vendar sem edini »zaha-
klal« noge v oprimek in se odpočil. To me je 
rešilo in mi prineslo zmago.« 

In potem je nastopilo veselje. »Zmaga, smeh 
in veselje, še posebno, ko je vsa naša ekipa gla-
sno pritekla pod plezalno steno. Čestitke prek 
SMS sporočil so prihajale tudi iz Slovenije.«

Tako se je za Anžeta končalo 20. mladinsko 
svetovno prvenstvo, ki ga je gostila Planinska 
zveza Singapur, v okviru Mednarodne zveze 
za športno plezanje in na katerega se je mladi 
plezalec uvrstil že 20. maja z zmago v težavno-
sti v Edinburgu (VB). Sledilo je še pet izvrstnih 
uvrstitev: 7. mesto v balvanih v Grindelwaldu v 
Švici, 2. mesto v težavnosti v Voironu v Fran-
ciji in Linzu v Avstriji, 2. mesto v balvanih v 
Chamonixu (Argentiere) v Franciji in 4. mesto 
v težavnosti v Imstu v Avstriji, kjer je najdaljša 
in najvišja stena na svetu, visoka kar 22 metrov. 

Anže prisega, da so uspehi pri športu mogoči 
le s treningom. Nekaj podobnega, po njego-
vem, drži tudi za učenje. S plezanjem je začel 
v 4. razredu, in sicer s tečajem pri Saši Truden, 
nadaljeval pa pri trenerjih Zoranu Guliču in Ju-

Anže z bratom Alešem
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Bralci Športa mladih fanta iz Pečk pri Makolah spremljamo 
že dolgo. Vedo, da je oče Bogdan močan vztrajnik, ki v družini 
poganja ljubezen do motokrosa, predvsem pa je imel neznan-
sko voljo in samozaupanje, da je preskakoval vsa polena, ki 
so mu jih nastavljali pod noge. Kdo in zakaj? 

Morda bi morali vprašati vse, ki jim zavist ni dala miru. 
Morda so se zavedali, da je Tim motokrosistični vesoljec, kot 
pravi izjemno nadarjenim atletom prof. Primož Praprotnik. A 
priznati je treba, da ima oče Bogdan, kot vsi zanesenjaki tega 
sveta, svoje muhe, tako, denimo, kot smučarski oče Kostelić. 
Bogdan Gajser je bil nekoč uspešen tekmovalec, ki si nikoli ni 
pustil soliti pameti. Je bolj ali manj samouk, tudi za splošno 
športno pripravo. Vendar pa ima v sebi intuicijo in voljo, s 
katero bi premaknil gore, samo da bi svojim naraščajnikom 
omogočil vse, kar se mu zdi, da potrebujejo. Misel o premika-
nju gora sploh ni pesniška prispodoba očetovske volje, saj je 
v bližini svoje hiše z bagerjem, ki mu je še ostal, ko je opustil 
obrt in se posvetil športu, naredil poligon za trening. Tim in 
njegov posinovljenec Nejc trenirata vsak dan. Ker v hiši nikoli 
niso imeli denarja, da bi fanta obiskovala drage fitnese, je za 
njuno splošno pripravo, predvsem za trening moči, sestavil 
nekaj vaj, ki sta jih v jeseni in čez zimo delala kar s pomočjo 
lastne teže, na prostem, pod streho gospodarskega poslopja. 
Lestev je bila njun trenažer. Tako nekako, kot sta Janica in 
Ivica Kostelič, ko še nista bila uveljavljena športnika, morala 
živeti ob mondenih smučiščih v najbolj skromnih razmerah, 
trenirati v vsakem vremenu in gledati na vsak evro. 

Oče Bogdan in predvsem Tim sta letos doživela trenutek 
slave: »Zdaj mi mnoge firme ponujajo motorje, predstavniki 
ene od svetovnih izdelovalcev motorjev so me nedavno obiskali 
na domu, v Pečkah,« je žarel v pripovedi. Seveda pa je Bogdan 
zdaj tisti, ki narekuje pogoje, čeprav je bil še pred letom ali 
dvema izjemno vesel, ko mu je uspelo pridobiti nekaj manjših 
sponzorjev, s pomočjo katerih je finančno nekako preživel 
leto. Še lani je bil Bogdan zagrenjen, kljub vsemu svojemu 
optimizmu in prepričanju, da bo Timu, ki se je nekoč ukvarjal s 
smučanjem in celo z judom, uspelo. In prav zato jima pravi lju-
bitelji tega izjemno zanimivega športa uspeh zelo privoščijo. V 
svetu biznisa nihče ničesar podari, vsi čakajo na pravi trenutek.

Na videz zgleda vse idilično, a najbrž je Timov položaj, ki 
vleče naprej voz kakovostnih nastopov, dokaj težaven in za 
mladega človeka tudi zapleten. Marsikateri najstnik bi se ob 
takšnih obremenitvah sesul. Za šolo ni veliko časa. Prizadeva 
si, da bi čim več odnesel pri pouku, saj trenira vsak dan. Skoraj 
ni konca tedna, da ne bi tekmoval daleč od doma. »Profesorji 
na Srednji ekonomski šoli v Slovenski Bistrici razumejo moj 
položaj, vedo, da sem vrhunski športnik, tudi sošolci so super, 
pomagajo mi, da lažje nadomestim zamujeno,« pripoveduje ... 
Tim je septembra praznoval šestnajst let. Oče ga je nagovoril, 
da je v Italiji nastopil na eni od tekem MX2 v odprtem razredu, 
seveda v absolutni konkurenci. O tem nastopu pripoveduje 
Tim umirjeno, kot bi obnavljal vsebino nekega filma. Na 
njegovem prvem odprtem tekmovanju v MX2 v Italiji, se je 

Motokros

Pri Timu Gajserju, mladinskem svetovnem prvaku v motokrosu, so 
presežniki o njegovi nadarjenosti za motokros povsem odveč. Po 
njegovi zmagi na dirkališču Škedenj pri Žičah (Slovenske Konjice) v 
odprtem razredu, pa čeprav ima šele rosnih 16 let, je govoriti o novi 
zvezdi slovenskega motokrosa približno tako, kot da o njem ne bi 
vedeli prav nič. Na eni od slovenskih televizij so ga, dan po tekmi, 
kovali v zvezde, češ, da je letos osvojil naslov evropskega, italijanskega 
in svetovnega prvaka. Seveda, a Tim je nase opozoril že pred leti. 
Letos so zvezde prvič na njegovi strani.   

Tim Gajser

Tim Gajser, motokrosist

Super kros v Bercyju
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Na poligon za motokros v Škednju, prav pod avtocesto, je plavolasi 
Štajerc iz Starš štartal v razredu MX 65. Na dopoldanskem uradnem 
treningu je moral v petnajstih minutah, v družbi vrstnikov, pokazati vse, 
kar zna. Za gledalce je bila njihova vožnja adrenalinska, saj je bil Luka 
med tistimi, ki so nad grbinami po zraku leteli najvišje - za čim boljše 
štartno mesto. Saj veste, najhitrejši prvi izbira štartno mesto. 

Sedmošolec iz OŠ Starše rad hodi v šolo, saj je razredničarka gospa 
Lidija Pahor »ful fajn«. S šolo in z motokrosom je začel istočasno. 
Ostal bo zvest motorju znamke KTM. »Ko bom prestopil v višji razred, 
na motor s prostornino 85 kubikov, bom verjetno ostal pri isti firmi. 
Dirkanje je zame največji užitek, še posebno uživam pri skokih. Rad 
vozim v tujini, ne samo zaradi prog, ampak tudi zaradi konkurence. Z 
mojim motorjem navadno na startu nekoliko zamudim, med tekmo pa 
stopnjujem. Med dirko ne premišljujem veliko, večinoma dodajam plin 
in če padem, se skušam čim prej pobrati. Zmeraj pa sem razočaran, če 
mi odpove motor. Če na progi naredim kiks, se zaradi tega ne jezim. Za 
kondicijo in za moč veliko tečem in delam vaje s pomočjo lastne teže, 
največkrat so to sklece in zgibe v vesi,« je bil zgovoren. 

Luka si je nekoč na tekmi zlomil roko in bilo ga je strah, da mu starši 
ne bi ta šport prepovedali. Da bi opustil svojo strast, tega si ni znal pred-
stavljati. Še posebno zdaj, ko je postal tudi uspešen. Bil je državni prvak 

 Luka Milec AMD Slovenske Konjice7
Uživa z  
motorjem v zraku

v razredu 50 in lani v 65 kubikov, prav tako se lahko pohvali z drugim 
mestom v Evropi, kjer seštevajo točke s šestih nastopov. Zadnje dirke 
sploh ni odpeljal, ker je takrat tekmoval za naslov slovenskega prvaka. 

Tudi letos je med najboljšimi v Evropi, na MSP v Bolgariji pa se je 
uvrstil na 6. mesto. »Po prvi vožnji sem bil šele na 14. mestu, saj je bilo 
z motorjem nekaj narobe. Pomotoma sem imel odprt še pokrov poso-
de za gorivo, ki mi je brizgalo po telesu. V drugi vožnji sem bil drugi, 
skupno pa sem pristal na 6. mestu,« je povedal mladi junak na motorju s 
številko 88, ki tudi na predzadnji dirki slovenskega motokros prvenstva 
ni razočaral. Po padcu v prvi vožnji in bolečinah v prsih je končal na 3. 
mestu. V drugi vožnji ni bilo presenečenj, takoj si je priboril vodilno 
mesto in zmagal – tudi v skupnem seštevku.  

mojca zupan

nekaj dogajalo z motorjem, ki ni hotel prav vleči. D bi bila mera polna, je 
še padel in nekdo od tekmecev ga je povozil. »Dobil sem pretres možgan, a 
sem vozil do konca. V drugem nastopu zaradi udarca v glavo nisem bil pravi, 
zmanjkovalo mi je moči, še enkrat sem padel in odstopil. Nisem imel sreče. 
Upam, da bo v prihodnje bolje,« je bil kljub vsemu optimističen. Ja, kruh 
poklicnih voznikov je trd.

Za svetovno mladinsko prvenstvo pa je povedal: »Super je bilo, dvakrat 
sem zmagal. V kvalifikacijah sem bil sicer drugi, saj mi ni uspelo sestaviti 
najboljšega kroga, na nedeljski tekmi za naslov prvaka pa sem pokazal, da sem 
med najboljšimi na svetu.« Zanj se je mladinsko obdobje dokončno končalo, 
zdaj se je že postavil v ring z mnogo starejšimi in močnejšimi. 

V sezoni 2013 bo Tim vozil v kategoriji do 23 let, za evropsko serijo osmih 
tekmovanj s 4-taktnim 250 kubičnim motorjem. Nastop na progi Škedenj je 
bil samo trening za prihodnje nastope. Za očetov 350-kubični motor je dejal: 
»To je zverina, gre, gre,« se je zasmejal kot otrok, ki je dobil igračo svojih 
sanj. A do takrat, ko se bo spustil v tekmo z najboljšimi do 23 let za evropski 
naslov, bo imel še nekaj zanimivih nastopov, tudi za reprezentanco. Nasmeh 
se mu je razlezel do ušes, ko je dejal, da je dobil vabilo iz Pariza za nastop v 
Bercyju. »Zdaj sem že tako daleč, da ne bom imel zimskega premora. Vozil 
bom super kros v dvorani, po dve tekmi sta v Franciji in v Italiji, na koncu 
pa bo svetovni nastop na festivalu motokrosa v Bercyju v Parizu, na katerega 
pridejo najboljši Američani. Dobil sem vabilo organizatorjev. To je velika 
čast,« je dejal z nasmehom, ki je izdajal veliko pričakovanje. In tudi ko smo se 
pogovarjali z očetom Bogdanom, se je zdelo, da je beseda Bercy čudežna, ob 
njej so se mu zalesketale oči. »Njihovi gostje bomo v Parizu, to je res velika 
čast za Tima in Gajser Team.« Ja, za Tima je mladinska konkurenca samo še 
zgodovina. Zdaj je že v nekem drugem svetu.  

Gajserjevi, ki v sezoni živijo kot nomadi, saj s svojim bivalnim vozilom 
sledijo evropskim in svetovnim tekmovanjem, so velika družina, saj so 
med seboj zelo povezani, vse pa druži šport. Vesna, Bogdanova življenjska 
spremljevalka, skrbi za administracijo in stike s prijatelji po svetu, za stike s 
sponzorji, pri hiši drži vse štiri vogale, spodbuja oba dijaka v šoli. Morda bo 
kdo pomislil, da imata fanta, ker sta tako zelo vpeta v šport, težave s šolo. 
Nasprotno. Za Tima je šola še zmeraj na prvem mestu in z velikim veseljem 
pove, da zmeraj najde čas za učenje in da je vesel dobrih ocen. Alja, najmlajša 
članica Ekipe Gajser, ima že šest let. Že lani je po dvorišču samostojno vozila 
mini motorček. Najbrž je samo še vprašanje časa, kdaj se bo s 50-kubičnim 
motorjem pojavila na svojem prvem tekmovanju.

Nejc Gajser
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Kronometer  v Tacnu
LJUBLJANA, 19. septembra –  Ekipno OŠ 

Šentvid, učenci, 1999, 1998:  1. Matija Gregor 
Černe (OŠ Gorje), letnik 2001, 2000: 1. Martin 
Cunder (Šmartno p/ŠG), letnik 2003, 2002: 
1. Jaša Bašelj (Trnovo), učenke: 1. Pia Maša 
Ustar (Šentvid).

Šolsko državno prvenstvo v cestnem 
kolesarstvu so izpeljali člani Kolesarskega 
društva Rog. Trener Miha Koncilija je dejal, 
da bi se tekmovanje moralo imenovati šolsko 
DP v kronometru, saj so tekmovalci vozili 
posamezno. Nastopilo je 36 učencev, med 
njimi so bile tudi tri učenke. Starejši učenci so 
vozili po 6 krogov (približno 3000 m), mlajši 
pa dva kroga manj (2500 m). Tekmovanje je 
naredil pomembnejše tudi eden od ministrov, 
a iz neke prejšnje vlade, udeležen pa je bil kot 
spremljevalec enega od nastopajočih.

Nekdo, ki bi se sprehodil mimo poligona 
policije v Tacnu, bi že takoj opazil, da se ne-
kaj dogaja. Rogovci so namreč pripeljali svoj 
napihljivi »slavolok«, ki so ga postavili na 
štartno-ciljno črto, sicer pa so merjenje časa 
in zapisovanje izidov poenostavili. Sodnik na 
štartu je meril kar na roke, vsak dosežek pa je 
prek steze povedal zapisnikarju. Tako so vsi 
takoj vedeli, kako hitro so vozili in kakšen je 
njihov čas. Preprosto, učinkovito in poceni. 
Pomembno je, da je bil dogodek. 

Rogovci so se na koncu zahvalili blejskemu 
trenerju kluba Grege Boleta, da je na tek-
movanje pripeljal svoje fante. V nasprotnem 
primeru bi bilo to skoraj klubsko tekmovanje 
Kolesarskega društva Rog. Ja, in če so že bili 
na delu klubaši, smo pogrešali dolenjske, 
štajerske, primorske, gorenjske, notranjske in 
še kakšne, seveda v klubskih barvah. In tudi 
one v »civilnih« barvah, torej ljubitelje. Ko 
je bilo pred leti šolsko prvenstvo na Ptuju, je 
bila zastopana skoraj celotna mlada kolesarska 
Slovenija. Le kaj se jim je zamerilo, da so se 
tokrat tekmovanju odpovedali? Morda pa bi 
morali organizatorji zavrteti kakšen telefon, 
pa bi bila podoba na tekmovališču v Tacnu 
drugačna. Gašper Plestenjak, ki je v imenu Za-
voda za šport RS Planica podeljeval priznanja, 
po tekmovanju ni želel modrovati na znano 
temo, zakaj šolska tekmovanja niso bolj šolska. 
Zamahnil je z roko in dejal: »Tu ni kaj reči, tako 
pač je.« S tem je najbrž menil, da imamo šolska 
športna tekmovanja, kot si jih zaslužimo. 

Po našem pojmovanju je pravo šolsko 

tekmovanje, če nastopajo tudi nelicencirani 
tekmovalci. Tokrat smo opazili smo samo dva 
ali tri fante, ki so si upali iti na štart z navadni-štart z navadni- z navadni-
mi kolesi in pokazati, koliko hitrosti zmorejo 
iztisniti iz sebe. Eden od njih je bil Martin 
Breznik. Povedal je, da ga je za tekmovanje 
pregovoril kolesarski prijatelj. Ker sta oba iz 
Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, sta 
skupaj zavila na tekmovanje, namesto v šolo. 
»Pa kaj naj naredim, imam samo tako kolo, kot 
ga imam, z njim sem zadovoljen. Ne vem, zakaj 
ne bi tekmoval,« je dejal. In še prav je imel. Če 
bi še kdo tako razmišljal, bi bilo tekmovanje 
bolj pestro. 

Nekje na meji med klubom in ljubiteljstvom 
je Benjamin Pajek (OŠ Šentvid pri Stični, 6. 
razred), tako kot njegov starejši brat Luka, ki 
je bil šolski prvak v cestnem kolesarstvu. Beni 
nam je povedal, da brat trenira v KD Adria 
Mobil in vodi v pokalu Alpe-Adria pri mlajših 
mladincih. »Dal sem vse od sebe. Brat mi dejal, 
naj skušam zmagati, a to v takšni konkurenci 
ni preprosto. Povedal mi je še, kako je treba 
»zalagat« ovinke.«

Žiga Jančar (OŠ F. Rozmana Staneta, 7. 
razred) je v kolesarstvu še novinec, a meni, 
da je našel zase pravi šport. »Rad imam bolj 
ekstremne športe, mednje spada tudi kolesar-
jenje. Takoj sem se ga lotil. Gre mi kar dobro, 
imam že kar precej kondicije. Kronometer je bil 
naporen, vse štiri kroge je bilo treba peljati na 
polno,« je dejal Žiga, ki je v klubu dobil super 
kolo. Zatrjuje, da je svoje srce na kolesu spravil 
celo do 200 utripov na minuto. 

»Dajmo, dajmo, kaj se obirate,« je sodnike 
spodbujal Pavel Cizej iz Osnovne šole Preska 
(8. razred), a videlo se je, da to ni bila kakšna 
zamera sodnikom, pač pa njegova trema. Ko je 
stopil na kolo, ga je zajahal kot džokej konja v 
galopski dirki. Na trenutke si je privoščil poči-
tek na sedežu, a vseeno se ni spustil pod tri mi-
nute. Na podlaktu je imel obvezo, povedal je, da 
ne skriva kože, ker bi se morda dopingiral: »Če 
kolesariš za veselje, ni treba misliti na doping,« 
in dodal, da je pozabil prižgati elektronskega 
Garmina, napravo, ki meri vse, od srčnega 
utripa do hitrosti. Pavel rad hodi na treninge 
in na tekme. »Tam je treba dati vse od sebe.« 

Martin Breznik

Benjamin Pajek

Žiga Jančar

Pavel Cizej

Matej Merčun
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Matej Merčun (14 let, 9. razred, OŠ Men-
geš), ki je nosil na hrbtu št. 32, je prvi postavil 
čas pod tremi minutami, ki se je zdel nedose-
gljiv (2:53,46). Seveda trenira pri Radenski, 
vsak dan se vozi na trening s kolesom in tako 
naredi ob vsakem treningu približno 12 km 
več kot njegovi kolegi. »Danes so bile slabe 
noge, včeraj smo imeli zahteven trening. Tre-
ner je vedel, da bo šolska tekma, ampak ker 
se pripravljamo za tekmovanje na Mirni Peči, 
ni bilo popuščanja.« Matej si želi nekoč voziti 
za kakšen velik klub, kot pač večina njegovih 
kolesarskih vrstnikov.  

