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Luka v akcijiAjda Mršek in Jera Oražem, dijakinji

Najprej dijaki, potem športniki. Ali obratno?

Sedijo (z leve) Krištof Brezar, Anže Peharc, Cene Prevc, Matej Mohorič, Bine Pevec, Manca Urh, Urša Bežan in moderatorja 
Primož Petrič in Jera Oražem.  Foto: Domen malovrh.

GIMNAZIJA KRANJ, 16. oktober – Na Gimnaziji Kranj 
so pripravili okroglo mizo z naslovom: Z roko v roki 
– z vrhunskimi športniki Gimnazije Kranj. Rdeča 
nit zanimivega projekta je bil pogovor z dijaki o 
povezavi med šolo in športom. Vodila sta ga iskriva 
moderatorja, sodelovali pa so dijaki in dijakinje: 
plavalka Urša Bežan, cestni kolesar Matej Mohorič, 
balinar in nogometaš Bine Pevec, smučarski skakalec 
Cene Prevc, drsalec Krištof Brezar, karateistka Manca 
Urh in plezalec Anže Peharc. Izvedeli smo, kako jim 
uspeva združevati šport in šolske obveznosti in hkrati 
blesteti na obeh področjih. 
Mag. Franc Rozman, ravnatelj šole, je na začetku 
okrogle mize dejal, da je letošnji rod športnikov na 
Gimnaziji Kranj izjemen, saj so kar trije nedavno 
postali svetovni prvaki. Čestital jim je za uspehe in 
hkrati pozval, naj vztrajajo pri športu: »Zavedati se 
morate, da ste dijaki kranjske gimnazije in da smo na 
vas ponosni. Na Gimnaziji Kranj se kar petina dijakov 
resno ukvarja s športom.«

Usklajevanje šole in športa  
jim gre od rok
Športniki so se strinjali, da s športom pridobiš na 
samodisciplini. Če želiš biti uspešen tudi v šoli, si 
moraš že vnaprej razdeliti čas, pri pouku pa je treba 
zbrano poslušati, da odneseš čim več. Vsi, razen 
Mateja, so menili, da jim brez statusa športnika ne bi 
uspelo usklajevati vseh šolskih in športnih obveznosti. 
Za šport je treba marsikaj žrtvovati. Večina pazi na 
prehrano, pomembna je zdrava hrana, z veliko sadja in 
zelenjave, izogibajo pa se sladkorjem. Manj imajo časa 
za prijatelje in za druženje. Sicer pa prav vsi uživajo 
v športu, z veseljem hodijo na treninge, potujejo po 
svetu in iz tega črpajo pozitivno energijo, da lahko 
dobro opravijo še obvezno šolsko delo.

Urša Bežan, 4. G (Na MEP 3. v plavanju v štafeti 2012, udeleženka OI 2012)
Urša je s štafeto na MEP dosegla 3. mesto, nato pa se je s štafeto uvrstila na olimpijske igre 
v Londonu. »Pritisk je bil velik, kar se je poznalo tudi na nastopu, a sem se potrudila. Vseskozi 
so mi stali ob strani trenerji in drugi člani ekipe. Srečala sem mnogo svojih vzornikov. Vsakemu 
športniku želim, da bi vsaj enkrat v življenju občutil duh olimpijskih iger.«
Matej Mohorič, 4. E (Na MSP 1. v cestnem kolesarstvu in 2. v kronometru)
Matej je na MEP v kolesarstvu dosegel 3. mesto v vožnji na čas, nato pa se je izkazal še na 
MSP z zlato in srebrno medaljo. Brani se statusa športnika, saj meni, da ga ne potrebuje. Kljub 
veliki odsotnosti vse šolske obveznosti opravlja sproti, v spričevalu pa ima same petice. 
Bine Pevec, 3. C (Na MSP 2. v balinanju v dvojicah)
Večina ljudi pozna balinanje kot ljubiteljski šport. Tako si ga je ta na začetku predstavljal tudi 
Bine. Osem let je treniral nogomet, potem pa ga je za balinanje, ki ga je povsem prevzelo, 
navdušil oče. Šport ima skoraj raje kot šolo. 
Cene Prevc, 2. B (FIS pokal v skokih 2012, 1. mesto) 
Cene hodi po sledeh starejšega brata Petra. Za smučarske skoke je oba navdušil oče. »Ne 
hodim ven tako pogosto kot moji vrstniki, a mi ni žal, saj mi občutek, ko letim, pomeni več. 
Pogosto sem v šoli zaspan, saj se včasih domače naloge lotim šele okoli enajste ure zvečer.« 
Sošolci so mu namenili pesmico, v kateri opevajo njegov odličen učni uspeh. Profesorji mu prav 
nič ne gledajo skozi prste.
Krištof Brezar, 2. C (Mladinski evropski kriterij v umet. drsanju, 1. mesto)
Krištofa bi na prvi pogled opisali kot človeka nasprotij. Po duši ljubitelj metalne glasbe trenira 
v Kranju, a meni, da so razmere za vadbo bolj slabe. Najraje drsa na filmsko glasbo, a si je 
želel metalske ritme. Žal to ni mogoče, saj glasba pri umetnostnem drsanju ne sme vsebovati 
vokalov.
Manca Urh, 1. C (MSP v katah pri karateju, 1. mesto)
Manca trenira karate že od leta 2003, šestkrat je osvojila tudi naziv državne prvakinje. Zmago na 
MSP je potihem pričakovala. Svoje borilne spretnosti včasih uporabi tudi doma, ko je potrebno 
zgladiti kakšen prepir. Zatrjuje, da jo na Gimnaziji Kranj bolj podpirajo kot v osnovni šoli. Po 
zmagi na MSP so jo sošolci in sošolke presenetili in razveselili s sprejemom in pogostitvijo.
Anže Peharc, 1. E, (MSP v plezanju 2012, 1. mesto)
Anže je postal svetovni prvak v Singapurju. Veliko potuje po Evropi in Aziji in prek športa širi 
svoja obzorja. Večinoma trenira na umetnih stenah, zelo všeč mu je tudi plezanje v naravi. Na 
Triglav se je po Triglavski severni steni želel povzpeti že letos, a mu je zaradi priprav zmanjkalo 
časa, zato bo to njegov cilj za prihodnje leto. Katero smer bo izbral – Slovensko, Dolgo nemško, 
Skalaško, Bavarsko ali Sfingo? To bo tema za prihodnjo okroglo mizo, saj svetovna in evropska 
prvenstva niso vse.

Dobrodelni nastop 
MARIBOR, 30. septembra – Inštitut Spolint je pripravil Dan fair playa, družbeno akcijo, ki s pomočjo 
športa spodbuja mir, zdravje in sodelovanje. Izpostavili so solidarnost med rodovi, družbeno 
odgovornost in igrivost.
Športni program je bil obarvan nogometno, sodelovali so ljudje iz Azilnega doma Ljubljana, 
nogometniki, Mladinski dom Maribor in učenci Osnovne šole Martina Konšaka iz Maribora, ki so se 
pomerili na mini olimpijadi. Obiskovalci so se lahko poizkusili v raperski delavnici 6-pack Čukurja in 
ustvarjali z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Na dobrodelnem šprintu je atlet Rožle Prezelj pomagal 
k tehniki hitrejšega koraka in s pomočjo Leka d. d. zbral 2000 evrov za otroke z astmo.
Udeležence so pozdravili Miroslav Cerar, ambasador za šport, fair play in strpnost v športu, Milan 
Mikl, podžupan MO Maribor, Franc Kopatin, podpredsednik NZS, in dr. Milan Hosta, vodja akcije. 
Akcijo so omogočili Fundacija za šport, MIZKŠ ter Športni objekti Maribor. 2
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Neodbojne žoge, ki to niso … 
Pozdravljeni, članek v četrtem vogalu v 
Športu mladih št. 178 je lepo spisan, 
moram ga pohvaliti, le mehke žoge, ki so 
omenjene, mi ne gredo najbolj z jezika, he 
he, ker uporabljamo besedo neodbojne 
žoge. Sprašujejo me, če sem izumil kake 
nove žoge, he he. Ampak načelno je v redu, 
ja, hvala za tako lep prispevek. Še enkrat bi 
vas prosil, če mi lahko pošljete mojo sliko 
še v izvirnem formatu, ker je super, hvala 
za vse in lep športen pozdrav iz Sodražice. 
Nova športna dvorana se odpira 26. 
oktobra, upam, da boste o tem kaj napisali, 
seveda pa ste vabljeni na odprtje.
taDej levstek

Odgovor uredništva ŠM
Izraz mehka žoga ni nastal naključno, pač pa po premisleku. Kajti, če 
je nekaj neodbojno, se ne odbija in bi težko igral s tem pripomočkom 
nogomet. In prav zato smo porabili še neuveljavljen izraz. Nekoč sem na 
poti v Velenje našel na cesti tri take žoge, očitno jih je nekdo izgubil in 
prva misel je bila, da so to mehke žoge za nogomet v dvorani. Vsekakor 
vam želim še veliko uspeha pri igri s čudežno neodbojno žogo. 

Dr. Milan Hosta v Boot Campu 
Vpad tujerodnih besed na slovenski jezik se nadaljuje, dr. Milan Hosta je 
nedavno pripravil dobrodelno akcijo za otroke z astmo. Nekaj o tem lahko 
preberete na naši tribuni, izpustili pa smo stavek: »Športni navdušenci so 
bili deležni Boot Camp treninga pod vodstvom strokovnjakov Vigorgrounda 
ter centra Sonce. Ali kdo kaj razume?

Ranko Leskovar –  
odslej atletika

Športni pedagog 
Ranko Leskovar, 
nekdanji mladinski 
reprezentant v 
skoku s palico, 
se je nedavno 
iz srednje šole 
v Slovenski 
Bistrici preselil 
na Osnovno šolo 
v Poljčane, kjer je 
zamenjal izvrstnega 
Branka Fuxsa, 

športnega pedagoga, ki je slovel po predanosti 
ljudskim plesom. Z Leskovarjem pa so na šolo 
dobili športnega pedagoga, ki ima pred seboj 
uveljavljanje šole z atletiko. Zagotavlja, da se 
bodo njegovi učenci že spomladi pojavili na 
posamičnem atletskem finalu, v jeseni pa se 
bodo skušali uvrstiti med dvanajst najboljših 
ekip v državi in se uvrstiti v finale. Za začetek so 
se njegovi učenci uvrstili na šolsko prvenstvo v 
orientacijskem teku. 

100 let  
Sokola v 
Sevnici
Samo leto pred 
150-letnico ustanovitve 
Sokola so se svojega 
jubileja spomnili v Sevnici. 
Ob tej priložnosti so 
izdali monografijo, ki 
daje temeljit vpogled v 
dogajanja treh društev, 
ki so si v obdobju skoraj 
celega 20. stoletja 
povezano sledila na 
enem mestu in so bila 
spodbujevalec športnega, 
kulturnega in družabnega 
življenja, s katerim je 
živela vsa Sevnica. 