Trener Miha Koncilija je dejal, da je prav 
ta rod, ki zdaj obiskuje 8. in 9. razred, zelo 
nadarjen. Med tistimi, ki jih je uvrstil mednje, je 
bil najhitrejši Matija Gregor Černe (OŠ Gorje, 
KK Grega Bole, Bled). Prepričljivo zmagal, a 
kaj več o njem si boste lahko prebrali v priho-
dnji številki ŠM. 

Žiga Jerman (OŠ Dobrova, 9. razred) je bil 
na cilju zadihan, tako kot tekmeci. Povedal je, 
da šele prihaja v pripravljenost, kakršno je imel 
pred nesrečo na tekmovanju za veliko nagrado 
Komende v šprintu. »Tako sem padel, da sem 
bil nekaj časa v nezavesti. Ampak kmalu sem 
bil dober. Samo naprej, pa bo,« je bil kratek, 
seveda bo pri svojem športu vztrajal, kolikor 
dolgo bo lahko in pazil, da se ne bi v ciljnem 
šprintu še kdaj zapletel in padel. 

Šestošolec Marko Jeretina (KD Rog) trenira 
že tri leta, in to na progi, na kateri se je odvijalo 
šolsko prvenstvo, seveda v klubu, čigar dolgo 
in zapleteno ime je zdrdral na pamet. »Treningi 
niti niso naporni, dirke pa so zahtevne. Na 
velodromu v Kranju sem bil dvakrat drugi,« 
je povedal ljubitelj Contadorja in Schleka in 
seveda Armstronga, saj nosi njegovo rumeno 
zapestnico. Med počitnicami je s kolesom 
vozil na Vršič, vzpon je opravil v eni uri in 
petih minutah.  

Domna Šnuderla (OŠ Šentvid) bi zaradi 
bujne pričeske skoraj razvrstili v neko drugo 
skupino. Pravi, da trenira šele prvo leto, v klubu 
se počuti zelo dobro in bo zato vztrajal pri 
kolesarskem športu. »Všeč mi je predvsem to, 
da nas učitelj venomer ne preganja. Na treningu 
se lahko tudi sprostimo, saj nam ni treba ves 
čas nekaj delati. Celo pogovarjamo se lahko.«

Pia Maša Ustar (OŠ FRS Šentvid), ki trenira 
že tri leta, je bila najhitrejša med dekleti. »Na 
ovinkih je bilo nevarno zaradi hitrosti,« je 
bila njena edina pripomba. Zatrjuje, da trenira 
skoraj vsak dan, da je na treningih zanimivo, 
saj je v njeni skupini v KD Rog kar štirinajst 
vrstnikov.

Matej Merčun

Žiga Jerman

Marko Jeretina

Domen Šnuderl

Pia Maša Ustar
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Judo

 Nejc Pangerl JK Ivo Reyja  Anja Neža Šmid AK Triglav 8 9
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Zgodba o pogumu
Včasih je usoda močnejša, kot si lahko predstavljamo. To dejstvo se je potrdilo tudi 

pri mladem judoistu Nejcu Pangerlu.
Ko je februarja 2011 v dveh dnevih osvojil naslova osnovnošolskega in kadetskega 

državnega prvaka v kategoriji do 73 kg, niti slutil ni, da je pred njim boj z zahrbtno 
boleznijo, rakom. Sprva je menil, da ga boli zob, vendar so preiskave pokazale, da ima 
raka na čeljustih. To je bil zanj in za vse okoli njega velik šok. Zdravniki so postavili 
diagnozo verjetnosti, da Nejc premaga bolezen. Prisodili so mu 70 odstotkov možnosti. 
Pred njim so bili dnevi kemoterapij in operacij. Vsi smo razmišljali samo o tem, želeli 
smo si, da Nejc preživi brez posledic, on pa je med zdravljenjem razmišljal, kako se bo 
vrnil na blazine. Ko je poleti 2011 prestal zahtevno in dolgotrajno operacijo, se je vsem 
odvalil velik kamen od srca. Vprašanje je bilo, kdaj se bo lahko začel ukvarjati s športom 
in tudi telesne spremembe so kazale, da to ne bo kmalu. Vendar je Nejc zopet pokazal, 
da je borec. Po slabem letu zdravljenja se je vrnil v šolske klopi in kmalu za tem je dobil 
dovoljenje, da lahko počasi prične s treningom juda. 

Januarja 2012 smo v Judo klubu Ivo Reya v Celju naredili načrt, kako se bo Nejc 
postopoma vrnil k redni vadbi. Ker si je zaželel tudi tekmovati, smo določili, da bo prvo 
tekmovanje zanj junija, in sicer državno prvenstvo osnovnih šol v Kopru, na tekmovanju 
v okviru 3. Festivalu športa mladih. Vsi smo bili veseli, da se je vse srečno končalo. A 
Nejc je razmišljal samo o tem, da ohrani naslov prvaka. Po treh bojih, ki jih je končal 
pred iztekom časa z ipponom, je osvojil prvo mesto v kategoriji nad 73 kg in pokazal, da 
so tegobe, ki jih je prestal, za njim.

Nejca je življenje že zgodaj opozorilo na senčne plati in huda preizkušnja ga je utrdila, 
tako v vsakdanjih dejavnostih kot tudi pri športu. Verjamemo, da se bo zapisal med uspe-
šne športnike z velikim pogumom tudi kasneje, ko bo nastopal v starejših kategorijah.

vojin mLinarevič, prof. športne vzgoje

Iskanje 
»prave« 
discipline 

Veliko ljudi me vpraša, kako naj me kličejo. Anja 
ali Neža? Dolga zgodba. Zakaj sem dobila takšno 
ime, bi lahko pisala na dolgo in široko. Na začetku 
sem imela nekaj težav, nekateri so me klicali Anja, 
ko sem kaj ušpičila, sem bila Neža. Med puberteto 
mi je postalo vseeno, kako me kličejo. 

Za tek sta me navdušila oče in stric, ker sta bila v 
svojih rosnih letih dobra tekača. Še vedno je šport 
pomemben dejavnik v njunem življenju. Odraščala 
sem v družini, polni ljubezni. Že od rane mladosti 
smo veliko hodili v gore in zmeraj se mi je zdelo 

»fajn«, ko so mi mimoidoči planinci namenili nekaj 
lepih besed. Včasih so mi dali za nagrado kakšno 
čokolado. Lahko bi rekla, da mi je bil šport polo-
žen že v zibelko. 

Vedno sem rada skrbela za živali in ustvarjala 
na vrtu. Zadnji dve leti intenzivno obiskujem tre-
ninge v AK Triglav Kranj. VeIiko zaslug ima moja 
mama, saj me vozi kar štirikrat na teden iz Pristave 
v Kranj. Človek, ki pa mi daje vedno znova nove 
popotnice in me spodbuja, pa je moj trener Matjaž 
Polak. Svoje prave discipline še nisem odkrila, zato 
se preizkušam v tekih od 600 pa vse do 2000 m. 
V atletiki sem požela že nekaj uspehov. Udeležila 
sem se že mnogih atletskih tekmovanj, pogosto 
sem tekla na šolskih krosih. Sama sem najbolj 
vesela, da se mi je v Celju na atletskem prvenstvu 
Slovenije za pionirke in pionirje do U16 uspelo 
zavihteti na stopničke za zmagovalce. Zasedla 
sem 3. mesto. Lani sem v disciplini 600 m skupno 
osvojila prvo mesto v zlati ligi Gorenjske. 

V osnovni šoli sem bila vsa leta odlična, sedaj 
pa šolanje nadaljujem v športnem oddelku na 
Gimnaziji Kranj. O vidnejših uspehih je sedaj še 
težko govoriti, saj vem, da bo zato potrebno še 
precej trdega dela.

desetplusdesetplusdeset10 +
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 Stella Vardič Grahek LK Paradoks, Črnomelj10
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Med 
strunami 
godala in 
loka

Stella si je dan pred prestopom osnov�
nošolke v gimnazijo privoščila nedeljsko 
lokostrelsko tekmovanje na odprtem 
prvenstvu osnovnih šol, ki ga je Loko�
strelska zveza Slovenija pripravila na 
robu ljubljanskega hipodroma. Nek�
danja učenka Osnove šole Mirana Jarca 
iz Črnomlja in tudi lanskoletna šolska 
dvoranska državna prvakinja, zdaj že 
gimnazijka, tekmuje z ukrivljenim 
lokom, torej strelskim pripomočkom 
olimpijskega značaja.  

Na njenem pasu, na katerem ima 
obešen tok s puščicami, se svetijo tri 
zlate zvezde kovinske barve, ki imajo 
zvezdno povezavo z njenim imenom, v 
katerem ne sme manjkati dodatna črka 
L. Črnomaljska lokostrelska zvezdica 
trenira v klubu, v katerem je trener njen 
oče in v katerem ima pomembno besedo 
tudi mama, pa še njen mlajši brat Primož. 
Torej se kar razume, da se doma veliko 
pogovarjajo o skupnem športu. 

Stella živi samo streljaj od strelišča in je 
na njem skoraj vsak dan. »Pred približno 
štirimi leti se je oče začel ukvarjati z 
lokostrelstvom, a samo eno leto pred 
menoj. Šport mi je bil všeč in sčasoma 
sem začela streljati še sama. Lani sem 
imela kar uspešno sezono. V disciplini 
arrowhead sem se približala državnemu 
rekordu, ki je 333 krogov. Zaostala sem 
za deset krogov,« je povedala Stella, ki se 
želi v prihodnjih letih uvrstiti v državno 
reprezentanco. 

Najbrž je bila tudi zato v minulih 
počitnicah bolj malo na morju, predvsem 
pa si je zapomnila lokostrelski tabor v 
Kočevju, v izpeljavi LK Mins iz Postoj�
ne, ki ga je vodil Stane Natlačen. »Bilo je 
super, veliko novega sem se naučila,« je 
razložila na kratko in je še povedala, da 
se ji je med počitnicami veliko dogajalo, 
tako da za branje ni bilo časa, čeprav 
rada bere. 

Stella živi v znamenju zvezd, loka, 
kontrabasa – torej strun. Tudi vesolje naj 
bi slonelo na nekakšnih strunah. Saj ste 
o tem že kaj prebrali? Kdo ve, če dekle 
ne deluje tudi v tem velikanskem okviru. 
Vsekakor pa ima rada svoje veliko glasbi�
lo, na katerega igra v godalnem orkestru 
glasbene šole. Živi z glasbo, z zvezdami 
in struno svojega loka. Bo z njimi poto�. Bo z njimi poto�
vala med zvezde – tudi kot lokostrelka? 
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Povzetek doktorata

Konflikti pri športni vzgoji
Piše: Dr. SAŠA VRBNJAK

Sodelovanje med učiteljem in 
učencem temelji na medosebnem 
odnosu, v katerem prihaja do 
medsebojnih stikov, zaradi česar 
obstaja možnost pojavljanja 
konfliktov. Lahko bi rekli, da je konflikt 
neizbežen del vsakega medosebnega 
odnosa, zato je povsem naravno, da 
se konflikti pojavljajo tudi v šoli.

Ko zaslišimo besedo konflikt, najprej pomi-
slimo na nekaj slabega. Že beseda konflikt, če 
pogledamo v slovar tujk, pomeni boj, spopad, 
prepir, nesoglasje, nasprotje in tako že sama po 
sebi nosi slabšalni predznak. Vzrok za takšno 
opredelitev je nesposobnost reševanja konflik-
tov. Poznamo veliko razlag, kaj je konflikt, vsi 
pa govorijo, da medosebni konflikt nastopi, 
ko pride do nesoglasja, različnih 
mnenj, neusklajenih ciljev, razlik 
in nezdružljivosti med dvema ali 
več osebami. Konflikti nastanejo, 
ko hkrati delujejo nasprotujoči si 
motivi, ki se med seboj izključujejo 
in se ovirajo. Lahko pa bi tudi rekli, 
da konflikte povzročajo situacije, 
v katerih dejanje ene osebe one-
mogoča, otežuje ali ovira dejanje 
druge osebe (Kompare idr., 2002; 
Lamovec, 1993).    

Da so konflikti v vzgoji in izo-
braževanju zaznavni, prodorni in 
trajni, potrjuje raziskava, v kateri 
je več kot tretjina vprašanih odgo-
vorila, da je konflikt ali negativen 
medoseben odnos z učiteljem 
najbolj negativna izkušnja, ki so 
jo kdajkoli izkusili v življenju 
(Branson, 1972). Nesoglasja v 
šoli nastopijo zaradi različnih 
vzrokov, ki segajo od discipline 
oziroma nediscipline, ocenjevanja, 
pojavijo se lahko zaradi osebnih 
ali medosebnih trenj, tako pri učiteljih kot 
učencih ipd. Poleg tega individualne značilnosti 
učiteljev in učencev, različne vrednote, vedenja, 
prenatrpani razredi, neprimerno poučevanje, 
pomanjkljiva sredstva in nezadostna pomoč 
prav tako povzročajo nastanek konfliktov v 
šoli in v razredu. 

Konflikti so prisotni tudi pri športni vzgoji. 
Učitelji športne vzgoje se pri svojem delu 
pogosto srečujejo z nedisciplino, s pretirano 
razposajenostjo, z neupoštevanjem navodil, 
z neopravičenim izostajanjem, z nemotivi-
ranostjo učencev, z nevarnimi dejavnostmi 
za učence ipd., kar lahko vodi v konfliktne 
situacije. Poleg tega se športni pedagogi ukvar-
jajo z vprašanjem, kako pripraviti učence do 
sodelovanja in jih motivirati za dejavnosti, ki 
so v učnem načrtu in ki so načrtovane. Veliko 
učencev je nezainteresiranih in nepripravljenih 
za športno vadbo, imajo vse preveč izgovorov 
in opravičil za nesodelovanje pri pouku, pri 
čemer so vedno bolj pogosta zdravniška opra-
vičila, bodisi za določeno obdobje ali celoletna, 

za določene dejavnosti ali pa za celoten proces 
športne vzgoje. Vzrok za konflikt je lahko tudi 
ocenjevanje – predvsem zaradi tega, ker učitelj 
na začetku leta ne predstavi in ne pojasni dovolj 
natančno vsebin in meril za ocenjevanje, oceno 
uporablja celo kot orožje, prisilo in sredstvo 
motivacije, ocenjuje učenčeve sposobnosti in 
ne znanja. Dogaja se tudi, da učenci, pa tudi 
njihovi starši, izsiljujejo za boljše ocene, kot 
si jih zaslužijo. 

Konflikti pri športni vzgoji ne nastajajo samo 
med učiteljem in učencem. Lahko so prisotni 
med učitelji ali pa med učitelji športne vzgoje in 
vodstvom. Športna vzgoja je namreč predmet, 
od katerega se največkrat »vzame« učence za 
druge potrebe, najsi gre za popravljanje ocen 
pri drugih predmetih, sodelovanje na drugih 
področjih, sestanke med urami športne vzgoje 

ipd. Tako prihaja s strani drugih pedagoških 
delavcev do razvrednotenja pomena športne 
vzgoje. Tudi neusklajenost znotraj športnega 
aktiva vodi do konfliktnih situacij, ki se odra-
žajo predvsem v nezadovoljstvu učencev, od 
katerih se zahteva izpeljava različnih nalog, 
prihaja do nesorazmerja v ocenjevanju med 
enim in drugim učiteljem, do nedoslednosti 
določenih športnih pedagogov itd.

Pri procesu športne vzgoje zaradi specifične 
narave dela določene situacije lahko stopnjujejo 
možnost nastanka konfliktov (Štihec, Bežek, 
Videmšek in Karpljuk, 2004). Res je, da pouk 
športne vzgoje ni tako formalen kot pri dru-
gih predmetih, pri katerih je potrebno mirno 
sedeti v klopeh (Štihec, 1994). Bolj svobodno 
gibanje pri športni vzgoji pa nikakor ne sme 
biti razlog, da bi se ustvarjala nedisciplina, 
neposlušnost, situacije, ki vodijo v konflikte in 
nered. Vzroki konfliktov so zaradi narave dela, 
kot so hrup, oddaljenost učencev, dinamični 
pedagoški proces, zagotovo pa so povezani tudi 

s problematiko komunikacije. Problem komu-
niciranja, tako verbalnega kot neverbalnega, 
lahko prihaja s strani učitelja ali s strani učenca. 

Neverbalna komunikacija ima zato ključno 
vlogo pri izpeljavi vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Predvsem lastni zgled in pozitiven 
odnos do športne vzgoje sta dejavnika, s kate-
rima lahko učitelj pridobi in motivira učence za 
sodelovanje pri športnih dejavnostih. Skrivnost 
uspešnega medosebnega komuniciranja je v 
medsebojni usklajenosti verbalnih in neverbal-
nih sporočil. Učitelj športne vzgoje, ki je debel 
in je kadilec, denimo, ne more predavati učen-
cem o zdravem, športnem življenju, o škodlji-
vosti kajenja, saj se sam ne drži teh načel. Kako 
naj otroci verjamejo takšnim sporočilom? Tudi 
če je sam pri pouku neprimerno oblečen, je 
brezpredmetno od učencev zahtevati športno 

opremo. Potrebno je, da je 
športni pedagog v formi, da 
zna predstaviti vaje, ki jih mo-
rajo kasneje opravljati učenci, 
da se giblje in da nasploh živi 
zdravo, tako v telovadnici kot 
tudi zunaj nje. Če učitelj od 
učencev pričakuje umirjeno, 
kultivirano vedenje, mora tudi 
sam obvladovati svoje reakcije 
in se izogibati vzkipljivosti 
ali žaljivim pripombam. Če 
želi pri učencih spodbuditi 
zanimanje za neko delo, mora 
sam izžarevati navdušenje zanj. 
Učitelj mora biti vzor in zgled, 
ki ga učenci posnemajo in mu 
sledijo, saj predstavlja osebo, 
ki je na področju gibanja in 
športa nek ideal. Ker pa ideal-
nega učitelja ni, kakor tudi ne 
idealnih učencev, pa se zaradi 
takšnih in drugačnih vzrokov 
razvijajo težave, ki vodijo do 

konfliktnih situacij.
Težava niso konflikti in njihovo pojavljanje, 

pač pa njihovo reševanje. Za uspešno obvla-
dovanje konfliktov je potrebno poznavanje 
različnih prijemov reševanja konfliktov, kajti le 
s primernim pristopom lahko konfliktno situa-
cijo spremenimo v pomemben korak k razvoju. 
Če se naučimo konflikte uspešno reševati, pri-
dobimo nove priložnosti za spoznavanje sebe, 
drugih in sveta. Sam proces razreševanja kon-
flikta pa omogoča intenzivnejše sodelovanje in 
utrjuje odnos, hkrati pa prinaša nove rešitve, 
ki so sprejemljive za vse vpletene. Tudi v šolah 
naj bi se učitelji posluževali različnih prijemov 
za učinkovito reševanje konfliktnih situacij. 
Vsaka situacija ima svoje značilnosti, specifike. 
Nekatere zahtevajo avtoritaren pristop, brez 
pogajanja in kompromisov, spet druge omo-
gočajo, da se do rešitve pride s sodelovanjem 
učitelja in učenca. Učitelj, kot strokovnjak v 
vzgojno-izobraževalnem procesu, je lahko v 
takšnih primerih zgled ravnanja v konkretnem 
konfliktu. Situacijo tako uporabi kot koristno 
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vzgojno sredstvo in s svojim strokovnim rav-
nanjem vpliva na učenca.

Z raziskavo, ki smo jo opravili med slo-
venskimi osnovnošolskimi in srednješolskimi 
učitelji športne vzgoje, smo ugotovili, da se 
le-ti poslužujejo različnih strategij reševanja 
konfliktnih situacij, pri čemer najpogosteje 
uporabljajo sodelovanje, najmanj pa umik in 
prevlado (Vrbnjak, 2012). Glede na to, da sta 
med pogostejšimi prijemi tudi prilagajanje in 
sklepanje kompromisov, ugotavljamo, da se 
učitelji nasploh poslužujejo kooperativnih slo-
gov, ki prinašajo pozitivne dosežke. Sklepamo 
lahko, da so spoznanja v naši raziskavi posle-
dica narave pedagoškega procesa pri športni 
vzgoji, ki med učiteljem in učencem zahteva 
obilo sodelovanja. Sodelovanje, kot najbolj 
pogosto reševanje konfliktov, je strategija, 
ki je usmerjena visoko, na skrb za sebe in za 
druge, odraža odprtost, izmenjavo informacij 
in pregled razlik v težnji doseganja učinko-
vite rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. 
Obe strani tako skupaj vplivata na reševanje 
težave. Učitelji, pri katerih prevladuje ta slog 
reševanja, se neposredno soočajo s konfliktom 
in poskušajo najti nove ter ustvarjalne rešitve, 
ki bodo zadovoljile tako njihove potrebe kot 
potrebe učencev.

Prijemi reševanja konfliktov pri učiteljih 
športne vzgoje so pogojeni s pedagoškimi 
situacijami, ki so zelo raznolike in se zaradi 
dinamičnosti procesa vadbe hitro spreminjajo. 
Poleg tega na reševanje konfliktov vplivajo tudi 
individualne značilnosti učencev. Tako strate-
gija, ki je učinkovita pri enem učencu, morda 
ne bo učinkovala tudi pri drugem (Štihec,  
Videmšek in Vrbnjak, 2011). Za reševanje 
konfliktov ni univerzalnega recept, kar po eni 
strani učitelju otežuje delo, po drugi strani pa 
mu nudi večjo izbiro v iskanju pravih rešitev. 
Pri tem mu pomagajo izkušnje, intuicija in t. i. 
občutek za delo z otroki. In prav te lastnosti 
naj bi imel dober učitelj. 
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Odbojka na pesku za učence

Zmaga ekipi OŠ D. Flisa iz Hoč
HOČE, 25. septembra - Veliko tekmovanje v malem kraju z velikim odbojkarskim srcem. 

Zmagali so domačini, presenečenje so z uvrstitvijo v finale pripravili učenci OŠ Maksa Pečarja 
iz Ljubljane. Sicer pa je bilo na sončen dan, ob izvrstni izpeljavi tekmovanja, obilo izenačenih 
tekem. Več o dogajanju v prihodnji številki ŠM. 

Vrstni red: 1. OŠ D. Flisa, Hoče, 2. OŠ M. Pečarja, Ljubljana, 3. OŠ B. Ilicha, Maribor, 4. 
OŠ Šmihel, Novo mesto. Izidi, za 1. mesto: DF Hoče : MP Ljubljana 2:0 (11,7), za 3. mesto: 
BI Maribor : Šmihel  2:1 (-12, 15, 8). Polfinale: DF Hoče : BI Maribor 2:0 (7, 9), MP Ljubljana 
: Šmihel 2:0 (12, 9). Predtekmovanje, skupina A: D. Flisa, Hoče : M. Štrukelj N. Gorica 2:0 
(3, 5), Šmihel : S. Jenka, Kranj 2:1 (14, -12, 13), Šmihel : MŠ N. Gorica  2:0 (6, 10),  DF Hoče 
: SJ Kranj 2:0 (10,6),  SJ Kranj : MŠ N Gorica 2:0 (5,9), DF Hoče : Šmihel 2:0 (8,5). Skupina 
B: B. Ilicha : Kanal 2:0 (10, 14),  M. Pečarja (Lj) : Brezovica  2:0 (9, 8), Brezovica  : Kanal 2:1 
(-14, 11, 7), MP Ljubljana : BI Maribor  2:1 (-11, 14, 13), MP Ljubljana : Kanal  2:1 (14, -17, 
7), BI Maribor : Brezovica 2:0 (11,8).  Naj igralec: Uroš Planinšič (DF Hoče). Naj ekipe: 
OŠ Dušana Flisa: Uroš Planinšič, Gregor Colnarič, Rok Zidar, Vasja Pirc, Andrej Ledinek, 
trener Boštjan Glodež, vodja Boštjan Koren. OŠ Maksa Pečarja: Aleks Tepi, Gregor Mi-
helin, Jure Podlesnik, Jaka Pungerčar, Žiga Kumer, Maj Slobodnik, vodja Jani Malovi. OŠ 
B. Ilicha, Maribor: Miha Šijanec, Nik Krebs, Simon Križman, Marin Novak, trener Peter 
Mozič, vodja Djino Idžojtič.
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Piše: Jože Grajfoner

Tek ni za vse ali manj je lahko več
Tek ni za vsakogar in je večinoma dar 
mladosti, ki ga je treba s pametjo in 
vztrajnostjo podaljšati v zrela leta.

Nisem objektiven zapisovalec informacij 
o teku, še posebno zato, ker je bilo veliko 
mladostniških sanj povezanih s tekom. In ne 
nazadnje tudi zato, ker tečem še danes po skoraj 
dopolnjenih 40 letih rednega teka. Najboljša 
tekaška leta sem podaril medicini, bolnikom. 
K sreči mi je to postalo jasno kasneje. Vendar 
poprava napak ni bila več možna. Po drugi 
strani pa so kakovostni dosežki in hitrost pri 
teku tisti manjši del zgodbe, zaradi česar je 
vredno teči. 

Industrijska revolucija nam je omogočila 
manj fizičnega dela in ljudje v razvitem svetu 
smo bolj ali manj postali sedeče živali. Izkazalo 
se je, da sedeče življenje prinaša tudi slabe 
učinke navideznega udobja in razvajanja. Če 
k fizičnemu počitku prištejemo še preobilje 
hrane in stres, zaradi časa, v katerem živimo, 
potem postane jasno, da vse omenjeno na 
zdravje in predvsem na počutje ljudi v razvitem 
svetu ne vpliva dobro.

Tek je bližnjica do narave, do samega sebe, 
zato je privlačna omama, ki prav kmalu postane 
razvada predvsem zaradi dobrega počutja po 
opravljenem. Je tudi najbolj ekonomična re-
kreacija, saj lahko s petnajstimi minutami teka 
trikrat na teden zdravi in mladi posamezniki 

ohranjajo zavidljivo raven telesne pripravljeno-
sti. Ima pa tek precej omejitev, ki se jih premalo 
zavedamo, in tudi nekaj nevarnosti za zdravje. 

Vsaka vzdržljivostna vadba, v katero seveda 
spada tudi tek, posega v rezerve organizma in 
s tem omogoči adaptacijo. In prav omenjena 
prilagoditev na metabolični stres predstavlja 
presežek in ne nazadnje več zdravja, ki ga 
prinaša redna vzdržljivostna vadba. Pozitivni 
učinki redne telesne vadbe so splošno znani, 
morda so še pomembnejši pozitivni socialni in 
psihološki vidiki vztrajnostne vadbe. 

Tek je dar in z darovi je potrebno ravnati 
previdno in skrbno. Predvsem se moramo za-
vedati, da so tudi darovi omejeni kot človeško 
bivanje. Kot mladec nisem razumel svojega 
učitelja, profesorja fiziologije Gojmirja Juž-
niča, ki me je opozarjal, naj ne tečem preveč. 
Prava mera v vsem je sicer za 21. stoletje nekaj 
nepredstavljivega. 

Kaj pa tek v zrelem življenjskem obdobju? 
Je nagrada in je namenjena izbrancem, ki lahko 
dalj časa skrbno in bolj intenzivno negujejo 
svoje telo. Tek je razkošje, predvsem mladosti, 
ki nam z leti uhaja kot življenje. Za reden tek je 
potrebno nekaj osnovnih pogojev in sprejetje 
tveganja, da lahko škodimo svojim sklepom, 
predvsem, če tečemo preveč, smo pretežki 
in tečemo neredno. Po drugi strani nam vse 
prednosti vztrajnostne vadbe, razen ekonomije 
časa, ponuja hoja. 

Morda bi moral omenjeni zapis imeti druga-
čen naslov, saj bi morali vsi še bolj poudarjati 
pomen redne hoje za zdravje. Hoja s palicami 
po razgibanem terenu je nadomestilo za tek in 
v ničemer ne zaostaja za tekom po zdravilnih 
vplivih na zdravje in dobro počutje. Za re-
dne, bolje pripravljene hodce svetujem bolj 
zahteven teren. Če profesionalni kolesarji ter 
smučarji tekači prisegajo na hojo s palicami 
kot idealno obliko vzdržljivostne vadbe, je 
omenjena oblika vadbe zaradi krepitve vsega 
telesa idealna oblika rekreacije tudi za telesno 
slabše pripravljene in starejše. Intenzivnost 
napora je treba prilagoditi sposobnostim 
posameznika. Ni odveč poudariti, da krepitev 
srca že poteka pri relativno nizkem območju 
delovanja srčnega utripa, to je pri frekvenci sto 
dvajset utripov na minuto. Preveč intenzivna 
dolgotrajna vadba, kot sredstvo rekreacije, ni 
primerna in nas prava intenzivnost napora 
tudi reši preobremenitve tako srčno-žilnega 
kot tudi skeletno-mišičnega sistema. Obre-
menitev sklepov in mišic je pri teku povečana, 
saj vsak odvečni kilogram pri teku pomeni 
sedem kilogramov presežka. Tek lahko zato 
svetujemo samo posameznikom, ki imajo 
idealni indeks telesne mase ter obenem nimajo 
težav s sklepi.  

Posameznikom, ki so nadpovprečno tele-
sno dejavni in se teku ne želijo odpovedati, 
svetujem tekaški trening po načelu manj je 
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Katja Stanonik

Športne tegobe
Če je v septembru med šolskimi klopmi še vedno vel vonj po 

morju in poslavljajočih se počitnicah, med učenci in dijaki pa 
se kot glavna tema pogovora še niso pojavljali križi in težave 
šoloobvezne mladine, temveč lahkotne zgodbe, ki so jih napletle 
vročice poletnih noči, je sedaj, roko na srce, moč povedati, da so 
se dnevi brezdelja uradno končali. Oktober je že tik pred vrati, z 
njim pa med nas ne prihajajo le jesenski meseci, temveč tudi ocene, 
predvsem boj za dvojke, petice in štirice ter ne nazadnje za znanje. Med kopico šolskih 
predmetov, ki ji bo tudi letos potrebno tako ali drugače prebroditi, pa prihaja in ostaja 
tudi športna vzgoja. Za nekatere edini predmet, zaradi katerega se še splača hoditi v šolo, 
za druge pa zgolj nepotrebno zlo. Da, spet bo potrebno teči, opravljati naloge iz športno 
vzgojnega kartona, igrati košarko in odbojko ter nogomet. Čisti užitek ali brezsrčno 
mučenje že tako preobremenjenih učencev in dijakov? 

Iz lastnih izkušenj, žal, vem, da se kar precej šolarjev lažje poistoveti s slednjo trditvijo. 
»Saj je fino malo športat, ampak le takrat, ko si sam to želim, a ne preveč,« jih nekaj sklene 
svojo ugotovitev o športni vzgoji. Prav rado se namreč zgodi, da se »in ko si to sam želim« 
ne zgodi med šolskim letom. In navkljub mnogim raziskavam in zgovornim podatkom o 
odličnem učinku športa na telo, se jih peščica še zmeraj rajši izgovarja na krče v trebuhu 
in glavobole sumljivega izvora, kakor da bi stisnila zobe in tekla še kakšen kilometer. In 
kje potem iskati razloge za ne ravno bleščečo fizično pripravljenost slovenske mladine? 
So res vsega krivi učitelji, starši, šolski sistem? Povsem razumljivo je, da še tako radoži-čitelji, starši, šolski sistem? Povsem razumljivo je, da še tako radoži-elji, starši, šolski sistem? Povsem razumljivo je, da še tako radoži-
vemu učitelju v trenutku splahne vsa volja do motiviranja mladine, ko pred svojimi očmi 
ugleda trumo zdolgočasenih najstnikov, ki jih še takšna izjemna petica v redovalnici ne 
bi spravila v pogon. 

Morda pa so prav številčno ocenjevanje in neprestane grožnje z debelostjo tiste, ki 
najstnike najbolj odbijajo. Nemara bi se bilo modro izogniti suhoparni praksi zmeraj 
istih športov, ki jih ponuja šolski program. Zakaj ne bi mladim ponudili nekaj novega. 
Navsezadnje so tudi badminton, planinarjenje, aerobika, ples, streljanje v tarčo ter paleta 
borilnih spretnosti športi, ki bi pritegnili učence in dijake …

Vsekakor pa drži slednje: zakaj bi prav učitelji spreminjali dobre prakse poučevanja 
in lezli iz svoje kože, ko smo navsezadnje mladi tisti, ki moramo pokazati zanimanje in 
ugotoviti, da šport ni zgolj arhaični ostanek špartanske vzgoje, temveč zelo zabavna de-
javnost. Naša pravica in hkrati dolžnost je, da izrazimo svoje mnenje in povemo, kaj nas 
zanima in kaj bi radi počeli. Tako pri športni vzgoji kot tudi v življenju.

več. To pomeni, da namesto enakomernega 
teka desetih kilometrov opravijo kilometer 
ogrevalnega teka, za tem pa ogrevalne vaje za 
telo. Premalo se poudarja pomen raztegovanja 
mišic in sklepov, saj elastičnost vezi z leti upa-
da. Po drugi strani je primerna gibljivost tudi 
preventiva proti poškodbam mišic in sklepov. 
Sledi naj glavni del vadbe, ki obsega štiri do 
osem ponavljalnih tekov, dolgih okrog 60 m. 
Tečemo hitro, kot nam dopuščata sposobnost 
in razpoloženje. Pomembno je samo to, da 
omenjeno razdaljo pretečemo lepo, tehnično 
pravilno. Ni namen teh ponavljalnih tekov, 
da tečemo na vso moč, temveč da glede na 
počutje skrajšujemo odmore in tako poveča-
mo zahtevnost treninga. Dobro pripravljeni 
lahko že po štirih minutah take intenzivne 
vadbe dosežemo maksimalno obremenitev 
srčno-žilnega sistema z najmanjšim obreme-
njevanjem sklepov. 

Maksimalna intenzivnost omenjenega inter-
valnega treninga postane takrat, ko po vsakem 
teku počivamo samo toliko časa, kot traja tek. 
Omenjena oblika vadbe je primerna za dobro 
pripravljene in motivirane tekače in skoraj 
neprimerna, če tečete samo za zdravje. Od-
mor med serijam tekov ali med posamičnimi 
teki lahko zapolnite z vajami za moč trupa in 
rok, kar pa je sploh idealno dopolnilo vadbe 
za dobro pripravljene rekreativce. Celoten 
intervalni trening teka lahko traja samo pol 
ure ali manj. Naj samo ponovim, da je interval 
celota, ki ga sestavljata napor in počitek. Če 
želite vaditi več in dalj časa, je bolje poseči 
po hoji, kolesarjenju ali plavanju. Plavanje je 
idealna oblika rekreacije, ki nam omogoča tudi 
zdravo telesno dejavnost, ko so razmere za 
vadbo zunaj zaprtih prostorov manj primerne. 

In že smo pri pestrosti, ki naj, tako kot v 
življenju, postane vodilo tudi pri telesni vadbi 
za ohranjanje zdravja. Tek je in bo najbolj na-
ravna oblika rekreacije in bližnjica do prvega 
travnika in gozda kot tudi bližnjica do samega 
sebe v vseh življenjskih obdobjih. Najbolje 
pa je redno začeti teči v najstniškem obdobju, 
kajti prilagajanje srčno-žilnega sistema na tek 
je najbolj odzivna okrog 15. leta ... Tečem 
zato, da dohajam življenje. In po teku tudi 
glava bolje dela.
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Od Londona do Istre in Trja
Športni potopis  (2) Piše UROŠ VIDMAJER

Torej, olimpijske igre v Londonu so bile  
za našo družino dogodek, ki nam je že prve dni  
pognal kri po žilah. Navdušeni smo bili nad pozitivnim 
ozračjem domala na vsakem koraku, pa nad 
gostoljubnostjo Angležev, spremljevalnimi dogodki  
v Hyde Parku in še zlasti nad nastopi naših športnikov.  
V napetem pričakovanju nastopa našega prijatelja  
Rokija Drakšiča smo, večer pred njegovim nastopom,  
imeli »obredno« večerjo v nam najljubši londonski 
restavraciji, Pizzi Hut, z željo, da bo naslednji dan,  
DAN D, čim uspešnejši – Roki, lepo sanjaj in jutri  
»Gremo, Roki, gremo!«

Jutranje priprave so bile v filmskem slogu: če si predstavljate počasen 
posnetek iz kakšne kavbojke, ko si pred odločilnim obračunom kavboji 
nadenejo čevlje z ostrogami, opasajo pihalnike, nadenejo klobuke in 
odkorakajo na strelski obračun. Za nekoliko starejše bi bila to lahko 
podobnost s filmom Točno opoldne, srednje si predstavljamo Top Gun, 
mlajše pa Hangower. Vsi štirje »našpičeni« in čudovito razpoloženi 
smo, opremljeni v slovenska uradna navijaška oblačila in z našo zastavo, 
odkorakali proti podzemni postaji ter nato proti dvorani Excel.

Ker je bilo v javnosti kar nekaj mnenj glede navijaških oblačil, lahko 
rečem, da je kreator Sandi Murovec (sicer tudi član slovenske alpske 
Demo vrste) zasnoval atraktivna in izstopajoča oblačila. Pomanjkljive 
so bile T-majice zaradi prevelikega ovratnika ter prekompaktnega in 
neprimerno raztegljivega blaga, zaradi česar nam je bilo v njej vroče 
in pretesno. Bolj pomembno pa je, da smo se v Londonu počutili kot 
ponosni Slovenci.