Mnoge novosti 18. 
sezone ŠKL   
ŠKL nadaljuje svoje poslanstvo 
prijaznega in atraktivnega 
organizatorja športnih tekmovanj. 
Za uvod v sezono, v kateri je ŠKL 
postala polnoletna, so v BTC v City 
teatru pripravili srečanje vseh, ki 
bodo tudi letos uživali v projektih 
ŠKL. Tudi poslej si bodo mladi 
lahko ogledali vse dogajanje na 
TV, in sicer v soboto, ob 19. uri, 
in v nedeljo, ob 10. uri. Bistveni 
novosti programa ŠKL pa bodo 
tekmovanja v »tee ballu«, mehki 
različici baseballa, namenjen 
učencem od 1. do 5. razreda OŠ, 
začela se bodo februarja 2013, 
druga kakovostna sprememba pa 
je program ŠKL – potovanja. Kaj 
vse lahko dobite tu, pa si oglejte 
na njihovi spletni strani. Zanimivo.

Mag. Roman 
Vodeb in športni 
pedagogi
Ne bomo utrujali z vprašanjem, 
ali bo Zveza društev športnih 
pedagogov Slovenije za svojo 
strokovno druženje povabila 
mag. Romana Vodeba, ki je 
v zadnjem letu in pol postal 
prepoznavna slovenska blagovna 
znamka in ki bi lahko dal kakšen 
nasvet, kako iz zagate ZDŠPS, 
pač pa obveščamo bralce, da je 
pripravil dva zelo zanimiva niza 
strokovnih predavanj (podrobno 
na INFO strani). 
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ob jav lje ne pri spev ke naj ne bo do  
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star πem in vsem,  
ki jih za ni ma πport mla dih.

Tomaž Janežič – Janko
Živi za mete in z meti

Bliža se leto 2013, ki bo zaznamovalo 
Tomaževih trideset let z atletiko in z Atlets�
kim klubom Triglav Kranj. Janko, kot ga 
kličejo prijatelji, preživlja dneve z mladimi 
metalci po slovenskih štadionih in seveda 
tudi v tujini. Atletika in treningi metov so 
njegov konjiček in življenjski slog. Že od 
daleč je prepoznaven – po višini, po najkrajši 
pričeski, kar jih je in seveda po disku, ki je 
nekje v bližini. 

Kot mulček je obiskoval Osnovno šolo 
Franceta Prešerna, nekoč najbolj športno 
šolo v Kranju. Seveda so njegovo atletsko 
postavo opazili učitelji in pri petnajstih so 
ga povabili v klub, v katerem ga je trener 
Lojze Kogovšek najprej preizkusil za skok 

v višino. Preskočil je 175 cm, a ga višina ni vlekla. »Raje sem začel metati. Začel sem 
s kopjem, vendar sem se kmalu oprijel diska, ki je še danes moje najljubše orodje. 
Doma jih imam šest in z vsakim je povezana kakšna zgodba. Bolj kisla je nastala na 
nekem državnem prvenstvu, ko mi je padel disk na prst na nogi in sem ga zlomil, a 
sem kljub temu zmagal. Metanja kladiva sem se učil kar sam. Treniral sem skupaj z 
Matjažem Polakom in Goranom Kabičem, ki sta bila deseterobojca, Matjaž Pangerc 
in Andrej Babič pa sta metala kopje. Takrat sem spoznal tudi Dobrivoja Vučkoviča – 
Vučka. Zmeraj sem bil vesel, če je bil prisoten pri mojih treningih, saj nam je bil vsem 
v oporo. Žal je prehitro zapustil atletiko, zato pa smo danes ponosni, da se po njem 
imenuje miting mladih, ki je bil letos že osemnajsti,” je nanizal nekaj misli Janko. 
Med trenerje je pristopil leta 2004. “Med poškodbo ramena me je v trenerske vrste 
povabil Matjaž Polak. Začel sem s skupino otrok. Zelo me je zanimalo, kako napre�
dujejo. Vsak trening je po svoje zanimiv projekt, od katerega vsi nekaj pričakujemo: 
trenerji, športniki in starši. Veliko razmišljam o vsakem svojem tekmovalcu. No, čez 
štiri leta sem napredoval, tako da sem v klubu v celoti prevzel treninge metalcev.« 

Kako poiskati mlade metalce?  
»Iz izkušenj lahko kmalu ugotoviš, kateri mladi atleti želijo metati. Dati jim je treba 

možnost, predvsem pa je pomembna potrpežljivost. Tapravi izstopajo že po postavi – 
za kopje so dinamični in eksplozivni fantje in dekleta, pri disku so pomembne višina 
in dolge roke, za met kladiva pa morajo biti športniki nabiti in krepki. Tudi krogla 
je nekje tu blizu. Predvsem pa sta pomembni  želja in volja, sam temu pravim kar 
zagnanost.« Naštel je nekaj mladih športnikov iz svoje metalske vrste, med drugim 
Manco in Matica Hudovernika, Katjo Mihelič. 

Tomaž se ne hvali z osebnimi športnimi uspehi, zatrjuje pa, da športne poti še ni 
končal. Še bo nastopal med člani, ponosen je na naslov jugoslovanskega mladinskega 
prvaka, ki ga je osvojil leta 1986 v Postojni, disk pa je vrgel 41,80 m. Njegov najdaljši 
met 49,02 m ima letnico 1997, dosegel ga je v Celju, v središču slovenske atletike. 
Tudi to nekaj pomeni, o dolžinah in kakovosti dosežka pa tako lahko razsojajo 
samo metalci. 

In kaj meni Tomaž o dopingu? 
»Dosežki in napredki so pri metalcih zelo na očeh. Sem za čisto atletiko, samo tako 

lahko metalec vztraja pri svojem športu zelo dolgo,” pravi trener, ki je po poklicu 
diplomirani ekonomist in je zaposlen v Iskraemeco. Tomaž si želi, da bi se s svojimi 
dosežki v metu diska prebil na svetovno lestvico veteranov, torej med 40 najboljših. 
“Kot trener se še zmeraj izpopolnjujem. Želim si kakšnega strokovnega izpopoln�še zmeraj izpopolnjujem. Želim si kakšnega strokovnega izpopoln� zmeraj izpopolnjujem. Želim si kakšnega strokovnega izpopoln�Želim si kakšnega strokovnega izpopoln� si kakšnega strokovnega izpopoln�
jevanja v tujini. Predvsem zato, da bi imeli mladi metalci čim več od mojih nasvetov.” 