Prijazni prostovoljci so nas usmerjali domala na vsakem koraku. Ker 
smo imeli vstopnice za popoldanski del in ker so namigovali, da ne bo 
težav dobiti karte za dopoldanski del, smo eno uro pred Rokijevim 

prvim nastopom prispeli do glavne blagajne. Sledil je »hladen tuš«. Vse 
je bilo razprodano, vsa naša prizadevanja, da bi prišli do vstopnic, pa so 
bila zaman. Na blagajni so nam dejali, da bomo lahko spremljali boje 
v judoistični avli, pred vhodom v dvorano. Vendar tam bojev v živo 
žal niso prenašali, vseskozi je velik zaslon »krasil« napis London 2012. 
Glede na tako opevano tehnologijo je bil to večji ali pa morda namerni 
spodrsljaj organizatorjev. Preostalo nam je spremljanje prek telefonskih 
spletnih povezav in želja, da Rokiju uspe zmagati prve tri boje in se tako 
uvrstiti v popoldanski finale. 

Prva tekma z Venezuelcem in prva zmaga nam je vlila energije. Za 
Madžara smo se zavedali, da je odličen tekmovalec, vendar smo povsem 
verjeli v Rokijevo zmago. Sledilo je nekaj mučnih minut, kazenski točki 
za Rokija, vodstvo Madžara in poraz našega favorita. Jezni smo bili na 
sodnika, čeprav nekoliko neupravičeno. Na tako velikih tekmovanjih 
mora prihodnjim dobitnikom medalj iti vse na roko: od tega, kako so 
prespali noč, ali so dobro in dovolj zajtrkovali, dnevna forma, bioritem 
… in nenazadnje morajo biti tudi sodniki na njihovi strani. Roki in 
njegov trener Marjan Fabjan sta vedela, da je pripravljenost vrhunska in 
olimpijska medalja povsem oprejemljiv cilj. Tudi porazi so del tekmov-
alnega športa in tudi to je eden od razlogov, da se v zadnjih petnajstih 
letih veliko raje nagibam k organizaciji množičnih športnih prireditev, na 
katerih naj bi bili vsi zadovoljni, zmagoslavje pa je večinoma razdeljeno 
med vse udeležence. 

Življenje se vrti naprej in tako je sledila bodrilna čestitka Rokiju in 
srečanje z drugo navijaško ekipo: Rokijevim očetom Francijem, bratom 
Tonijem ter prijateljema Alešem in Laudo. Toni (nekdaj prav tako 
odličen judoist) nam je podaril navijaške majice z Rokijevo podobo, ki 
smo jih s ponosom oblekli. Nato smo z rahlim priokusom v čudovitem 
okolju spremljali veličastne boje najboljših svetovnih judoistov in ju-
doistk. Kasneje nas je Roki povabil na večerjo v pub ob ulici Oxford 
(najbolj znani in tudi obiskani londonski ulici). Tam smo se pogovarjali 

Navijaška trojka

Združena navijaška ekipa
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o njegovem nastopu, veliko več pa prijetno kramljali. Uspelo nam je celo 
nekoliko razvedriti Rokija. 

Sklepna misel je jasna: sprostitev, uživanje, nadaljnji treningi, uspešni 
nastopi na svetovnih in evropskih prvenstvih in čez štiri leta tretji naskok 
na olimpijsko medaljo v Braziliji. V pubu sem se spoznal z Benom La-
hom, ki je bil sparing partner Lucije Polavder, sicer pa je Rokijev prijatelj 
in eden tistih, ki ga opogumljajo in mu pomagajo na športni poti. Beno 
spada med najboljše svetovne ju-jitsu borce in se pripravlja na svetovno 
prvenstvo, ki bo novembra na Dunaju. Cilj je osvojiti svetovni tron.

Večer smo sklenili v slovenskem navijaškem pubu v Camden Townu, 
nadomestku slovenske olimpijske hiše. Sramotno za našo lepo Slovenijo, 
da nismo bližnjega Londona izkoristili za »bombastično« turistično 
predstavitev. Na koncu se sprašujemo, zakaj angleški turisti iz Trsta ne 
najdejo poti do Slovenije … 

Manjši del lokala je bil neugledno opremljen s cenenimi belimi 
plastičnimi stoli in nekaj mizami. Žalostno – ne izplača se zgubljati 
besed. Verjamem pa, da je bilo proslavljanje osvojenih medalj v pubu 
čudovito – eno skupno zbirališče je pač moralo biti. 

Tam sva z Mihom spoznala navijaški par: Božidarja in njegovega sina 
Matica iz Krškega, ki sta navdušeno pripovedovala o tekmovanjih (sploh 
košarkarskih), ki sta jih že spremljala, in o tem, kaj ju še čaka. Božidar 
je nekdanji košarkar, Matic pa navdušen rokometaš in je v preteklem 
šolskem letu s ŠC Krško-Sevnica osvojil drugo mesto na šolskem final-
nem srednješolskem turnirju v Novem mestu. 

Ker gre ob polnoči tudi podzemna na zaslužen 
počitek, sva odhitela proti najinemu domovanju. Del 
poti naju je spremljal Aljoša Dragaš, nagrajenec igre 
Pivovarne Laško. Bil je izbran za posebnega spletnega 
olimpijskega dopisnika. Aljoša je poln zgodb in morda 
se v prihodnosti kakšna zanimiva najde tudi za našo 
revijo Šport mladih.  

Predzadnji dan bivanja v Londonu smo izkoristili 
za oglede mesta in nakupe spominkov. Filip je prvič v 
življenju v neki majhni kletni, z vinilkami nabasanimi 
glasbeni trgovini, poslušal longplejko in bil nad njo navdušen. Podzemno 
smo izkoristili na polno in kljub temu zagotovo prehodili prek 10 km. 

Na angleško deževni torek smo zapustili London, napeto prek raznih 
medijev spremljali Urškine nastope in po pristanku letala v Trstu odhiteli 
v Koper. V Planetu Tuš smo komajda našli televizor in se čudili ničkaj 
olimpijskemu ozračju. V mehiški restavraciji so prijazni mladi uslužbenci 
z nami spremljali Urškin boj za zlato medaljo. Urškinega uspeha smo 
se veselili, saj je bila z vztrajnostjo in vloženim delom že pred igrami 
prepričana v svoje sposobnosti – priborila si je resnično zasluženo zlato. 
Po krajši proslavitvi smo nato nadaljevali dopust. Miha se je vkrcal na 
vlak in se odpeljal proti Ljubljani, mi trije pa smo jo mahnili v Istro. 

Zvečer smo v majhni simpatični istrski vasici Grožnjan, znani kot 
mesto umetnikov, sedeli na Trgu Josipa Broza Tita, in kar nismo mogli 
verjeti preskoku iz 7-milijonskega multinacionalnega mesta z norim 
tempom v malo vasico z 200 ljudmi in povsem umirjenim življenjem. 
V Grožnjanu so mnoge stare hiše preuredili v kulturne namene: galerije 
in umetniške ateljeje. 

Sledilo je jutranje prebujanje v čudovitih ritmih lokalne glasbene 
zasedbe Grožnjan Big Banda, ki je imela vadbeni prostor v zgornjih 

prostorih našega začasnega domovanja. Popoldan smo preživeli v 
Novigradu, večer pa sklenili v Grožnjanu na koncertu iste skupine in 
jazz pevke Deborah Brown. Medaljo Luke Špika in Iztoka Čopa smo 
proslavili v veslaškem slogu (kot se spodobi). V napihljivem kanuju 
smo obveslali rovinjski arhipelag, otoke: Sveti Andrija, Maškin, Sveto 
Katarino in druge ter nato v našem zadnjem dopustniškem kraju Bale 
nazdravili v čast tema velikanoma slovenskega športa. Pred skokom v 
posteljo sva s Filipom posedela na terasi hotela La Grisa in na robu stola 
zagledala čudovito kobilico, ki nama je pozirala. Lepota je povsod okoli 
nas, samo videti jo je potrebno.

Iz Bal nas je naslednji dan pot zapeljala na (nam vedno čudovit) Rt 
Kamenjak, na katerem sta me Anja in Filip odložila v Banjolah. Moj cilj 
je bil preveslati morsko pot do Njiv na Kamenjaku. Glede na nasprotni 
tok je bil to kar trd oreh. Po štirih urah veslanja in nekaj žuljev me je za 
konec nagradil veličasten sončni zahod. 

Glasba je pomemben del življenja moje družine, kar smo na koncu 
dopustovanja nadgradili z ogledom koncerta Zdravka Čoliča v puljski 
areni in jazz festivalom Kamene priče 2012 v Balah.

Nedelja je minila v triatlonskem stilu: veslanje-plavanje-potapljanje. 
Našli smo prelep kamniti del obale na otoku Sv. Andrije, ki je bil tako 
tudi naša zadnja obalna točka. Sledila je večerna vožnja proti Sloveniji, 
med katero smo poslušali javljanje radijskih novinarjev z Brnika, kjer 
smo se nekoliko kasneje pridružili oboževalcem judoistične savinjske 

ekipe in veslaškega dvojca Špik-Čop. Tam sem 
srečal tudi enega najaktivnejših slovenskih športnih 
pedagogov, Nenada Pilipoviča, ki je prišel sprejet 
Čopa in Špika. Na svojo mini kamero je posnel to 
evforično dogajanje. Tako sprejem na Brniku kot 
tudi na Trju (Urškinem kraju) so odlično organizirali 
njeni sokrajani in žalski občinski športni delavci z 
županom Jankom Kosom na čelu. Vesel sem, da sem 
bil lahko del te pozitivno naravnane navijaške množice 
in (nenačrtovano) tako prijetno sklenil dopust. Tudi 
na Trju je bil veličasten sprejem. Ob drugi uri zjutraj 

je preko 2000 ljudi pričakalo Urško, trenerja Marjana Fabjana, Rokija, 
Lucijo in ostale judoistke. Dvojni vodo-ognjemet (gasilski curki v 
obliki »špalirja« za avtobuse in ognjemet) je bil nepopisno lep. Sledilo 
je rajanje do jutra in nato v ponedeljek še sprejem v Grižah – verjetno 
najbolj olimpijski krajevni skupnosti na svetu. Griže so prispevale kar tri 
udeležence olimpijskih iger: judoista Rokija Drakšiča in Lucijo Polavder 
ter plavalko Nastjo Govejšek. 

Olimpijske igre v Londonu so bile za večino športnikov največje 
življenjsko športno doživetje. Čestitati je potrebno vsem modernim 
športnim gladiatorjem, jim zaploskati ter zaželeti srečo tudi na ostalih 
življenjskih področjih. Slovenski športniki so bili zelo uspešni in po os-
vojenih medaljah (glede na število prebivalcev) sodijo v svetovni vrh vseh 
udeleženih držav. Čestitke nosilcem medalj: Urški, Primožu, Rajmondu, 
Luki in Iztoku, kot tudi vsem drugim športnikom, ki so se srčno borili. 

Minilo je pestrih deset dni dopustovanja, za kar se lahko zahvalim 
Anji, Mihu, Filipu in Rokiju. Hvala tudi vesolju, ki ima za nas prip-
ravljen pravi načrt, kateremu se sproščeno predamo in s pozitivnim 
razmišljanjem najdemo prave življenjske poti. Roki bi zagotovo pri-
pomnil: »Pa nasmehnite se.« 

Sprejem na Brniku in Trju

Marjan Fabjan s svojimi tekmovalkami

Kobilica
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Projekt

Zdrav življenjski 
slog – vrednota

na pomoč pri preobrazbi športne dvorane v 
inkubator dobrih idej. Namen seminarja je bil 
izmenjati pridobljene izkušnje iz prvih dveh let 
delovanja ZŽS. Na seminarju je bilo prisotnih 
kar 144 oseb, ki so tako ali drugače povezane 
s programom Zdrav življenjski slog in ki so z 
ZŠRS Planica delili poglede na dosedanje uspe-
šno izpeljavo, predvsem pa smo skupaj iskali 
ideje in možnosti za učinkovitejše nadaljevanje 
v šolskem letu 2012/2013. 

Program Zdrav življenjski slog z letošnjim 
šolskim leto končuje svoje prvo obdobje 
2010/2013. Tudi največjim skeptikom smo 
dokazali, da je projekt postal del dinamičnega 
šolskega življenja in da so ga osnovne šole 
uspele uspešno vgraditi v svoj dnevni utrip.

Država, ki je v sodelovanju z različnimi 
strokami in znanostjo najprej pristojna in 
odgovorna za ustvarjanje ugodnih razmer, bi 
morala prepoznati pomembnost nadaljevanja 
izvajanja programa Zdrav življenjski slog. 

Projekt Zdrav življenjski slog  
(ZŽS) že tretje leto  
uspešno teče na mnogih  
osnovnih šolah po Sloveniji.  
Da gre za projekt, ki je bil eden od 
treh primerov dobre prakse na MŠŠ 
sedaj MIZKŠ, javnosti morda ni znano, 
a zdaj ugotavljajo, da je  
presegel pričakovanja.

Za uspešnost kateregakoli projekta so zme-
raj zaslužni tisti, ki dobro zamisel izpeljejo v 
praksi. Pri »Zdravem življenjskem slogu« so 
to strokovni delavci, zaposleni za strokovno 
vodenje programa, saj imajo vse zasluge, da v 
projektu ZŽS v povprečju sodeluje kar 50 % 
otrok na osnovnih šolah, kjer živi ta program. 
Glede na mnoge konkurenčne interesne dejav-
nosti s področja športa ter vsakoletne zaplete na 
začetku šolskega leta z oblikovanjem skupin z 
otroki iz podaljšanega bivanja, tako visok delež 
sodelujočih otrok nikakor ni samoumeven. 
Otroci sodelujejo prostovoljno, pogosto čakajo 
uro ali več na vadbo, kar je dokaz njihove želje 
po športu, ki temelji na nekoliko drugačnih 
prijemih. Zdrav življenjski slog namreč ni 
obremenjen s togostjo ocenjevanja, ampak je 
prežet s svežino gibanja. 

Zagotovo je največja vrednost projekta 
ZŽS, da smo skupaj uspeli prepričati otroke, 
da svoj prosti čas raje preživljajo dejavno kot 
pa za računalnikom ali televizorjem. Lahko bi 
ponosno dejali, da se s slabimi petimi milijoni 
evrov sredstev ESS borimo proti milijardam 
evrov, vloženih s strani multinacionalk.

Zdrav življenjski slog, ki je trenutno največji 
intervencijski program na področju športa v 
Sloveniji, vsakemu zainteresiranemu učencu 
zagotavlja visoko raven vadbe, vsaj dvakrat na 
teden skozi celoletno obdobje. S sodelovanjem 
v programu otroci pridobivajo z gibanjem in 
bolj zdravim pogledom na življenje, kar jim 
omogoča, da so bolj dejavni tudi na mnogih 
drugih področjih. Evalvacija prvega leta izva-
janja je za učence, vključene v vsebine progra-
ma, pokazala srednje visoko povezanost med 
gibalno zmogljivostjo in dejavniki zdravja ter 
večji medletni napredek v motoričnem razvoju 
v primerjavi z vrstnikih iz kontrolne skupine, 
kar je še bolj opazno pri dečkih. Največje 
pozitivne spremembe so nastale na področju 
gibalnih sposobnosti, in sicer pri koordinaciji 
gibanja, mišični moči trupa, rok in ramenskega 
obroča in aerobni vzdržljivosti.

Naštete ugotovitve se kažejo v pravilnem 
telesnem razvoju, kar vpliva na posamezniko-
vo splošno dobro počutje in njegovo zdravje. 
S tem, ko so uspešno obvladovali svoje telo, 
so krepili samozavest, samopodobo. Bili so v 
družbi sovrstnikov, drug od drugega so se tudi 
kaj naučili in med seboj spletli pristne prijatelj-
ske vezi v neposrednem družabnem omrežju. 

Zavod za šport RS Planica je 28. avgusta, s 
pomočjo gostoljubne Osnovne šole Vransko 
Tabor, sicer izvajalke kar dveh programov 
Zdravega življenjskega sloga, organiziral stro-
kovni seminar. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo ravnateljici ge. Majdi Pikl za spodbudni 
pozdravni govor, prav tako pa tudi zaposle-
nim na OŠ Vransko Tabor, ki so priskočili 
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Iskanje novih izzivov
Deskanje na vodi  in premagovanje ovir (tujka: wakeboard), pri čemer se deskar premika 

s pomočjo vlečnice, čolna  ali  vitla, ki ga vleče s hitrostjo 30 km na uro, je šport, ki ima 
v Sloveniji iz leta v leto več privržencev. Večina Slovencev se s tem športom spozna na 
morju ali jezeru, v športnih parkih na Hrvaškem (Krk, Pag, Poreč) ali v Avstriji (Graz, 
Planksee). Lani so pri nas postavili dve manjši žičnici z dvema stebroma v Brežicah in na 
Ptuju, ki sta sicer primerni za začetnike in tekmovalce, vendar ne omogočata zadostnega 
pretoka deskarjev, še posebno za trening. Za razvoj tega športa pri nas bi bila potrebna 
večja infrastruktura, z več objekti v vodi, kjer bi imeli naši tekmovalci in rekreativci boljše 
razmere za trening, kot v športnih centrih v tujini. 

Deskanje po reki proti  toku (Red Bull Upstream) je dogodek, ki je doživel premiero 
leta 2008 in je na brzice Save v Tacen privabil tekmovalce z vsega sveta.  Dogodek so 
nato ponovili še leta 2009 in 2011. Zmagovalec zadnjega izziva je bil Robert Pokovec, 
tekmovanja pa so se udeležili tudi  Jan Kralj, Matic Flajs in Naja Puhan, ki so prav tako 
uspešni na mednarodnih tekmovanjih. 

Projekt ‚V iskanju novih lokacij‘ je nadaljevanje oz. iskanje zanimivejših, zahtevnejših 
in bolj nenavadnih področij za deskanje proti toku. Robert Pokovec in Avstrijec Dominic 
Hernler sta se preizkusila v vožnji po slapovih Blejskega Vintgarja in po brzicah Soče v 
Trnovem. Kljub mrzli vodi sta se pri tem zabavala.

Naja PuhaN

Poleg zagotavljanja zdravstvenega varstva 
slednja skrbi za zdravje ljudi z oblikovanjem, 
sprejemanjem in izvajanjem raznih politik, 
strategij in programov promocije zdravja. 
Ob ugotovljenih pozitivnih vplivih programa 
Zdrav življenjski slog na zdravje otrok, nji-
hovem velikem vključevanju, v drugem letu 
je vključenih že 24.212 otrok, ter iz leta v leto 
večjem številu zaposlenih strokovnih delavcev, 
v šolskem letu 2012/2013 kar 146, bo iskanje 
odgovora na vprašanje, kako naprej, razmero-
ma preprosto. 

Otroci so naše največje bogastvo, naj njihovo 
zdravje postane tudi naša največja vrednota. 
Velika verjetnost je, da bodo otroci, vključeni 
v program Zdrav življenjski slog, zdrav in 
dejaven življenjski slog prenesli tudi v kasnejše 
življenje in še pomembneje – v življenje svojih 
otrok. Če dosežemo to, je naš osnovni cilj 
presežen. 