Za bralce revije Šport mladih, ki jo zadnje čase rad vzame v roke, pa je spesnil: “Da 
ti lahek bo korak, šport naj bo tvoj zaščitni znak ...”

mojca Zupan

Nekaj fotografskih utrinkov  
iz zanimivega jesenskega pionirskega 
atletskega peteroboja, ki je bil letos  
na Reki. Dekleta so osvojila 3. mesto,  
fantje pa so bili četrti. 
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Dogajanja okoli dopinga postajajo zanimiva in, kar zadeva šport 
mladih, kažejo na prepad med absolutnim športom in športom za 
veselje, družbo, boljše počutje, tudi za občutenje tekmovalnosti, saj 
smo vsi po svoje nastrojeni tudi v to smer. Dogajanja z dopingom, 
ki se najbolj odslikavajo pri kolesarju Lanceu Armstrongu, pa na-
zadnje, seveda z velikim vprašanjem, pri Boštjanu Buču, primorajo 
človeka, ki se ukvarja s športom, da o tem razmišlja. 

Pri velenjskem tekaču sem seveda na njegovi strani, kajti ne morem se strinjati s popolnim 
nadzorom nad športnikom, 24 ur na dan, vsak dan in vse leto. A prav ta zahteva, skladna s 
svetovno organizacijo WADA, izkazuje, da je šport stopil iz vseh družbenih okvirov in je 
postal svet zase. V njem vladajo drugi zakoni. Ničelna toleranca, ko gre za ugotavljanje in 
preverjanje dopinga, pa je v resnici nekaj, kar nima nobene povezave s športom za veselje in 
svobodo človeškega duha. 

V ta namen je najbrž dobro vzeti v roke knjigo Leva Krefta Levi horog, o kateri smo že 
nekaj napisali, in prebrati poglavje z naslovom Vrhunski šport in nadzor: boj proti dopingu, v 

katerem avtor niza svoje poglede na problemati-
ko, a jo nekje opredeli zelo natančno: »Ničelna 
toleranca ni vrsta tolerance, ampak je absolutna 
nestrpnost,« in proti koncu tega odstavka še do-
daja, »ničelna toleranca ne pomeni le, da naokrog 
letajo fanatiki in napadajo greh. Pomeni tudi, da 
ni treba spoštovati ne ustave in ne zakonov – po-
meni uvajanje izjemnega stanja.« (Lev Kreft: Levi 
horog, str. 115 in 116). 

Športniki so in bodo ostali sužnji kapitala, 
multinacionalk in podobnih spreg, ki obvladujejo 
biznis v športu in za svoje delovanje potrebujejo 
čiste roke. V ves ta teater, ki bi mu lahko dejali 
tudi »tovarna denarja«, so vpleteni prav vsi, od 
trenerjev, menedžerjev, sponzorjev. Vse kaže, da 
tudi mednarodne športne zveze nimajo povsem 
čistih rok, kajti jasno je, da potrebujejo zvezde, 
saj so vztrajnik, ki osmišlja njihov obstoj. 

Nedavno sem za Šolske razglede znova razmi-
šljal o tem, da se pritisk študentov na Fakulteto 
za šport ne zmanjšuje, obrnil sem se na športne 
pedagoge in trenerje, da mladim ljudem, s kate-

rimi imajo opravka v vzgojni ustanovi, ki se ji reče šola ali klub, vendarle povedo, da tega 
kruha v Sloveniji ni veliko, da za vsakim prostim delovnim mestom v šoli stoji po sto in več 
kandidatov, da je delo športnih pedagogov slabo plačano, tako kot vse v šolstvu, predvsem pa 
je to poklic, ki ima sicer načelno izjemne možnosti, v praksi pa zelo majhne. Tudi zato, ker 
posegajo vanj ljudje drugih poklicev, upokojeni športniki, ki si niso ustvarili druge eksistence. 
Prav ti prijemi so v Sloveniji postali zelo izraziti. Seveda je trenerski poklic v nekaterih športih 
na najvišji ravni, na očeh medijev in neznansko dobro plačan, a to je samo kulisa. Za šport 
na nižjih ravneh to ne drži. 

Spomnimo se samo študija na kadrovski šoli in, denimo, predmeta rekreacija, ki je prvi 
izpadel iz vseh okvirov športne stvarnosti. To vlogo so v mnogih preoblekah prevzeli zaseb-
niki, ki so si izmislili množico dejavnosti, od nordijske hoje pa do krosfita. Poklic športnega 
pedagoga drži pokonci samo šola, a tudi ta doživlja množico sprememb in samo upamo 
lahko, da ne bodo tega okvira začeli brusiti prav pri športni vzgoji, ki so jo, seveda z nekim 
namenom, preimenovali iz športne vzgoje v šport. V družbi, v kateri je vse samo še strošek, 
bodo v šoli še najlažje pogrešali šport, rekoč, da naj se ga učenci in učenke ter dijaki in dijakinje 
gredo po pouku, v klubu.

V poglavju v knjigi Levi horog najdemo v poglavju, ki ga omenjam, nekaj o »prekarnem« delu 
(negotovo, fleksibilno, občasno in slabo plačano, tudi delo, ki nima urnika, in je delavec na voljo 
v vsakem trenutku), ki je značilno prav za šport. V nadaljevanju mu dodaja ustvarjalno noto. 