BoštjaN ViNtar
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MOTOKROS

Tretja dirka za DP
ŠENTVID PRI STIČNI, 26. avgusta - Dirka za državno prven-
stvo je potekala v  dežju, kljub temu pa je bilo ob progi veliko 
ljubiteljev. Nastopilo je skoraj 70 tekmovalcev, med njimi tudi 
nekaj iz Hrvaške. Najboljši domači tekmovalci so istočasno 
nastopali na MSP v Bolgariji. 
MX 50 junior: 1. Gal Zupančič (MK Fire G) 25, 2. Jaka Osek (TRK 
Tajfun) 22, 3. Lan Cuznar (AMD Radov) 20 20, 4. Gal Hauptman 
(MK Fire G) 18, 5.  MX 65: 1. Nikola Hranič (Hrv) 25, 2. Maks 
Mausser (Feroda Ce) 22, 3. Staša Braniselj (MSK Notranj) 20, 4. 
Gašper Polajžer (MK Fire G) 18, 5. Matevž Robek (MK FG) 16, 6. 
Rožle Pajk (MK FG) 15, 7. Luka Perkovič (AMTK Kp) 14, 8. Benjamin 
Vuk (AMD Brež) 13, 9. Mark Antonij Perkovič (AMTK Kp) 12, 10. 
Jure Perpar (MK FG) 11. MX 85: 1. Denis Vačovnik  (ŠD Muta) 45, 
2. Jaka Završan (MK ZAI) 44, 3. Patrik Knez (AMD Beli K) 34, 4. 
Jan Hribar (MK Fire Group) 32, 5. Žan Brinovšek (Bertec R) 30, 
6. Miha Bubnič  (AMD Beli K) 30, 7. Nace Vegelj (AMD Tolmin) 
25, 8. Žan Rijavec (GAS Vrtej) 18, 9. Urban Zupančič  (MK Fire G) 
13, 10. Anže Slatinek (MD Motom).

ROLKANJE

Na rolkah do Loma
TRŽIČ, 1. september - 20. jubilejne mednarodne tekme na 
tekaških rolkah je pripravilo ŠD Strelica Tržič. Na največji 
prireditvi v sklopu Šuštarske nedelje so nastopali smučarji 
tekači, biatlonci in nordijski kombinatorci iz Slovenije, Avstrije 
in Ukrajine. Od Tržič proti vasi Lom so mlajši in starejši dečki 
in deklice  rolkali 4.5 km, mlajši mladinci in mladinke 6.5, st. 

se oba dvoboja končala tesno, saj 
je Peršolja premagal Cvetka s 3:2 
(-11, 7,-7,10, 5), Jorgič pa Sukiča 
prav tako s 3:2 (9, -8, 4, -11, 9). Pri 
mladinkah so bile favoritinje pre-
pričljivejše. V finalu je Zupančičeva 
s 3:0 (6,3,8) premagala Lukičevo, 
v polfinalu pa Niko Veronik s 3:0 
(9,7,7), bolj izenačen pa je bil 
drugi PF dvoboj  med Lukičevo in 
Pavčnikov 3:1 (7, -6, 12, 5).  Izidi, 
mladinci: 1. Darko Jorgič (Hrast), 
2. Ludvik Peršolja (ISA), 3. Tilen Cvetko (Muta) in Patrik Sukič 
(Kema), od 5. do 8. mesta: Mario Kolbl (Sob), Erik Pavlin (Arr), 
Deni Kožul (Logat), Tilen Novak (Krka), od 9. Do 16. mesta: Maj 
Pogačar (K-S), Andrej Germek (Arr), Mitja Pečnik (Sob), Tom 
Šviligoj (Ol), Miha Flajs (OL), Iztok Dolamič (Sob), Damjan Zelko 
(Kema) in Dejan Krautberger (Muta). Mladinke: 1. Nina Zupančič 
(Log), 2. Rebeka Lukič (Ves), 3. Nika Veronik (Fuž) in Tamara 
Pavčnik (Hrast), od 5. do 8. mesta: Urška Čokelj (Arr), Katrina 
Sterchi (Arr), Maja Milenkovski (Arr), Zala Veronik (Fuž), od 9. Do 
16. Mesta: Alja Benčina (K-S), Nika Naglič (Muta), Anja Bezjak (Pt), 
Gaja Paradiž (Muta), Simona Soldat (PPR), Kaja Okorn (Loga), 
Ana Malavašič (Vesna) in Isabelle Barukčič (PPR).

LOKOSTRELSTVO

Neuradno odprto šolsko tekmovanje
LJUBLJANA, 2.  Septembra – Zunanje odprto tekmovanje 
šolske mladine, strelišče na hipodromu Stožice. Standardni lok, 
od 1-3 razreda, učenke: 1. Pia Štepic (Šenč) 230, 2. Klara Žagar 
(Šenč) 221, učenci: 1. Miha Godeša (MINS Post, GL) 292, 2.Luka 
Strupi (Šenč) 253, 3. Aljaž Kaluža (MINS Post) 249, 4. Maks Umek 
247, 5. Tomaž Pršina (oba D Topl)  246, 6. Dejan Savič (MINS Post 
GL) 233, 7. Klemen Godeša (Mins) 232, 8. Primož Mekina (Mins) 
225, 9. Jaka Ropret (Šenčur), 10. Matevž Vihar (Mins GL,) 204, 
11. Adrijan Hutevec (D Topl) 199, 12. Aljaž Škufca (Mins Post) 198, 
učenke od 4. do 6. razreda: 1. Veronika Godeša (Mins) 262, 2. 
Eva Vene (Kamn) 257, 3. Nala Jurca (Mina) 255, 4. Sara Gril (D 
Topl) 232, 5. Sara Žagar (Šenčur) 210, 6.Klara Kladnik  (Kamn) 
190,  7. Manca Kumelj (D Topl)  182, učenci od 4. do 6. razreda: 
1. Tadej Gašparovič (MINS) 260, 2. Matej Šenica (D Topl) 260, 
3. Peter Ribič (Šenčur) 249, 4. Miha Rožič (Kamn)  246, 5. Jaka 
Bizjak (Šenč) 243, 6. Matej Godeša (MINS) 239, 7. Gašper Logar 
(Šenčur) 233, 8. Matic Jager (MINS) 233, 9. Gašper Peršina (D 
Top) 230, 10. Domen Horjak (Kamn) 225, 11. Tilen Blatnik (D Topl) 
207, 12. Primož Vardič Grahek (Parad) 204, 13. Janez Ovsec 
(Logat) 188, 14. Erik Bele (D Topl) 181, od 7. do 9. razreda: 
učenke: Ivana Laharnar (Paradoks) 281, 2. Urška Čavič (Parad) 
278, 3. Hana Čurk (Parad) 267, 4. Barbara Štefula (Kamn) 266, 
5. Stella Vardič Grahek (Parad) 266, 6. Iva Ferlinc (Drav) 265, 7. 
Nataša Klopčič (Šenč) 254, 8. Natali Panič Nardin (Budanje) 238, 
učenci: 1. Franci Ferjančič (Budanje) 292, 2. Žan Lukšič (D Topl) 
288, 3. Žiga Ravnikar (Kamn) 288, 4. Tim Štefe (Šenč), 5. Gašper 
Tonin (Kam) 282, 6. Gašper Štrajhar (Kam) 281, 7. Luka Arnež 
(Kam) 277, 8. Jakob Kumelj (D Topl) 267, 9. Nik Ceraj (Gorica) 
266, 10. Nejc Kavčič (Budanje) 263, 11. Aljaž Pohar (Šenč) 261, 12. 
Jurij Kolenik (Kamn) 256, 13. Urh Drakslar (Šenč) 249, 14. Kristjan 
Volf Obžetič (Parad) 245, 15. Matic Tonin (Kamn) 240, 16. Samo 
Umek (D Topl) 228, 17. Luka Umek (D Topl) 216, 18. Luka Avsec 
(Mins GL) 201, 19. Žiga Škufca (Mins) 123, dijaki: Jernej Švajger 
(Parad) 281,  ukrivljen lok, dijakinje: 1. Karin Krapež  (Budan) 
261, 2. Maša Rajh (Kam) 256, dijaki: 1. Andrej Majič (Kam) 289, 
2. Tilen Vidic (Šenč) 285, 3. Matic Kadiš (Dravog) 283, 4. Luka 
Gjurin (Kamn) 278, 5, Žiga Duler (Dravog) 275, 6. Žiga Lipovšek 
(Kamn) 274, 8. Blaž Stojanovič (Drav) 246. 

ATLETIKA

Državno prvenstvo U16
SLOVENJ GRADEC, 8. septembra – Pionirji, 100 m: 1. Jan 
Bezjak (Pt) 11,96, 2. Aljaž Knific (Med) 12,06, 3. David Jesenšek 
(Mass) 12,07, 4. Anej Zupanc (KLC) 12,09, 5. Niko Celec (Pan) 12,10, 
6. Andraž Fijavž Bačovnik (Vel) 12,27, 300 m: 1. Anej Zupanc 
(KLC) 36,86, 2. Jan Bezjak (Pt) 37,76, 3. Primož Velkner (Šta) 
38,58, 4. David Jesenšek (Mass) 39,35, 5. Simon Trelc (TRK) 
39,38, 6. Matija Cvikl (KLC) 39,67, 1000 m: 1. Cene Rakušček 
(Mass) 2:36,85, 2. Nejc Ferle (Mass) 2:36,96, 3. Miha Ličef (Jes) 
2:42,68, Tine Glavič (SLG) 2:45,08, 5. Blaž Robida (Vel) 2:46,08, 
6. Žan Kavaš (Pan) 2:47,73,   1. Nejc Ferle (Mass) 9:20,45, 2. Miha 
Ličef (Jes) 9:25,30, 3. Tine Glavič (SLG) 9:32,31, 4. Žan Štukelj 
(Krka) 9:59,72, 5. Matevž Cimermančič (DTO) 10:09,54, 6. Žan 
Kavaš  (Pan) 10:15,34, Hoja 1600 m: Anže Tesovnik (Mass) 10:16,68, 
100 m ovire: 1. Grega Medvešek (Mass) 14,75, 2. Miha Plevčak 
(KLC) 14,78, 3. Patrick Valenčič (POS) 15,26, 4. Aljaž Juhart (Žal) 
15,68, 5. Nik Oražem (P Mb) 16,64, 6. Samo Stankovič (Kro) 16,67, 
300 m ovire: 1. Miha Plevčak (KLC) 43,70, 2. Gašper Trebše (Kp) 

43,99, 3. Boštjan Nahberger (Pt) 44,24, 4. Samo Gomilšek (Šta) 
44,69, 5. Sandi Omeradžič (Kro) 45,76, 6. Alen Šubašič (Vel) 
46,87, 4x100 m: 1. Kladivar 1 (Plevčak, Medič, Cvikl, Zupanc) 
47,85, 2. Ptuj 48,76, 3. PAN 1 48,96, 4. Mass 1 49,27, 5. Kronos  
50,20, 6. Krka 1 50,73, 4 x 300 m: 1. Kladivar 1 (Plevčak, Kramer, 
Cvikl, Zupanc) 2:38,25, 2. Mass 2:42,89, 3. Ptuj 2:43,13, 4. Krka 
2:48,96, 5. Kronos 2:50,56, 6. Domžale 2:51,48, višina: 1. Axel 
Luxa (Mass) 197, 2. Matic Kovačič (Bre) 183, 3. Primož Mlakar 
(Bre) 180, 4. Andraž Fijavž Bačovnik (Vel) 168, 5. Bor Cvetko 
(Pos) 155,  daljava: 1. Vid Železnik Ketiš (KLC) 667, 2. Nino 
Celec (PAN) 625, 3. Nejc  Zornada (Kro) 611, 4. Aljaž Murovec 
(Go) 609, 5. Peter Grašič  (TRK) 590, , 6. Aljaž Juhart (Žal) 536, 
Troskok: 1. Miha Pugelj (DTO) 12,28, 2. Jaka Kofol (AKR) 11,50, 3. 
Kristjan Džinič (Špela) 11,09, palica: 1. Simon Budič (Bre) 370, 2. 
Miha Predalič (Mass) 360, 3. Rok Doberšek (Bre) 290, 4. Lovro 
Bobnar (Mass= 270, 5. Denis Babič (KLC) 240, krogla: 1. Jernej 
Marčič (Vrh) 13,35, 2. Rok Balantič (Dom) 12,37, 3. Nejc Pungerčar 
(Kro) 12,20, 4. Jakob Kocijančič (AKR) 12,11, 5. Dejan Marič (AKR) 
12,01, 6. Jure Bezjak (P Mb) 11,80, disk: 1. Rok Balantič (Dom) 
42,35, 2. Jernej Marčič (Vrh) 39,46, 3. Dejan Marič (AKR) 38,40, 
4. Jaka Grunfeld (Mass) 38,36, 5. Grega Medvešek (Mass) 38,19, 
6. Pavel Remic Weiss (Kro) 32,84, kopje: 1. Rok Balantić (Dom) 
63,30, 2. Val Nežmah (Kro) 46,14, 3. Nino Celec (Pan) 46,14, 4. 
Jakob Kocijančič (AKR) 44,37, 5. Jaka Grunfelf (Mass) 42,90, 6. 
Boštjan Nahberger (Pt) 40,76, kladivo: 1. Rok Balantič (Dom) 
42,96, 2. Tilen Škoda 37,09, 3. Nejjc Pungerčar 29,00, 4. Pavel 
Remic Weiss ( vsi Kro) 26,45, 
Pionirke
100 m: 1. Aneja Simončič (Žal) 12,79, 2. Nuša Pintar (KLC) 12,88, 
3. Ina Rijik  (KLC) 12,89, 4. Dominika Češek (Vel) 12,96, 5. Maja 
Bedrač (Pt) 13,15, 6. Barbara Pušnik  (KLC) 13,45,
300 m: 1. Aneja Simončič (Žal) 40,52, 2. Ina Rojnik (KLC) 40,89, 
3. Agata Zupin (Sat) 42,17, 4. Tjaša Sirc (TRK) 42,53, 5. Tjaša 
Lukas (Šta) 42,82, 6. Sonja Džinič (Špela) 43,43, 1000 m: 1. 
Kaja Strgaršek (KLC) 2:59,30, 2. Maja Plaznik (Nav) 3:02,27, 3. 
Adrijana Božič (OŠL) 3:04,20, 4. Neža Sintič (Šen) 3:05,78, , 5. 
Klara Zakšek (Sev) 3:08,26, 6. Julija Repolusk (Vel) 3:09,24, 
2000 m: 1. Klara Zakšek (Sev) 6:43,93, 2. Julija Repolusk (Vel) 
6:47,28, 3. Maja Plaznik (Nav) 6:58,42, 4. Djurdjica Peulič (Nav) 
7:01,78, 5. Karmen Orehek (Papež) 7:04,35, 6. Ana Noner (KAŠ) 
7:16,66, 80 m ovire: 1. Ema Loparnik (TRK) 12,25, 2. Tjaša Potočar 
Krka) 12,69, 3. Manja Lazarevič (ASB) 12,85, 4. Nika Okorn (Mass) 
13,08, 5. Tina Guštin  (DTO) 13,30, 6. Nadja Okorn (Mass) 13.38, 
300 m ovire: 1. Ema Loparnik (TRK)46,02, 2. Sonja Džinič (Špela) 
47,03, 3. Agata Zupin (SAT) 48,50, 4. Neža Sintič  (Šen) 49,41, 5. 
Nika Ude (Kro) 49,57, 6. Tara Bosil (KLC) 49,94, hoja 1600 m:  

1. Eva Čandi (Kp) 9:14,8, 2. Nika 
Bezjak (Šta) 9:49,38, 3. Kaja 
Intihar (Kro) 9:59,88, 4. Klara 
Cah (Kp) 10:15,80, 4 x 100 m: 
1. Kladivar (Pušnik, Čop, Roj-
nik, Pintar) 50,50, 2. Triglav 
1 51,40, 3. Štajerska 51,75, 4. 
Velenje 52,24, 5. Mass 52,53, 
6. Slovenj Gradec 53,03, 4 

x 300 m: 1. Štajerska (Glinšek, Zavec, Možič, Lukas) 2:55,34, 
2. Triglav (Kr) 2:59,32, 3. Velenje 3:03,69, 4. Koper 3:05,00, 5. 
Mass 3:06,21,  6. Kronos  3:06,79, višina: 1. Lara Omerzu (Bre) 
168, 2. Tina Božič (ASB) 162, 3. Pia Zupan (Vrh) 162, 4. Tina Šolar 
(AKR) 159, 5. Tina Vaupot (Mass) 156, 6. Monika Podlogar (TRK) 
153, daljava: 1. Tina Božič (ASB) 565, 2. Maja Bedrač (Pt) 554, 
3. Nadja Okorn (Mass) 524, 4. Tina Vaupot (Mass) 517, 5. Lea 
Rožman (Bre) 514, 6. Lea Pavlin (DTO) 508, troskok: 1. Tina 
Božič (ASB) 12,30, 2. Lea Pavlin (DTO) 10,91, 3, Sara Sotošek 
(Mass) 10,65, 4. Nadja Okorn (Mass) 10,65, 5. Andreja Miklavčič 
(Go) 10,61, 6. Tajda Škraba (TRK) 10,15, palica: 1. Leda Krošelj 
(Bre) 322, 2. Karin Urek (Bre) 305, 3. Tina Pogorelčnik (Mass) 
290, 4. Taja Čučnik (Mass) 280, krogla: 1. Tjaša Stanko (P Mb) 
12,93, 2. Saša Kmet (Krka) 11,15, 3, Sabina Požun (Kro) 10,63, 4. 
Katarina  Gerič (Kro) 9,41, 5. Nina Šinko (Pan) 9,19,, 6. Manca 
Košelnik (SaT) 9,09, disk: 1. Tjaša Stanko (P Mb) 30,22, 2. Petra 
Lapajne Povirk (Kro) 28,40, 3. Manca Košelnik (SAT) 24,32, 4. 
Sabina Požun (Kro) 19,12, 5. Katarina Gerič Škopac (Kro) 16,68, 
kopje: 1. Tjaša Stanko (P Mb), 2, Tina Vaupot (Mass) 37,59, 3. 
Kristina Udovč (Mass) 37,07, 4. Sara Jurmič  (Pt) 36,43, 5. Manca 
Košelnik (SAT) 35,53, 6. Andreja Miklavčič (Go) 31,81, kladivo: 1. 
Sabina Požun 48,54, 2. Petra Lapajne Povirk 26,85, 3. Katarina 
Gerič Škopac (vse Kro) 21,29. 