Prav zato se lahko razveselimo zelo uspešnih dijakov na Gimnaziji Kranj (glej Tribuna športa 
mladih). Tam so se vrstnikom na okrogli mizi predstavili vrhunski športniki, vsi po vrsti pa so 
zelo uspešni dijaki. Upamo samo, da ne bodo stopili v zanko, ki jih čaka na prestopu iz srednje 
šole na univerzo. Prepričan sem, da jim bo Boris Urbanc, ki je bil nekoč sam vrhunski športnik 
in pozna to pot, svetoval kaj pametnega. Sicer pa, za vse, s športom zasvojene mladeniče in 
mladenke je knjiga Levi horog Leva Krefta – obvezno branje. Niko SlaNa    

Za zasvojene  
s športom -  
obvezno branje

Zgodovina športa
Sestavek o veslaških začetkih končujemo z 
Veslaškim klubom Bled. Zanimivost sestavka 
je pojasnilo o veslaški medalji z letnico 1905, 
ki so jo podelili na neki interni regati na 
Bledu. Doslej je držalo prepričanje, da je to 
letnica uradnega začetka delovanja blejskega 
veslaškega kluba, a se je izkazalo, da za to 
trditev ni utemeljenih dejstev.

Blogerji ŠM
Nina Puhan je občutila utrip naivnosti in je 
zato razmišljala o varstvu osebnih podatkov. 
Milena Harpf Aras se ukvarja s športnimi 
poškodbami in etiko trenerjev, Aleš Peče 
pa spominja bralce, da so bile mnoge šole 
zgrajene iz samoprispevkov državljanov, 
danes pa oddajajo telovadnice v najem. 

Slovenci v Italiji
Znova predstavljamo slovenske športnike 
v Italiji, predvsem v luči prihajajoče 
tekmovalne sezone.

Šolska športna tekmovanja
Ekipno atletsko tekmovanje za srednje 
šole (16) in osnovne šole (30), srednješolsko 
prvenstvo za dijakinje v odbojki na pesku 
(26) ter šolsko prvenstvo v orientacijskem 
teku (36), ki je letos pritegnilo rekordnih 420 
tekmovalk in tekmovalcev.

Mladi športniki 
Atleti in atletinje Leda Krošelj, Ema 
Loparnik in Tjaša Sirc, Lara Omerzu, Tjaša 
Stanko, Pia Zupan in Axel Luxa, veslač 
Nik Krebs, Manca Cvek, tekmovalka v 
orientacijskem teku, kolesar  Grega Matija 
Černe, golfist Žan Luka Štirn.

Šport in družba
Mag. Roman Vodeb razmišlja o pomenu 
športa za mlade pri ustvarjanju  
prijateljskih vezi.

Športno balinanje
Balinarski klub Tržič se lahko pohvali z 
dvema izvrstnima mladima tekmovalcema, 
od katerih je Jaka Kosirnik letos osvojil 
naslov svetovnega prvaka. Žal se klub ne 
more pohvaliti z naraščajniki.

Ordinacija
Dr. Bojan Knap priporoča plavanje. Meni, 
da je ena najbolj priporočljivih dejavnosti, 
tudi  zato ker, za razliko od drugih telesnih 
dejavnosti, pripomore k sprostitvi, kar danes, 
v času prekomernega stresa, ni zanemarljivo.  

29 Mladi razmišljajo
Katja Stanonik, dijakinja iz gimnazije v 
Idriji, se je zaustavila pri dopingu. Preberite, 
kaj meni. Seveda je doping pojav, ki vzbuja 
različne odzive. 

Avantura - Slovenija
V Sloveniji so taborniki rodu Jezerski zmaj 
pred desetimi leti izpeljali prvo mednarodno 
prireditev – Adventure race Slovenia. 
Letos je bila že njena 10. ponovitev. Ekipa 
štirih mora biti psihično in fizično dobro 
pripravljena, med njimi pa mora biti  
vsaj ena ženska.
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Veslaški začetki na Bledu
Danes imajo v slovenskem veslanju 
pomembno vlogo Blejci, ki pa so 
se športno organizirali pozneje kot 
npr. oba kluba, o katerih smo pisali v 
prejšnjih številkah. No, to ne spremeni 
njihovega športnega slovesa, ki je 
športna zgodba o uspehu, ko s trdim 
in vztrajnim delom dosežeš Olimp in 
ga ohranjaš, kar pa je včasih morda še 
težje. Vendar pa veslanje na Bledu ni 
ravno tako mlado, kot bi se zdelo iz 
prvozapisanega.

Interna regata  
na Bledu, 1905

Ko smo sredi devetdesetih let prejšnjega sto-
letja pripravljali v Muzeju novejše zgodovine 
v Ljubljani razstavo o slovenskih olimpijcih 
ob stoletnici modernega olimpijstva, smo v 
spodnjih prostorih zabeležili tudi začetke te-
lovadbe, planinstva in športa na Slovenskem. 
Logično, telovadba in šport sta bila za nadaljnjo 
olimpijsko zgodovino ključnega pomena, saj so 
bili prvi olimpioniki telovadci Sokoli, pozneje 
pa tudi športniki. Tako smo zbirali predmete 
in fotografije iz časa pred I. svetovno vojno in 
Blejec Božo Benedik, žal že pokojni, nam je 

posodil medaljo z napisom Interne regatta in 
pod tem Veldes 1905 (Veldes je nemško Bled). 

Presenetila nas je letnica 1905, ki je odpirala 
vprašanje, kakšna regata je to bila, kdo jo je 
ali bi jo organiziral, kdo je tekmoval. Zaradi 
priprave razstave ni bilo časa za daljše razisko-
vanje in podatek smo vzeli na znanje. K medalji 
sva se vrnila z nekdanjim blejskim veslačem in 
trenerjem Petrom Klavoro v letu 2005, ko so 
Blejci na osnovi podatka z medalje slavili stole-
tnico veslanja na Bledu. Ob tem dogodku je bil 
izdan ličen zbornik ter organizirana slovesna 
proslava oziroma akademija, medalje pa vseeno 
nismo uspeli dešifrirati. Jo sploh bomo kdaj?

Regata da, klub pa …?
Torej, imamo medaljo in imamo vedenje o 

Bledu, da je v drugi polovici 19. stoletja vse 
bolj mondeno rasel. Švicar Rikli je tukaj odprl 
zračne kopeli, ob jezeru so rasle vile, hiše, 
dvorci, ki so zapolnjevali vmesne prostore petih 
originalnih vasi. Bled se je razvijal, kot da so 
se uresničevale besede dunajskega zdravnika 
okrog 1850 v članku v Novicah, ki je poudarjal, 
da bi Bled lahko postal mondeno letovišče, če 
bi Kranjci kraj uredili, »da bo vse čedno in 
pripravno«, kajti napočil je čas, ko je »med 
bogatimi šega bolj hladne kopelji obiskovati 
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in blejske z Blejskim jezerom so kakor nalašč 
zato. Po železnici ni več daleč v Bled. Kmalu se 
bo začelo po svetu govoriti in veliko denarja se 
bo nosilo gori.« V sklop mondenosti je spadal 
tudi šport. Nekateri lastniki so ob domovih 
urejali tenis igrišča, drugi so verjetno veslali, 
vzporedno pa je vprašanje športnih prireditev 
in kluba. Blejci so ustanovili blejskega Sokola, 
okrog 1909 pa je bil organiziran tudi športni 
klub. Je bil prvi? 

V kolikor pogledamo ohranjen pravilnik v 
Arhivu Slovenije, je bil ta kopija pravil LSK, 
le da je bilo ime LSK prečrtano in nadpisano 
Blejski športni klub. Pravila so bila spisana v 
slovenščini in sovpadajo s pisanjem v časniku 
Slovenski narod konec januarja 1909, ki je 
kritiziral, da je Bled »nemškutarski«, da je bil 
ustanovljen športni klub Slovencev in Nemcev, 
ki pa ima vse napise le v nemščini«, in spraše-
val, ali so izgubili »še zadnjo trohico narodne 
zavednosti« in ali »da še te ‚predrznosti‘ več 
nimajo« zahtevati vsaj slovensko-nemški ter 
poudarili, da je Bohinj boljši, saj da tam je 
trojezično poslovanje, slovensko, nemško in 
italijansko. Torej, lahko, da je to bil novi klub, 
slovenski klub, medtem ko je bil kritizirani 
starejšega datuma in je morda ta starejši orga-
niziral blejsko regato 1905. 

Povsem realno bi bilo, da so novi bogati 
priseljenci na jezero pripeljali veslaške čolne, saj 
je bilo v Avstriji veslanje že organizirano, leta 
1911 pa je bila npr. veslaška zveza pokrovitelj 
»plavalne dirke« na Bledu. Po drugi plati pa bi 
bilo možno, da je bila regata 1905. turistično-
-športna atrakcija blejskih pletnarjev in športni 
klub le društvo turističnega značaja. Kakorkoli, 
ko sva s Klavoro iskala kakršenkoli zapis o 
regati 1905., ga v slovenskem časopisju nisva 
našla. Treba se bo podati med nemške vire in 
tudi primerjati, kaj se je istočasno dogajalo na 
Vrbskem jezeru na Koroškem. 

Regata na Ljubljanici
Leta 1911 je bil Bled prizorišče plavalne 

tekme, ki jo je organiziral Ljubljanski sportni 
klub, pokrovitelj pa je bila Avstrijska veslaška 
zveza, kar pomeni, da so tudi že Ljubljanča-
ni cenili športni potencial blejskega jezera. 
Tekma je uspela in Bled je postajal športni 
center, toliko bolj po prvi svetovni vojni. V 
novi jugoslovanski državi se je veslanje po prvi 
svetovni vojni obnavljalo. Na Slovenskem je bil 
LSK osamljen veslaški primer in se je športno 
razvijal prej v plavalno smer, veslanje pa je 
ostalo v rekreativnih okvirih. Poleti 1919 se je 
obnovilo veslanje v Zagrebu (Hrvaški veslaški 
klub), ob Jadranu je breme prevzemal splitsko 
hrvaški Gusar, medtem ko je bila zaradi jugo-
slovansko-italijanskih odprtih vprašanj glede 
razmejitve tega dela Dalmacije splitsko-itali-
janska Adria »paralizirana« in podobno hrvaški 
Jadran v Zadru. Kot vemo, je Zadar po rapalski 
pogodbi oktobra 1920 pripadel Italiji, Jadranu, 
najstarejšemu hrvaškemu klubu ob obali, pa so 
italijanski nacionalisti že poleti 1920 zažgali 
klubske prostore, opremo in čolne. Tako so 
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veslanje prevzemali klubi v notranjosti, čeprav 
pozneje po razmejitvi nastopi doba Gusarja, 
ki se je v začetku tridesetih let prebil v sam 
mednarodni vrh. 

Kaj pa Ljubljana in Bled? Sport, prvi slo-
venski športni časopis, je poleti 1920 pisal o 
veslaškem delovanju v Zagrebu in priporočal 
LSK, da podredi veslanje športni in ne rekre-
ativni usmeritvi. Septembra 1920 je v okviru 
tako imenovanega »Sportnega tedna« potekala 
regata na Ljubljanici. Organiziral jo je LSK, saj 
drugega v Sloveniji ni bilo. 