Atletski pokal  
za mlajše mladinske in mladinke
DOMŽALE, 22. septembra – Finale atletskega pokala za mlajše 
mladince in mladinke. Skupno, mlajši mladinci: 1. AD Mass, 
Ljubljana 308, 2. AK Triglav, Kranj 174, 3. AD Kladivar, Celje 142, 
4. AK Cestno podjetje Ptuj 117, 5. AK Krka Novo mesto, 80, 6. AK 
Poljane, Maribor 78, 7. AD Kronos, Ljubljana 74, 8. AK Domžale 
67, 9. AK Brežice 53, 10. AK Satler, Kranj 40, 11. AK Gorica 36, 12. 
ŠD Dolenjske Toplice 35. Mlajše mladinke: 1. AD MAS, Ljubljana 
232, 2. AD Kronos, Ljubljana (KRO) 195, 3. AK Cestno podjetje 
Ptuj (PT) 118, 4. AD Almont, Slovenska Bistrica (ASB) 96, 5. AD 

mladinci pa 8.5 km. Izidi, mlajši dečki: 1. Luka Hladnik (TSK 
Loga) 11:02.80, 2. Žan Pevec (TSK Tr Kr) 11:11.60, 3. Jure Zidar (TSK 
Tr Kr) 11:14.00, mlajše deklice: 1. Ana Lucija Jezeršek (NŠD Medv) 
12:11.10, 2. Živa Klemenčič (TSK Tr Kr) 12:12.90, 3. Neža Perko (TSK 
Tr Kr) 13:25.90, starejši dečki: 1. Kristjan Bregant (ŠD Gorje) 
10:06.30, 2. Žiga Špelič (TSK Tr Kr) 10:18.90, 3. Žiga Igličar (TSK 
Loga) 10:27.20, starejše deklice: 1. Klemenčič Nina (TSK Tr Kr) 
10:59.00, 2. Tjaša Trampuš (TSK Tr Kr) 11:03.50, 3. Klara Lekše 
(TSK Loga) 11:12.00, mlajši mladinci: 1. Klemen Razinger (TSK 
Bled) 17:28.00, 2. Beno Črv (ND Rateče Planica) 17:58.50, 3. Matija 
Bajželj (TSK Tr Kr)18:01.30, mlajše mladinke: 1. Klemenčič Anita 
(TSK Tr Kr) 19:41.80, 2. Tina Mlakar (SK Kovinop Lož) 20:05.20, 
3. Polona Klemenčič (TSK Tr Kr) 20:27.60, starejše mladinke: 
1. Anamarija Lampič (TSK Tr Kr) 19:23.40, 2. Anja Kunaver Žavbi 
(NŠD Medv) 20:25.80, 3. Manca Slabanja (SK Ihan) 21:37.10.

SMUČARSKI SKOKI

Alpski pokal
EINSIEDELN (Švica), 1. septembra – Na 2. tekmi alpskega 
pokala (H 117) je nastopila ekipa obetavnih mladih skakalcev 
(letniki 1993 in mlajši), slavil pa je Cene Prevc (letnik 1996). Izidi: 
1. Cene Prevc 270,7 (114, 117.5), 11. Matic Benedik 244,6 (106.5, 113), 
13. Anže Semenič 239,5 (109, 108.5), 17. Rok Justin  229,2 (106.5, 
105), 19. Anže Lanišek 226,3 (107.5, 103.5), 27. Tomaž Verbajs 
219,5 ( 104.5, 103), 28. Aljaž Žepič 215 (101.5, 103.5), 34. Andraž 
Modic 208,5 (100.5, 102), 37. Miha Kveder 205,9 (104.5, 94), 40. 
Ernest Prišlič 198,3 (96, 102.5), 46. Gašper Stupar 181,0 (95.5, 
94.5), 50. Tilen Bartol 174,1 (99, 88), 53. Jaka Kosec 167,6 (96, 
88.5), 56. Žak Šilih 151 (88, 87). Pri dekletih je zmagala Nemka 
Ramona Straub, 10. Anja Javoršek, 12. Manja Pograjc, 13. Anita 
Seretinek, 15. Agata Stare, 16. Julija Sršen (vse Slo). 

NAMIZNI TENIS

Prvi OT za mladince in mladinke
LOGATEC, 9. septembra -  NT Logatec je pripravil I. odprti 
turnir za mladince in mladinke. Zmagovalca sta Darko Jorgič 
(Hrastnik) in Nina Zupančič (Logatec). V finalu mladincev je 
Jorgič odpravil Peršoljo s 3:1 (9, -6, 11, 3), v polfinalu pa sta 

Tom Šviligoj

Pia Zupan
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Kladivar, Celje (KLC) 87, 6. AK Velenje 85 točk, 7. AK Triglav, 
Kranj 74, 8. AK Koper 70, 9. AK Poljane, Maribor 65, 10. AK Krka, 
Novo mesto 62, 11. AD Štajerska, Maribor 55, 12. AK Žalec 53.      
Mlajši mladinci
100 m: 1. Jan Kramberger (ASB) 10,93, 2. Tomaž Rakuš (Pt) 
11,44m 3. Tjaš Paulin  (Mass) 11,52, 4. Jakob Zupanc (TRK) 11,56, 
5. Rok Mlinar (Žalec) 11,68, 6. Jan Kohek (Mass) 11,85, 200 m: 1. 
Luka Janežič (Med) 22,39, 2. Aljaž Brlek (Pt) 22,93, 3. Tjaš Paulin 
(Mass) 23,30, 4 Blaž Murn (Krka) 23,59, 5. Klemen Klemenčič 
(TRK) 23,71, 6. Rok Mlinar (Žalec) 23,73. 400 m: 1. Janez Jakob 
Vodeb (Mass) 49,67, 2. Jaka Zupan (TRK) 50,87, 3. Anej Zupanc 
(KLC) 51,42, 4. Mark Drevenšek (Pt) 52,10, 5. Žiga Pekljaj (KLC) 
52,66, 6. Rok Kveder (Dom) 54,22, 800 m: 1. Lucijan Zalokar 
(KLC) 1:55,75, 2. Emrah Džambič (Mass) 1:56,17, 3. Matjaž Pre-
gart (Krka) 2:00,12, 4. Cene Rakušček (Mass) 2;00,67, 5. Blaž 
Robida (Vel)  2:04,52, 6. Vid Kramer (KLC) 2:08,24, 1500 m: 
1. Bor Grdadolnik (Mass) 4:27,03, 2. Emil Pašič (Piv) 4:27,65, 3. 
Simon Navodnik (KLC) 4:30,37, 4. Miha Ličef (Jes) 4:31,12, 5. Tine 
Glavič (SLG) 4:34,38, 6. Klemen Vilhar (POS) 4:40,35, 3000 m: 
1. Žan Krivec (KLC) 9:23,64, 2. Kristian Grunfeld (Mass) 9:24,64, 
3. Nejc Ferle (Mass) 9:24,88, 4. Miha Ciglarič  (P Mb) 9:40,39, 5. 
Kevin Dolar (Vel) 9:52,98, 6. Domen Marš (TRK) 10:43,86, 110 m 
ovire: 1. Jan Kramberger (ASB) 14,91, 2. Aljaž Brlek (Pt) 15,20, 
3. Armin Makovec (Go) 15,42, 4. Grega Medvešek (Mass) 16,31, 
5. Elvis Kudič (Bled) 16,45, 6. Blaž Murn (Krka) 16,56, 400 m 
ovire: 1. Žiga Bizjak (Mass) 57,93, 2. Aleš Šilar (TRK) 59,23, 3. 
Gašper Dežman (Mass) 1:00,68, 4. Tim Zalokar (TRK) 1:01,02, 5. 
Leon Ljubič (Kro) 1:01, 73, 6. Marko Vidmar (DTO) 1:02,89, 2000 
m zapreke: 1. Tim Kovačič (TRK) 6:24,79, 2. Alen Kolman (P 
Mb) 6;39,84, 3. Nejc Kavka (Mass) 6:45,05, 4. Jan Klemenčič  
(Kp) 7:01,94, 5. Rok Pugelj (Krka) 7:11,60, 6. Žiga Maver (Krka) 
7:12,22, 4 x 100 m:  1. Ptuj (Mark Drevenšek, Tomaž Rakuš, Jan 

(MASS) 26,49, 6. Doroteja Domjan(PT) 26,62, 400 m: 1. Ina Rojnik 
(KLC) 56,91, 2. Živa Zaletel (KRO) 59,15, 3. Maruša Berlot (VEL) 
1:00,00, 4. Agata Zupin (SAT) 1:00,00, 5. Nina Hrvatič (VRH) 
1:00,33, 6. Doroteja Domjan (PT) 1:00,56, 800 m: 1. Anja Plaznik 
(NAV) 2:19,96, 2. Katja Radmilovič (PMB) 2:23, 91, 3. Ema Štukelj 
(KRKA) 2:27, 46, 4. Nika Bezjak (ŠTA) 2:29,22, 5. Kaja Tomažič (KP) 
2:62,34, 6. Maja Mencigar (PAN) 2:32,63, 1500 m: 1. Maja Plaznik 
(NAV) 5:01,30, 2. Julija Repolusk (VEL) 5:03,50, 3. Karmen Orehek 
(PAPEŽ) 5:06,63, 4. Laura Blatnik Guzelj (KRO) 5:15,91, 5. Kaja 
Zupančič (KRO) 5:17,19, 6. Brina Pavlovič (KLC) 5:34,05, 3000 m: 
1. Mateja Pokrivač (ŠTA) 9:53,88, 2. Eva Aljančič (DOM) 10:44,78, 
3. Katja Vrdjuka (PAN) 10:47,30, 4. Sara Jesenko (ŽIR) 10:53,78, 5. 
Vesna Kašnik (VEL) 10:55,82, 6. Djurdjina Peulić (NAV) 11:24,85, 
100 m ovire: 1. Manca Šepetavc (MASS) 14,59, 2. Ema Loparnik 
(TRK) 14,70, 3. Kaja Bajda (Žalec) 15,81, 4. Maja Pristavec (BLED) 
16,00, 5. Ema Barbič (KRO) 16,56, 6. Nika Okorn (MASS) 16,70, 
400 m ovire: 1. Anita Horvat (MASS) 1:04,55, 2. Ajda Lenardič 
(MASS) 1:05, 70, 3. Kaja Bajda (Žalec) 1:05,81, 4. Sonja Džinič 
(Špela) 1:06,77, 5. Nika Vivoda (KP) 1:09,86, 6. Tjaša ŽGAVC (PT) 
1:16,12, 2000 m zapreke: 1. Djurdjica Peulić (NAV) 7:36,95, 2. Anja 
Cimerman (P Mb) 8:11,00, 3. Lejla Nanić (KRO) 8:21,63, 4. Karla 
Ljubi (KRKA) 8:22,53, 4 x 100 m: 1. MASS 1 (Nika Okorn, Nadja 
Okorn, Kaja Debevc, Manca Šepetavc) 50,07, 2. ASB 1 (Manja 
Lazarevič, Danaja Dover, Staša Trajkovič, Tina Božič) 50,13, 3. 
KLC 1 (Barbara Pušnik, Tara Bosil, Tina Jug, Nuša Pintar) 50,35, 
4 x 300 m: 1. KLC 1 (Nuša Pintar, Tara Bosil, Kaja Strgaršek, 
Ina Rojnik)  2:47,78, 2.  Žalec 1(Kaja Bajda, Maruša Kujan, Nina 
Perko, Aneja Simončič) 2:48, 45, 3.  ŠTA 1 (Nadja Zavec, Tjaša 
Lukas, Mihaela Berčnik Polanec, Ana Kljajič) 2:52,82, Višina: 1. 
Staša Trajkovič (ASB) 162, 2. Lara Gril (ASB) 162, 3. Pia Zupan 
(VRH) 159, 4. Tina Šolar (AKR) 159, 5. Monika Podlogar (TRK9 
153, 6. Maruša Kujan (Žalec) 1,50, Daljava: 1. Danaja Dover (ASB) 
540, 2. Martina Jan (Vrh) 519, 3. Jerca Petrovič (DTO9) 511, 4. 
Urša Matičič (MASS) 504, 5. Manja Lazarevič (ASB) 503, 6. Maja 
Pristavec (Bled) 497, Troskok: 1. Tina Božič (ASB) 12,15, 2. Eva 
Mustar (KRO) 11,67, 3. Tjaša Bucik (GO) 11,48, 4. Lea Pavlin (DTO) 
10,90, 5. Jerca Petrovič (DTO) 10,746. Sara Sotošek (MASS) 10,51, 
Palica: 1. Karmen Pirc (BRE) 335, 2. Leda Krošelj (BRE) 330, 3. 
Gaja Hladnik (MASS) 3,10, 4. Neža Bizjak (MASS) 310, 5. Nika 
Peček (MASS) 300, 6. Taja Čučnik (MASS) 300, krogla: 1. Veronika 
Domjan (PT) 14,24, 2. Manca Avbelj (DOM) 12,87, 3. Tjaša Krajnc 
(PMB) 11.68, 4. Anja Mesiček (PMB) 11,52, 5. Katja Mihelič (TRK) 
10,90, 6. Sabina Požun (KRO) 10,67, disk: 1. Veronika Domjan (PT) 
45,49, 2. Živa Gornik (KRO) 43,85, 3. Tjaša Krajnc (PMB) 34,03, 4. 
Petra Povirk Lapajne (KRO) 29,19, 5. Anja Mesiček (PMB) 28,15, 
6. Manca Košelnik (SAT) 24,39, kopje: 1. Melani Hentak (PT) 
45,57, 2. Katja Mihelič (TRK) 44,58, 3. Saša Siter (KLC) 39,88, 4. 
Sara Jurmić (PT) 36,90, 5. Kristina Udovč (MASS) 32,72, 6. Tina 
Černič (KRKA) 32,46, kladivo: 1. Gabriela Kumek (DOM) 53,59, 
2. Sabina Požun (KRO) 48,60, 3. Veronika Rahotin (KP) 39,76, 
4. Manca Hudovernik (TRK) 38,76, 5. Maja Gverić (KP) 29,61, 6. 
Živa Gornik (KRO) 28,30.  

Š O L S K A  T E K M O V A N J A

ODBOJKA NA PESKU

Učenci - zmaga ekipi  
OŠ D. Flisa iz Hoč
HOČE, 25. septembra – Šolsko prvenstvo v odbojki na pesku 
za učence, izpeljava OŠ Hoče, Rok Dvoršič  in športni pedagog 
Boštjan Koren. 

Vrstni red: 1. OŠ Dušana Flisa, Hoče, 2. OŠ NH Maksa Pečarja, 
Ljubljana, 3. OŠ Bojana Ilicha, Maribor, 4. OŠ Šmihel, Novo mesto. 
Izidi, za 1. mesto: DF Hoče : MP Ljubljana 2:0 (11,7), za 3. mesto: 
BI Maribor : Šmihel  2:1 (-12, 15, 8). Polfinale: DF Hoče : BI Maribor 
2:0 (7, 9), MP Ljubljana : Šmihel 2:0 (12, 9). Predtekmovanje, 
skupina A: D. Flisa, Hoče : M. Štrukelj, N. Gorica 2:0 (3, 5), Šmihel 
: S. Jenka, Kranj 2:1 (14, -12, 13), Šmihel : MŠ N. Gorica  2:0 (6, 10),  
DF Hoče : SJ Kranj 2:0 (10,6),  SJ Kranj : MŠ N Gorica 2:0 (5,9), 
DF Hoče : Šmihel 2:0 (8,5). Skupina B: B. Ilicha : Kanal 2:0 (10, 
14),  M. Pečarja (Lj) : Brezovica  2:0 (9, 8), Brezovica : Kanal 2:1 
(-14, 11, 7), MP Ljubljana : BI Maribor  2:1 (-11, 14, 13), MP Ljubljana : 
Kanal  2:1 (14, -17, 7), BI Maribor : Brezovica 2:0 (11,8).  Naj igralec: 
Uroš Planinšič (DF Hoče). 
Naj ekipe: OŠ Dušana Flisa: Uroš Planinšič, Gregor Colnarič, 
Rok Zidar, Vasja Pirc, Andrej Ledinek, trener Boštjan Glodež, 
vodja Boštjan Koren. 
OŠ Maksa Pečarja: Aleks Tepi, Gregor Mihelin, Jure Podlesnik, 
Jaka Pungerčar, Žiga Kumer, Maj Slobodnik, vodja Jani Malovi. 
OŠ B. Ilicha, Maribor: Miha Šijanec, Nik Krebs, Simon Križman, 
Marin Novak, trener Peter Mozič, vodja Djino Idžojtič.
OŠ Šmihel, Novo mesto: Jaka Bevc, Anže Borin, Gašper Klo-
bučar, Luka Lindi, Anže Murko, Tadej Ogulin, Klemen Šetina, 
vodja Andrej Prah.
OŠ Brezovica: Jan Gianini, Uroš Prelec, Bor Rotar, Luka Šuta-
novič, Rok Vodišek, vodja Iztok Kšela.
OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica: Nikola Jovičič, Matija Urbančič, 
Igor Buni, Filip Cotič, Benjamin Petrovčič, vodja Aleš Bremec.
OŠ Kanal: Luka Kralj, Tadej Bizjak, Jan Škodnik, Petrik Kolenc, 
vodja Matjaž Constantini.
OŠ Simona Jenka, Kranj: Maks Josipovič, Erik in Gaber Petrović, 
Žiga Žepič, Gaber Petrič, vodja Jana Sivec,

Bezjak, Aljaž Brlek) 44,45, 2. Mass  Ljubljana (Gašper Dežman, 
Žiga Bizjak, Jan Kohek, Tjaš Paulin) 44,96, 3. Triglav Kranj (Jan 
Dolenc, Tim Zalokar, Jakob Zupanc, Klemen Klemenčič)  45,20, 4. 
Kladivar Celje 47,17, 5. Mass Ljubljana II. 47,70, 6. Kronos 50,85, 
4 x 300 m: 1. Triglav Kranj (Jan Dolenc, Klemen Klemenčič, Aleš 
Šilar, Jaka Zupan) 2:28,05, 2. Kladivar Celje (Vid Kampuš, Anej 
Zupanc, Žiga Peklaj, Lucijan Zalokar) 2:29,05, 3. 3.Mass Ljubljana 
(Žiga Bizjak, Gašper Dežman, Emrah Džambič, Janez Jakob 
Vodeb)  2:31,66, 4. Štajerska Maribor 2:34,98, 5. Ptuj 2:36,44, 6. 
Kronos 2:38,66, Višina: 1. Ahac Moretti (Krka) 195, 2. Tilen Repinc 
(Krka) 190, 3. Jaka Fefer (Vrh) 182, 4. Axel Luxa (Mass) 179, 5. 
Tilen Zupanc (Mass)  179, 6. Franc Povše (Krka) 176, Daljava: 1. 
Žan Frelih (Trk) 650,2. Rene Perko (P Mb) 634, 3. Klemen Hrovat 
(DTO) 634, 4. Vid Železnik Ketiš (KLC) 620, 5. Nino Celec (Pan) 
614, 6. Taj Pučko (P Mb) 607, Troskok: 1. Jan Luxa (Mass) 13,94, 
2. Klemen Hrovat (DTO) 13,35, 3, Rok Miklavčič  8Go) 13,02, 4. 
Taj Pučko (P Mb) 12,99, 5. Žan Frelih (TRK) 12,79, 6. Aljaž Siročič 
(DTO) 12,59,  Palica: 1. Ambrož Tičar (Brež) 421, 2. Miha Predalič 
)Mass) 390, 3. Simon Budič  (Bre) 380, 4. Žan Erčulj (Mass) 360, 
5. Tomi Jankovič (Bre) 300, Krogla: 1. Blaž Zupančič (Mass) 
18,50, 2. Nace Pleško (Mass)  16,54, 3. Rene Ljubec (ASB) 14,57, 
4. Matija Muhar (SAT) 13,69, 5. Irenej Bozovičar (AKR)  13,20, 6. 
Simon Jurmič (Pt) 12,30, Disk: 1. Denis Kumek (Dom) 48,32, 2. 
Irenej Bozovičar (AK Kr) 47,91, 3. Blaž Zupančič  (Mass) 43,80, 
4. Robin Mesiček (P Mb) 39,43, 5. Nace Pleško (Mass) 38,26, 6. 
Rok Miklavčič (Go) 38,13, Kopje: 1. Matija Muhar (SAT) 71,39, 2. 
Rok Balantič  (Dom) 55,20, 3. Miha Uranič (KLC) 54,94, 4. Rok 
Miklavčič  (Go) 50,84, 5. Denis Kumek (Dom) 50,47, 6.Luka Knific 
(SAT) 49,14, Kladivo: 1. Jan Pustavrh (Bre) 56,44, 2. Jan Lokar 
(Bre) 50,97, 3. Denis Kumek (Dom) 45,65, 4. Tilen Škoda (Kro) 
35,84, 5. Grega Cotman (Dom) 34,20, 6. Nejc Krušnik (Dom) 29,31.