Proga v dolžini 1000 m je bila postavljena 
med izlivom Iščice in čolnarno LSK, nastopilo 
je 6 čolnov (dvojke, štirice in skif) v obliki 
dvobojev in hendikep tekmi, izven konkurence 
pa je bila še tekma »navadnih« čolnov. Revija 
Sport je komentirala, da je »prva slovenska 
veslarska regata« uspela, čeprav sta vladala 
skepsa in nezaupanje. Resda je proga »razme-
roma ozka in ima več ovinkov, tako da ne nudi 
gledalcu pregleda o poteku tekem, izvzemši 
zadnjih 150 m in pri končni borbi pred ciljem«. 
Zato pa je bila regata dobro organizirana, štart 
je bil telefonično povezan s ciljem, veslanje je 
spremljalo »razsodišče v motornem čolnu«. 
Nastopile so tudi »dame« in revija Sport je 
sklenila, da »je prvi nastop slovenskega ve-
slarstva potekel častno« ter zaželel, da naj bi 
»prva regata pridobila krasnemu vodnemu 
sportu novih prijateljev ter vzpodbudila tudi 
druge kraje ob naših jezerih in rekah, da skoro 
ustanove nove klube, da organizirajo mladino 
v eni najlepših sportnih strok«. Aprila 1921, ko 
je potekala skupščina tedanje športne zveze, 
je o vodnih športih poročal Fran Zupanc in 
poudaril, da so v porastu plavanje, skoki in da 
je nov vaterpolo, veslanje da pa goji le LSK, 
»ki … se brez konkurenčnega kluba ne more 
razviti«, a da se »čuje, da se snuje še en klub«. 
Pobožna želja, trik, resnica, kje? Časnik Jutro 
je resda poročal avgusta 1921, da so »sportni 
čolni na vesla lahko konstrukcije s premičnimi 
sedeži oproščeni carine … v svrho pospeševanja 
veslaškega sporta, …, če jih uvažajo sportna 
društva za svojo potrebo in služijo izključno 
sportnim namenom«.

Državno prvenstvo  
1930 na Bledu

LSK se je vse bolj usmerjal v plavanje in ob 
čolnarni prenovil plavališče z desko za skoke 
v vodo. Tam so trenirali tudi llirijani. Poleti 
1922 je Sport napovedal na Bledu ustanovno 
skupščino Jugoslovanske veslaške zveze, ni 
pa sledi o npr. spremljajoči regati. Na regatno 
prizorišče se Bled vrača 1930 in gosti državno 
prvenstvo. A vzpodbudniki prvenstva na 
Bledu so bili Dalmatinci, ki so nekaj veljali 
tudi v svetovnem plavanju. Mario Lušić se je 
spominjal, da sta bila z bratom poleti 1929 v 
Bohinju in si je ogledoval Bohinjsko jezero kot 
morebitno veslaško lokacijo. Primernejše pa se 
mu je zdelo blejsko, kjer bi med Zako in Park 
hotelom uredili progo v dolžini 1800 m, ki je 
bila standard FISA. 

Rečeno-storjeno in Bled je 1930 gostil držav-
no prvenstvo. Na tekmi dvojcev sta slovensko 
veslanje zastopala ljubljanska veslača Marko 
Bleiweis in Jože Medved. Tekma je bila deležna 

pozornosti, Božo Benedik je npr. v zapisu ob 
40-letnici blejskega veslanja povzemal medije, 
da je Sportni klub Bled z organiziranjem regate 
»napravil za Bled izredno propagando«, kajti, 
»za tako letovišče, kakor je Bled postal v za-
dnjem času, so nujno potrebne večje športne 
prireditve«, ki so npr. drugod stalnica. Blejci 
so se pogumno lotili jugoslovansko regatnega 
podviga ter v Zaki uredili in postavili zametke 
veslaškega centra, mediji pa so poudarjali, da je 
Blejsko jezero »zelo pripravno za take veslaške 
tekme«, a na drugi strani tudi »skoro nemogo-
če«, ker da proga in obrežje ne omogočata, »da 
bi se videl točen potek tekme«. Kljub temu to 
ni zmotilo Blejcev in gostov, saj naj bi poleg 
drugih na regato »prispel … posebni vlak z 900 
Zagrebčani«. To je bila prireditev, je poudaril 
Benedik leta 1971, ki je potrdila Blejsko jezero 
kot prizorišče veslaških tekem in že kmalu po 
drugi svetovni vojni je »začel Bled svojo veliko 
pot navzgor med veslaške centre«. Obenem ni 
zanemarljivo, žal pa neraziskano, da je bil na 
seznamu klubov Jugoslovanske veslaške zveze 
vpisan tudi Sportni klub Bled z veslaško sekci-
jo. Klub je imel 115 članov, vodil ga je navdušen 
športnik, smučar in leta 1928 olimpijec Janko 
Janša, brat prav tako olimpijca Joška Janše, 
ki sta bila športno aktivna v ljubljanski Iliriji. 