Mlajše mladinke
100 m: 1. Maja Petrovčič 
(KRO) 12,28, 2. Kaja Debevc 
(MASS) 12,31, 3. Danaja Do-
ver (ASB) 12,77, 4. Maja 
Pogorevc (SLG) 12,90, 5. 
Dominika Češek (VEL) 12,99, 
6. Barbara Pušnik (KLC) 
13,04, 200 m: 1. Manca 
Šepetavc (MASS) 25,64, 2. 
Maja Petrovič (KRO) 25,67, 
3. Maja Pogorevc (SLG) 
25,78, 4. Staša Trajkovič 
(ASB) 26,36, 5. Anita Horvat 

Žan Krivec

Ambrož Tičar

Anja Plaznik

Staša Trajkovič

KOLESARSTVO

Kronometer v Tacnu
LJUBLJANA, 19. septembra – Steza v Tacnu, organizacija KK 
Rog. Ekipno: 1. OŠ Šentvid 26, 2. OŠ Šmartno pod Šmarno goro 
23, 3. OŠ Mengeš 19, 4. OŠ Trnovo 16, 5. OŠ Dobrova 15, 6. OŠ 
Gorje 12, 7. OŠ Komenda Moste 10, 8. OŠ Stranje 8, 9. OŠ Prule 
5, 10. OŠ Šentvid pri Stični  in OŠ N.H. Maksa Pečarja Ljubljana 
po 4, 12. OŠ Preska 1.
Učenci, 1999, 1998:  1. Matija Gregor Černe (OŠ Gorje) 2:51,93, 
2. Matej Merčun (Meng) 2:53,46, 3. Žiga Jerman (Dobrova) 
2:54,59, 4. Jaka Oven (Dobrova) 3:00,3, 5. Jaka Pavlič (Komenda 
Moste) 3:01,79, 6. Tadej Pogačar (Komenda Moste) 3:04,46, 7. 
Peter Šranc (Gorje) 3:04,90, 8. Pavel Cizelj (Preska) 3:07,50, 
9. Matjaž Križman (M Pečarja Lj)  3:08,09, 10.- David Kosovel 
(Gorje)  3:11,76, 11. Matic Šmit (Gorje) 3:11,70, 12. Blaž Debevec 
(Šmartno p/Šg) 3:13,85, 13. Krištof Kogovšek ( (M Pečarja Lj) 
3:14,07, 14. Simon Kapun (Smlednik) 3:20,74, 15. Kristjan Medja 
(Gorje) 3:22,10, 16, Martin Breznik (Šmartno pŠG) 3:54,81, 24. 
Vid Svetina (Šmartno pŠG) 3:30,67. Učenci letnik 2001, 2000: 1. 
Martin Cunder (Šmartno pŠG) 2:08,37, 2. Žiga Jančar (Šentvid) 
2:09,79, 3. Marko Jeretina (Meng) 2_13,09, 4. Žan Mark Kimovec 
(Meng) 2:13,66, 5. Benjamin Pajek (Šentvid pSti) 2:17,75, 6. Marko 
Križman (M Pečarja Črnu)  2:22,05, 7. Urh Groznik (Komenda 
Moste) 2:22,06, 8. Blaž Rotar (M Pečar Lj) 2:29,89, 9. Domen 
Šnuderl (Šentv) 2:32,57, 10. Matevž Čadež (Trnovo Lj) 2:33,49, 
Učenci, letnik 2003, 2002: 1. Jaša Bašelj (Trnovo) 1:13,78, 2. Jon 
Poljanec (Šentv) 1:21,13, 3. Gašper Skukan (Trn) 1:22,04, 4. Dan 
Andrej Tomšič (Prule) 1:23,60, 5. Martin Oven (Dobrova) 1:25,00, 
6. Bine Miškulin (Šmartno pŠG) 1:29,92. Učenke: 1. Pia Maša Ustar 
(Šentvid) 3:20,03, Ana Majnik (Stranje) 3:29,56, Mlajše deklice: 
Pika Miškulin (Šmartno).
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Anastasija
Na čolnu, v samotnem zalivu, nekje v 

Dalmaciji, sem sama s svojimi mislimi. V da-
ljavi plujejo jadrnice, morje je spokojno, mirno, 
neskončno. Zgodnje jutranje sonce me greje 
prijetno. Je toplo, prijazno in nasmejano.

Prav takšna je bila Anastasija, moja učenka. 
Bila je kot sonček. Iskrivih oči, prijazna in 
zmeraj nasmejana. Najine poti so se križale na 
Osnovni šoli Elvire Vatovec v Pradah. Vesela 
sem, da so se. Od nje sem se naučila veliko – o 
življenju … Na šolo sva prišli hkrati, septembra 
2001. Anastasija v 1. razred, jaz na novo de-
lovno mesto. Bila sem v velikem pričakovanju, 
kaj šele prvošolci in med njimi ona. Nekateri so 
bili tihi in zadržani, drugi glasni in veselo razi-
grani, vsi pa zvedavih oči in polni pričakovanj. 
Sprejem prvošolcev je vedno slovesen. Tokrat 
še posebno, saj se je šola ponovno preimenovala 
v OŠ Elvire Vatovec. Po prireditvi je delega-
cija učencev, učiteljev in staršev odnesla šopek 
cvetja na grob partizanske učiteljice Elvire 
Vatovec. Takrat sem spoznala Anastasijino 
mamo Tamaro Ljutič, prijetno sogovornico 
in zastopnico staršev. Ko so prvošolci odhajali 
domov, sem ob njej videla prikupno svetlolaso 
nasmejano deklico – Anastasijo.

Leta so tekla. Anastasijo sem srečevala na 
hodnikih, v jedilnici, na šolskih prireditvah. 
Videvala sem jo na športnih dnevih in dnevih 
dejavnosti, na meritvah za športno vzgojni 
karton. Spoznala sem tudi njenega eno leto 
starejšega brata Aleksandra. Vedela sem, da 
trenirata atletiko. Veselila sem se njunega 
prihoda na predmetno stopnjo, ko bom postala 
njuna učiteljica športne vzgoje.

A nekega dne smo v zbornici izvedeli ža-
lostno novico o Anastasijini bolezni. Takrat 
je hodila v 3. razred. Na konferenci ob takih 
trenutkih nastane mučna tišina. Ne razumemo, 
zakaj se to lahko zgodi otroku. In želimo, upa-
mo in držimo pesti, vsi skupaj in vsak posebej, 
da bi se vse izšlo tako, da bi bilo dobro in prav. 
A žal je Anastasijina bolezen napredovala. Po 
zahtevni operaciji se je v 5. razred vrnila z 
rutko na glavi in hodila je s pomočjo bergel. 
Amputacija noge naj bi ji rešila življe-
nje. Vsi smo upali in verjeli, da bo tako. 
Za enajstletno deklico in njeno družino 
je bila to težka preizkušnja. Spopasti 
se s hudo boleznijo, operacijo, dolgo-
trajnim zdravljenjem in prihodnostjo, 
ki jo bo zaznamovala invalidnost, ni 
bilo lahko. 

Učitelji predmetne stopnje smo se 
pripravljali na trenutek, ko bo prišla 
k našim uram. 

Počutila sem se nemočno. Kako bo, 
ko bo prišla v telovadnico? Vse znanje 
s fakultete in delovne izkušnje so se 
razblinile v nič kot milni mehurček. 
Kako jo bom sprejela, kaj ji bom rekla, 
kaj jo bom učila, kaj in kako bo sploh 
lahko delala? In kako se bo počutila – v 
telovadnici, kjer vsi tekajo, skačejo, se 
igrajo, smejijo, telovadijo? Tako, kot 
je ona lahko nekoč.

Za to uro nisem napisala priprave. Dolgo v 
noč sem razmišljala. Rekla sem si, da bo že in 
da bom zmogla. V 5. B-razredu je bilo deset 
deklic, deset prijetnih deklic in dobrih športnic. 
Iz garderobe so nasmejane prišle v telovadnico. 
Anastasija je bila med njimi. Hodila je z ber-
glami. Vrsta zbor. Ja, pri meni je še vedno, ne 
takšna po vojaško, ampak taka, da se prijazno 
pozdravimo, pogledamo, če kdo manjka, če je 
kdo opravičen, in povemo, kaj bomo delali. 
Še posebej sem pozdravila Anastasijo. Ne spo-
mnim se več svojih besed, a povedala sem ji, 
da sem vesela, da je z nami. In da bo za nekaj 
časa, dokler je še opravičena telovadbe, moja 
glavna pomočnica. Na tej uri nista telovadili 
še dve deklici, ena z mavcem na roki, druga 
opravičena po bolezni. Na programu sem v 
tistem obdobju imela gimnastiko. Napovedala 
sem jim, da naj bi imeli svetovno prvenstvo v 
gimnastiki. Potrebovali smo tekmovalke in 
sodnice. Na hitro smo sestavili ekipe – Rusija, 
Kitajska, Romunija. Ja, v teh državah so dobre 
telovadke. Mimogrede še ščepec povezave z ge-
ografijo. Sodnice imajo odgovorno in zahtevno 
delo. Pa smo se pogovorili o sojenju pri gimna-
stiki. Mimogrede sem jim spregovorila o Bredi 
Cilenšek, naši nekdanji učiteljici angleščine, ki 
je tudi sodila na mednarodnih tekmah, ter o 
tem, kako ji je znanje tujih jezikov prav prišlo 
pri tem delu. Telovadke so se ogrevale, sodnice 
smo se pripravile za sojenje. Tri opravičene 
učenke in jaz – vrhovna sodnica. Imeli smo 
svetovno prvenstvo. Ura je minila hitro, vsi smo 
bili zaposleni. Ko so učenke odšle v garderobo, 
sem še malo poklepetala z Anastasijo. Kaj bo 
počela takrat, ko ne bo več opravičena … Ne, 
Anastasija ni imela namena sedeti na klopi in 
gledati, kaj počnejo sošolke. Želela je delati 
po svojih zmožnostih. Prijazno mi je dejala, 
naj se ne obremenjujem. Od takrat je bilo vse 
preprosto. Vem, da je doma zagotovo doživljala 
krize in hude trenutke, a pred mano in sošolci je 
bila močna in pogumna. In vedno nasmejana, 
prijazna in dobre volje – pravi sonček.

Postala je športnica. Malo sem se v njeni 

zgodbi znašla tudi sama … Malo pred Ana-
stasijinim prihodom v šolo, po operaciji, smo na 
šolo začeli dobivati revijo Športnik – o športu 
invalidnih oseb. Z zanimanjem sem jo prebrala. 
Športnike invalide zelo spoštujem in občudujem 
njihovo voljo in moč. V reviji sem poiskala 
telefonsko številko uredništva in jih poklicala. 
Predstavila sem se in povedala Anastasijino 
zgodbo ter jih povprašala, kako ji lahko, kot 
njena učiteljica športne vzgoje, svetujem in jo 
na obali, kjer živi, usmerim v šport. Povedali so 
mi za gospo Štefko iz Portoroža, ki igra sedečo 
odbojko v slovenski reprezentanci. In tudi to, 
da se lahko kadarkoli obrnem nanje.

Nato sem se pogovorila s Tamaro, Anastasi-
jino mamo. Kako dobro je bilo, da sva bili pred 
nekaj leti skupaj v delegaciji, ki je nesla šopek na 
grob Elvire Vatovec, in sva se spoznali. Ni prišla 
na govorilne ure. Prišla je na klepet ob kavi – o 
Anastasiji. Pripovedovala mi je zgodbo, ki je v 
oči silila solze. Zgodbo o volji in pogumu. Rekla 
mi je, naj bom samo poleg, saj bo Anastasija vse 
naredila sama. Želela je, da se ji pustim voditi, 
naj delam tako, kot mi govori srce. Ko je od-
šla, sem se razjokala. Bi jaz, kot mama, vse to 
zmogla? Občudovala sem ju – obe.

Na eni od naslednjih ur sem Anastasiji 
pokazala revijo Športnik. Kmalu zatem mi je 
povedala, da so v stiku z invalidnim gospodom 
iz Trsta in nedolgo zatem, da bo začela trenirati 
sedečo odbojko. Pri pouku športne vzgoje je 
počela marsikaj. Igrala je badminton, namizni 

tenis, delala vaje za moč in gibljivost – 
vse, kar je lahko. Igrala je odbojko in 
košarko, plesala je aerobiko. Na športnem 
dnevu na razrednem tekmovanju v od-
bojki je bila v ekipi svojega razreda. Ko 
je prišla na vrsto za servis, je njen razred 
povedel za več kot deset točk. Vsi smo 
ji ploskali. V 7. razredu si je za izbirni 
predmet izbrala šport za zdravje. Bila 
sem vesela. Doma je dobila kolo, prire-
jeno prav zanjo, po Pobegih se je vozila 
tudi z motorinom.

Na glavi ni imela več rutke, s krat-
kimi laski, vedno nasmejanimi očmi in 
prijaznim pogledom je kljub protezi 
skoraj tekala po šoli. Vsi učitelji smo se 
veselili. Upali smo, da je uspela premagati 
bolezen.

Doma sem svojima otrokoma pripove-
dovala o njej. Da bosta razumela, kako 
rešljive in zanemarljivo majhne so njune 
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najstniške težave. O njej sem se pogovarjala s 
svojo mamo. Nekega dne, bilo je okrog novega 
leta, me je obiskala, prinesla je darilo zame in za 
Anastasijo – lično zavitega, iz mehke bele volne 
spletenega sneženega moža. Naredila ga je za 
naju. Ob tem mi je povedala zgodbo. V reviji 
Naša žena je prebrala, da pozivajo ljudi, naj 
naredijo stekleničke upanja. Kakršnokoli malo 
stekleničko ali plastenko naj oblečejo, poslikajo 
ali ji kako drugače dajo novo, igrivo podobo. 
Še vedno pa se morajo odpirati. Moja mama je 
naredila kar nekaj snežakov – stekleničk upanja, 
ki so odromale na pediatrično kliniko za hudo 
bolne otroke. Odprli bodo pokrovček in vanjo 
povedali svoje želje. Mama je pletla z mislimi 
name in na Anastasijo, čeprav je ni poznala. A 
pred mnogimi leti je poznala Jožico, mojo sovr�
stnico in prijateljico, sosedo mojih starih staršev. 
Zbolela je kot Anastasija, borila se je pogumno 
in dolgo, a na koncu je bila bolezen močnejša. 
Takrat sem hodila v šesti razred in nisem razu�
mela, zakaj ji nihče ni pomagal.

Sneženega moža nisem Anastasiji nikoli iz�
ročila. Ne vem, zakaj sem iskala neko posebno 
priložnost. Morda sem se bala, da bi, če bi 
ponovno odprla pokrovček, iz njega izpuhteli 
dve moji iskreni želji …  Prva, da ozdravi za 
vedno, in druga, da v športu najde smisel ži�
vljenja, prijatelje, spozna svet, doživlja takšne 
trenutke, ki jih mnogi lahko le sanjamo …
Upala sem, da bo moja želja dovolj, in čakala, 
da ji ga dam, ko bo odpotovala v Peking …
Danes mi je neskončno žal.

V 8. razredu Anastasije nisem več učila, saj 
sem v tem oddelku prevzela skupino fantov. 
A še zmeraj sva se srečevali v telovadnici in na 
šoli. Nekega dne me je povabila v Logatec, na 
trening reprezentance v sedeči odbojki. Z vese�
ljem sem se odzvala njenemu vabilu. Spoznala 
sem prof. Adija Urnauta, njenega trenerja, in 
soigralke. Bila je najmlajša med njimi. Še tri�Še tri�e tri�
najst let ni imela. Starejše soigralke in trenerji 
so jo medse sprejeli prijazno. Vedela sem, da ji 
bodo pomagali na njeni športni poti, in kar je še 
pomembnejše, v življenju, da ji bodo v vsakem 
trenutku stali ob strani. Čutila sem, da jo imajo 
radi. Ob odbojki so jo učili tudi tega, kako se 
spopasti z življenjem.         

Ne bom pozabila trenutka, ko mi je nekega 
dne, v šolski jedilnici, prisrčno nasmejana hitela 
naproti in mi povedala: »Učiteljica, v Egipt 
grem, na svetovno prvenstvo!« Stisnila sem jo v 
objem in imela sem solzne oči. Neznansko sem 
bila vesela in nanjo ponosna. A žal Anastasija ni 
odšla na to prvenstvo. Namesto v Egipt je odšla 
v bolnico. Bolezen se je ponovno vrnila. Spet je 
ni bilo v šolo in učitelji smo spet upali in držali 
pesti. Učiteljica, ki jo je obiskovala na domu 
in ji pomagala pri učenju, nam je nekega dne s 
solznimi očmi dejala: »Ne vem, če bo Anastasiji 
uspelo. Hudo je.« 

Osmi razred je, kljub hudim trenutkom, 
uspešno končala in sledile so počitnice. Čas, ko 
se morajo otroci veseliti, igrati, kopati, sončiti 
in se smejati. Čas brezskrbnosti in veselja. A pri 
Ljutičevih doma je ta čas nadomestila žalost. 
Anastasija se je v teh počitnicah poslavljala od 
njih. Odšla je septembra leta 2008, ko so v Pe�
kingu potekale paraolimpijske igre. Ni prav, da 
ji ni bilo dano biti tam. Ne verjamem, da smo 

vsi, ki smo jo imeli radi, premalo stiskali pesti, 
da smo premalo želeli in upali. A spoznanje, da 
vse to ni bilo dovolj, je bolelo. Nihče ni mogel 
pomagati …Tokrat sem razumela.

Novica o Anastasijenem odhodu je šolo odela 
v žalost. Na šolskih hodnikih je bilo tiho, mirno, 
dostojanstveno. Anastasije ne bo več.

V Pekingu so Anastasiji v slovo njene soi�
gralke iz reprezentance športno odigrale tekmo. 
Zagotovo s solzami v očeh in z mislimi nanjo. 
Slovenska paraolimpijska reprezentanca pa se 
ji je poklonila z minuto molka.

Ko je ladjica z žaro odplula z ankaranskega 
pomola, sem za trenutek sama sedla na skale in 
pustila solzam svojo pot. Ne vem, če sem takrat, 
ko je bila Anastasija z mano, naredila dovolj. 
A spomin na trenutke, ko sem z njo doživljala 
njeno sedečo odbojko, me je prepričal, da sem 
naredila nekaj … Bila sem njena učiteljica in 
imela sem jo rada. 

ganiziramo paraolimpijski športni dan in svoje 
učence seznanimo s športnim udejstvovanjem 
in dosežki slovenskih invalidnih športnikov.

V vseh razredih smo se pogovarjali o športni�
kih, denimo, o Mateji Pintar, Darku Djuriću, 
Alenu Kobilici, Galu Jakiču in drugih. O 
njihovih športnih disciplinah, tekmovanjih in 
uspehih. Pogovarjali smo se o Anastasiji in bili 
ponosni nanjo. Igrali smo sedečo odbojko, sede 
igrali namizni tenis in suvali težko žogo. Tudi 
tekmovali smo. Za dan šole smo izdelali plakat 
in predstavili naše dejavnosti, naše športnike 
invalide in našo Anastasijo. Zapisali smo, da je 
bil to dan v spomin Anastasiji.

Že pred leti smo, v okviru naravoslovnega 
dne, na šolo povabili gospo Štefko, Anastasijino 
soigralko iz reprezentance v sedeči odbojki, 
in Anastasijino mamo. Veliko lepega sta 
nama povedali o njej. Takrat sem začutila, 
da steklenička upanja, mali sneženi mož, tisti, 
ki sem mu zaupala svoje želje za Anastasijo, 
lahko odide. Dala sem ga Anastasijini najboljši 
prijateljici Sari. 

Otroke v šoli učimo malo za ocene in veliko 
za življenje. Tisto, kar jih učimo za življenje, se 
mi zdi pomembnejše in mnogo bolj odgovorno. 
Ko jim pripovedujem o Anastasiji in športni�
kih invalidih, jim pripovedujem o njihovem 
neizmernem pogumu in volji do življenja. 
Dokler bom učila, bom pripovedovala o tem. 
Verjamem, da se iz takšnih zgodb črpa pogum 
za trenutke, ko je v življenju težko in črno in 
se zdi, da ni izhoda …

Sedim na skalah, pod borovci, sonce počasi 
tone v morje. Kmalu odhajam domov, zato 
so takšni večeri neprecenljivi. Napolnijo te z 
energijo. Novo šolsko leto se bliža in čakajo me 
novi in stari učenci – razigrani, navihani, glasni, 
polni pričakovanj … Rada jih imam. 

Čakam, da se spusti noč. Tiha in spokojna. In 
da na nebu zasijejo zvezde. Svetle in prijazne. 
Verjamem, da vsaka od njih sveti za nekoga 
od nas. Tudi, ko ga ni več. Pripravljeno imam 
željo, da me zvezdni utrinek ne prehiti. Želje 
se ne sme povedati, izdala bom le, da ni skro�
mna, a je preprosta. Če se mi uresniči, bom 
neznansko bogata … In tu, v tem zalivu, se 
mi utrinek vedno zgodi … Morje je mirno, 
globoko, neskončno. Nekje v daljavi se dotika 
neba. Morje imam rada. Vem, da ga je imela 
rada tudi Anastasija. 

London 2012 paralympics
Začetki paraolimpijskega gibanja segajo 

v leto 1948, v obdobje po drugi svetovni 
vojni. Pobudo je dal nevrolog dr. Ludwig 
Guttmann, menil je, da je šport vsestransko 
sredstvo, ki lahko pripomore k bolj polne�
mu življenju oseb, ki so tako ali drugače 
omejene pri gibanju. Vendar so invalidi 
prvič nastopili v okviru olimpijskih iger 
šele na OI v Rimu, leta 1960. Takrat se je 
zbralo 400 športnikov in športnic iz 23 
držav, nastopali pa so samo na vozičkih, v 
osmih športih, v ospredju pa je bila atletika. 
Leta 2008, na OI v Pekingu je sodelovalo že 
4000 športnikov in športnic, nastopali so v 

20 športnih panogah. Na vsakih paraolim�
pijskih igrah je kaj novega, športni spored 
se širi, tako da je bilo na 14. Paraolimpijskih 
igrah v Londonu že 4500 športnikov, ki so 
nastopili v 21 športnih zvrsteh.

Zanimanje javnosti je bilo veliko, vsto�
pnice za vsa prizorišča so bila razprodana. 
Slovesnemu začetku igre je prisostvovala 
tudi angleška kraljica Elizabeta II. Leta 
1976 so na Švedskem izpeljali tudi I. 
zimske paraolimpijske igre. V Londonu 
je nastopila 22 članska odprava slovenskih 
športnic in športnikov, ki so se izkazali z 
nekaj izvrstnimi uvrstitvami.  

Spomin na Anastasijo je živ in ne bo zble�
del. Kmalu bodo minila štiri leta, od kar je ni 
med nami. Še vedno učim športno vzgojo na 
Osnovni šoli Elvire Vatovec. Velikokrat spon�snovni šoli Elvire Vatovec. Velikokrat spon�
tano, a eno uro na leto načrtovano in zagotovo 
so vsi moji učenci z mislimi pri Anastasiji. 
Takrat se pogovarjamo se o športu invalidov, o 
Anastasiji, o volji in pogumu ter igramo sedečo 
odbojko. Letos, pred paraolimpijskimi igrami 
v Londonu, je s strani olimpijskega komiteja 
Slovenije prišla pobuda, da učitelji na šoli or�
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Star pregovor iz nekdanje skupne 
države pravi: Svako slabo – za neko 
dobro!« kar bi pomenilo, da lahko 
v vsaki slabi stvari najdemo tudi kaj 
dobrega – in seveda tudi narobe. 
Zadnja vojna na področju nekdanje 
Jugoslavije, posebno v Bosni in 
Hercegovini, je po krutosti prekašala 
vse, posledice pa se bodo poznale še 
desetletja. A vendarle, če ne bi bilo te 
vojne grozote, ne bi bilo znamenitih 
livanjskih »divjih« konj, črede kakšnih 
tristotih osebkov, ki na planini Cincar 
(2006 m) in tudi širše živijo po svoje, 
brez gospodarjev. Kmetje, ki živijo 
pod temi gorami, so jih med vojno 
prepustili naravi.

Presenetljivo je, da so konji preživeli v tej 
dokaj obsežni in tudi odmaknjeni gorski po�
krajini, pa čeprav imajo v svojem vedenjskem 
arhetipu gospodarja na dveh nogah, ki mu daje 
hrano in streho nad glavo, konj pa mu v za�

meno opravlja nekatera dela. No, marsikatero 
nalogo, ki je bila stoletja v domeni konj, zdaj 
opravljajo traktorji, avtomobili … In nena�
doma je nastopilo obdobje, ki je dalo konjem 
možnost »osamosvojitve«. Nekoliko ironično 
bi lahko razmišljali, da osvobajanje, takšno 
ali drugačno, ni samo plod vzvišene človeške 
misli in njegove želje po svobodi, ampak da 
ima svoboda svoje mesto tudi v prvinskem 
nagonu pri živalih, še posebno tistih, ki so 
od nekdaj bivale v sožitju s človekom in bi si 
zanje morda mislili, da so že zdavnaj pozabili 
na svobodo in naravo. 

Konji so za svojo svobodo plačali davek. 
Zdaj niso več tista pokončna in ponosna bitja, 
kakršna jih poznamo iz filmov z Divjega zaho�
da ali pa kar iz tekmovalnih aren, pa naj gre za 
dresuro, preskakovanje zaprek, kasaške ali pa 
galopske dirke, kjer konje občudujemo zaradi 
lepote, plemenitega gibanja, moči in čudovitih 
postav. Pri konjih na romantični bosanski pla� Pri konjih na romantični bosanski pla�
nini, na kateri bi se lahko sprehajal ves dan, pa 
ni opaziti kakšne igrivosti. Še najbolj živahni 

so v paritvenem obdobju, ko se z zobmi in 
udarci kopit bojujejo za položaj v čredi in 
dostop do samic. To ni igra, to je življenje in 
boji niso šala. Konji na planini Cincar so se 
po svojem vedenju precej približali ovcam, 
saj od jutra do teme sklonjeni mulijo travo 
pred svojimi nogami. Konjem na Cincarju ne 
preostane nič drugega. Cel dan morajo muliti 
in mleti suho rastlinje negostoljubne gorske 
pokrajine, če želijo preživeti. Za to ne potre�
bujejo kakšnega vzvišenega vzgiba, dovolj je 
želodec, ki kliče k preživetju. Livanjski divji 
konji se razlikujejo od svojih udomačenih vr�
stnikov najbrž tudi po tem, da so se jim skrčili 
želodci in da pri hrani niso razvajeni. Za pre�
živetje ne potrebujejo veliko – tudi zato, ker 
nimajo kje vzeti. Na prelazu, na poti iz Livna 
v Tomislavgrad, smo tik ob cesti naleteli na 
čredo konj, ki je s tal lizala sol za posipavanje 
ceste, ostanek cestarjev iz zimskih zalog. Naš 
vodič jih je spodil nazaj v planino, saj bi lahko 
katerega radovednost pognala čez cesto ob 
nepravem času.   

Svobodni - konji na Cincarju
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Mojca Stritar

Od glave do pet
Andi od Ognjene zemlje do Venezuele

KNJIGA

Prepričan sem, da mladim, od osnovne šole pa do univerze, ne bo niti 
za trenutek dolgčas, če se bodo skušali pozabavati z Mojčinimi zgod�
bami, saj so pravo avanturistično branje. Za mlade. Kajti tudi Mojca je 
še mladenka, ki je dobila v družini čisto posebno popotnico za življenje 
– ljubezen do narave. Užitek hoje in guljenja podplatov gojzarjev, kot 
najbolj učinkovitega prevoznega sredstva, pa si je privzgojila sama.

Najbrž se bo mladi bralec zamislil že ob njenem razmišljanju v 
uvodu, ki najbrž ne bo všeč staršem, ki svojim otrokom dajejo zavetje 
v družini, ko že zdavnaj niso več otroci, ampak so odrasli ljudje, ki bi 
morali imeti svoje otroke. Takole začenja: »… Takrat sem prvič potovala sama in ugotovila sem, da 
– povsem proti pričakovanjem – nisem niti osamljena niti prestrašena. Pravzaprav sta me prestrašila 
edino samozavest in občutek svobode. Brez prijateljev, družine, službe, brez preteklosti in brez pri�
hodnosti, brez želje po spreminjanju česarkoli razen same sebe, brez vzvišenosti in brez kompleksov, 
skratka brez vse prtljage, ki zaznamuje vsakdan, sem bila zares in samo Jaz. Edino, kar je bilo važno, 
je bilo moje ravnanje v danem trenutku. Tukaj in zdaj!« začne pripoved. Malo kasneje potegne na dan 
napis v španskem jeziku, sicer verz španskega pesnika Antonia Machada (1875–1939), zapisanega na 
nekem zidu ob poti: »Popotnik, ni poti, pot nastaja, ko hodimo!« in takoj prizna, da se ji je naselil v 
glavi kot mantra. »Kdo pravi, da je moja pot že določena?« Takoj pomisli nase, ko je zavila s ceste na 
zaraščeno potko in se zavedla, da tam ni množice.     

Mojca Stritar ima pred svojim imenom akademski naziv dr. Tega nikjer v knjigi ne izvemo, saj ga 
ne uporablja. Ko je pisala o svojih doživetjih za Šport mladih, še ni imela tega naziva. A tudi ko je 
kasneje še tu in tam kaj zapisala za našo revijo, naziva ni zapisala. Kljub temu da je redno študirala, je 
prav tako redno ali pa še bolj iskala svoja doživetja po svetu. Njene zgodbe potrjujejo, da njene poti 
ne nastajajo samo dejansko v naravi, ampak tudi virtualno. V njenem miselnem svetu še veliko bolj, 
kot ga pusti odtis podplata v travi, na skali, v grušču ali kjer koli.  

Mojca si upa stopiti povsod. V podzemsko jamo se navezati in splezati neko smer ali pa ure in 
dneve iskati smisel brezpotja ali oddaljenega smučišča nekje v Kazahastanu. Bralcem njenih zgodb v 
Športu mladih tega ni treba dopovedovati. Zato lahko Mojčino knjigo odprete na katerikoli strani. 
Zagotavljam, da je ne boste odložili do trenutka, ko jo boste prebrali. In stožilo se vam bo, ker ste 
hiteli, kajti začutili boste, da bi lahko v njeni družbi hodili še dolgo. 

Posamezne črede od 30 do 40 konj živijo 
vsaka zase in skušajo najti najboljši pašo. 
Znotraj črede pa se konji pasejo skupaj in 
meljejo hranljive bilke v skorajda urejeni vr�
sti. Ko področje obdelajo, se premaknejo na 
drugega. Kot da bi kolobarili. Ko sonce zaide 
za Kamenšnico, za Cincarjevim zahodnim gor�
skim sosedom, med katerima je veliko kraško 
Livanjsko polje, si na nekem odmaknjenem 
delčku svojega kraljestva najdejo prostor za 
počitek, navadno v bližini vodnih žepov.  

A tako kot v vsaki urejeni skupnosti je nekaj 
samotarjev, ki vse počno bolj odmaknjeno in 
začasno ne potrebujejo družbe. Poznavalci 
menijo, da so vodniki, ki jim čreda sledi in ki 
odločajo, kam bo vodila pot. Seveda pa so še 
druge vrste samotarji, denimo, samci, ki si, 
zunaj paritvenega obdobja, odpeljejo samico 
v bolj odmaknjen konec planote. 

Na cesti, ki vodi prek Cincarja iz Livnega 
v Tomislavgrad, lahko vidite prometni znak, 
ki opozarja na konje. V Sloveniji takšnih 
prometnih oznak že dolgo ne potrebujemo. 
Cesta je eden od večjih sovražnikov livanjskih 
divjih konj, saj jih vsako leto nekaj konča pod 
kolesi avtomobilov. Letos bo teh prometnih 
nesreč morda manj, ker so travnike na drugi 
strani ceste, ki deli Cincar od Tušnice, uničili 
plameni. Ja, nikomur, ki ima kaj soli v glavi, 
ni jasno, zakaj je treba zažigati travnike, po�
lja, strnišča. V Livnu in v vsej regiji je veliko 
ljubiteljev narave, ki se po svoje borijo proti 
tej nadlogi. Vse več je prijateljev na planini 
iskrih žrebcev, kot bi dejal F. G. Lorca, ki 
se zavedajo, da so konji na plani vrednota, 
predvsem pa varovalna znamka neokrnjenega 
naravnega okolja. Te ljudi združuje misel, da 
je treba konjem pomagati, da bi preživeli. Zelo 
jih je skrbela letošnja avgustovska suša, saj po 
15. avgustu, ko naj bi poletje že pregovorno 
zamenjale jesenske plohe, o dežju ni bilo ne 
duha ne sluha. Morda so morali konjem vodo 
v jeseni dovažati v cisternah. Tudi zima jim ne 
prizanaša. Lani, denimo, se je Livno, ki sicer 
leži na višini 750 m nadmorske višine, nekaj 
tednov dušilo pod skoraj petimi metri snežne 
odeje in nizkimi temperaturami. Tudi takrat 

so ekipe planinsko ekološkega društva Borova 
glava konjem pomagale preživeti.   

Prav civilna pobuda, v kateri so ljudje, ki 
vedo, kaj pomeni narava, in čuvarji narave 
pa so pripomogli, da se je v zadnjih letih zelo 
zmanjšalo število divjih lovcev, ki so pobijali 
konje in jih pod roko ponujali ljudem za 
popestritev prehrane, zase pa so pridržali 
občutek dobrega posla, v katerega jim ni bilo 
treba veliko vlagati.

Zatorej, če se boste kdaj potepali po Her�
cegovini in boste v bližini Livna, povprašajte 
po divjih konjih. In če boste vztrajni, jih boste 
videli. Nekoč sem s šotorom zavil v Camargue, 
v delto reke Rhone, ki slovi po divjih konjih. S 
kolesom smo se nekaj dni preganjali po obrež�
jih, a nismo videli nobenega. To radovednost 
sem potešil v Bosni. Zakaj je ne bi še vi, ko bo 
priložnost? 
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Športni tabor

Belokranjci -  
na taboru uličnega 

nogometa
Čeprav Zavod za fair play trenutno miruje, pač 

v skladu s splošnim položajem družbe, pa dobra 
dela, ki jih je sprožili, še zmeraj delujejo. Nedavno 
se je iz Wroclava (Poljska), iz evropskega kampa za 
ulični nogomet (od 28. avgusta do 2. septembra), 
vrnila ekipa zadovoljnih belokranjskih šolarjev, 
ki sta jo vodila Tadeja Malnarič in Sašo Milosa�
vljević, športni pedagog na Osnovni šoli Semič, 
a da so doživeli zanimivo mednarodno izkušnjo, 
sta pripomogla dr. Stane Pinter, pomočnik amba�
sadorja za fair play in predstavniki Nogometne 
zveze Slovenije.

Belokranjci so zbrali vtise in na kratko zapisali: 
»Trije učenci iz Semiča in eden iz Črnomlja smo 
v Wroclawu preživeli čudovit teden z nogometno 
igro. V ospredju nogometnega tabora, ki je potekal 
v okviru  Evropske nogometne zveze, ni bilo tek�
movanje, pač pa vzporedne dejavnosti. Na turnirju 
so nastopile ekipe iz 41 evropskih držav, v vsaki so 
bili po štirje člani, dve deklici in dva dečka, stari od 
12 do 16 let.  Mladi ljubitelji nogometa smo prve dni 
obiskovali različne delavnice, ki so bile povezane z 
nogometom, fair playjem in strpnostjo. Drugi del 
tedna, od srede do sobote, smo igrali nogomet. Po 
prvem dnevu nastopov so organizatorji razdelili 
ekipe v pet kakovostnih skupin. Dva naša para sta 
igrala v tretji skupini, en pa v najboljši peti skupini. 
Ta par je prvi dan tekmovanja, v kombinaciji s paro�
ma iz Danske in Portugalske, osvojil prvo mesto. V 
popoldanskih urah smo tekmovali v orientaciji po 
mestu Wroclaw, obiskali smo živalski vrt, tako da 
nam ni bilo nikoli dolg čas. Prosti čas smo uporabili 
za druženje z vrstniki iz drugih držav. Največ časa 
smo prijateljevali z ekipo iz Strasbourga (Francija). 
Od prijateljev smo se poslovili v soboto zvečer, po 
sklepni prireditvi in podelitvi priznanj. Pot je bila 
dolga in naporna, toda nikomur ni bilo težko, saj 
smo preživeli lep teden s športom.«