Po drugi vojni
Koliko in ali sploh so bili Blejci veslaško 

dejavni pred letom 1941 in kaj so za vesla-
nje storili Nemci med leti 1941-1945, bomo 
prepustili nadaljnjemu zgodovinskemu in-
špiciranju. Za blejsko veslanje v športnem, in 
ne organizacijskem pogledu, so bili presodni 
dogodki po drugi svetovni vojni. Bled je bil 
takrat ponovno predviden kot veslaški center 
in že 1948 in 1949 se je urejala veslaška proga. 
Pri delih so udarniško sodelovali tudi ljubljan-
ski veslači iz Savice, naslednika LSK. Bled je 
leta 1949 ponovno gostil državno prvenstvo 
in obnavljal veslaške prireditve, v veslaško 
športnem pogledu pa je bila v okviru avgusta 
1949 ustanovljenega Sindikalnega športnega 
društva Gozdar predvidena veslaška sekcija. 
Naslednje leto je pričela z dejavnostjo, štela je 
skromnih 12 članov, članstvo pa je do leta 1955 
naraslo na 55. Leta 1956 se je veslaška sekcija 
osamosvojila v Veslaški klub Bled, vzporedno 
so prišli prvi uspehi na državnem prvenstvu 
leta 1955 (2 bronasti medalji: skifistka Mici 
Heberle in dvojec Magda Slivnik in Katka De-
žman), strokovno delo sta prevzela domačina 
Robert Golob in Božo Benedik. Temelji so 
bili postavljeni. V šestdesetih letih je nastopila 
era mladega blejskega kluba, zlasti slovitega 
blejskega osmerca pod strokovnim vodstvom 
Petra Klavore, ki je 1961 v mladinski konku-
renci na državnem prvenstvu postal državni 
prvak. 1964. pa so bili Blejci (Boris Klavora, 
Veko Skalak, Alojz Colja, Jože Berc in Marko 
Mandič) ogrodje jugoslovanskega osmerca na 
olimpijskih igrah v Tokiu, »kjer jim je za las 
ušla bronasta medalja«, je poudaril v svojem 
zapisu ob stoletnici veslanja na Bledu bivši 
blejski veslač Robert Krašovec. 

A če je za las ušla osmercu, ni več ušla nasle-
dnjim generacijam. 
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KOLEDAR  ŠOLSKIH TEKMOVANJ  
IN PRIREDITEV NOVEMBER

Pedagoški kriminal
(Silvo Kristan, Sobotna priloga, Delo, 20 oktobra)

V glasilu, ki ga niti vsi športni pedagogi ne berejo, kaj šele 
drugi slovenski bralci (Šport mladih, opomba uredništva), 
je bil zapisan primer, ki je vreden komentarja v bolj branem 
glasilu. Učenec prvega razreda, ki je zaradi posledic 
meningoencefalitisa gibalno oviran, je sodeloval v znanem 
sodobnem športnovzgojnem programu Zlati sonček. Za 
sodelovanja učenci dobijo posebna priznanja (nalepke, 
medalje). Zaradi gibalne prizadetosti učenec vseh predpisanih 
nalog ni mogel opraviti, čeprav je prizadevno sodeloval v 
programu. Razredna učiteljica je bila v dvomih, glede priznanj, 

le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe.« Bistvo 
programa je torej dejavnost in sodelovanje, ne pa storilnost. 
Res je, da so v programu predpisane nekakšne norme za 
posamezne gibalne naloge, vendar v prvi vrsti kot motiv za 
vadbo, tako otrokom kot učiteljicam. Še najbolj slednjim kot 
oprijemljiv učni smoter. In naš učenec iz prvega odstavka 
je udejanil pravi cilj tega programa: sodeloval je v procesu. 
Kvečjemu zasluži še posebno priznanje, ker je bil dejaven 
kljub gibalni prizadetosti. S priznanjem bi učenca »dvignili«, z 
nepriznanjem smo ga zaznamovali (stigmatizirali). Še enkrat: 
pedagoški kriminal! Najbrž so učencu zatrli veselje do športa 
in drugih gibalnih dejavnosti, čeprav v svojem okrevanju to 
zelo potrebuje. Kako je mogoče, da pedagoginja, ki je kot 
»vrhovna inštanca« razsojala o primeru, tega ne ve. Očitno 
zgolj diploma še ni znak ustrezne strokovne in pedagoške 
usposobljenosti.
V pisnih didaktičnih navodilih za izvajanje programa Zlati 
sonček so strokovni napotki, kako pedagoško in humano 
ravnati v primeru, ko učenec storilnostno ne zmore neke 
naloge. Že v prvem stavku je zapisano: »Neuspešnih otrok 
ne sme biti« in še nekoliko pozneje z debelim tiskom »Vsi 
otroci naj prejmejo priznanja«. Še posebno si je treba 
zapisati za uho in v zavest napotek »Če je le mogoče, ne 
smemo prizadeti otroka«. V obravnavanem primeru sta 
obe domnevno strokovni osebi prizadeli otroka. Pa še 
tole piše v navodilih: »Otroku, ki kljub vadbi ni popolnoma 
zadostil zahtevi, priznamo nalogo. Pri tem upoštevamo 
trud in sorazmerni napredek. »Seveda upoštevamo še 
druge okoliščine. V našem primeru prizadetost zaradi 
meningoencefalitisa.
Ne vem, ali so otroku pozneje podelili priznanje v skladu 
z namenom tega vzgojno-izobraževalnega programa in v 
skladu z didaktičnimi navodili. Če tega niso naredili, so ravnali 
nestrokovno, nepedagoško in nehumano. Bližnji strokovni 
posvet športnih pedagogov bi moral o tem kaj reči.     

Strokovno srečanje  
športnih pedagogov
Postojna, 16. in 17. novembra

V petek in soboto, 16. in 17. novembra 
bo v Postojni, v Hotelu Epicenter, 
25. srečanje slovenskih športnih 
pedagogov, tudi tokrat z mednarodno 
udeležbo. 
Spored v petek 
Od 10. ure do 11.30 – Predstavitev 
prispevkov s skupnim tematskim naslovom Kakovostna 
športna vzgoja kot oblikovalka zdravega življenjskega sloga.
Od 11.40 do 12.20 – Občni zbor ZDŠP Slovenije.
Od 14. do 15 ure – Slovesno odprtje 25. Mednarodnega 
posveta s kulturnim programom in s podelitvijo priznanj za 
leto 2012.
Od 15.30 do 16.30 – Uvodno predavanje Huszarja Gaborja, 
župana Monoštra.
Od 16.45 do 17.30 – Aktualne teme.
Od 17.30 do 19. Ure – Turnir v bowlingu.
Ob 21. Uri – Družabno srečanje.
Spored v soboto 
Od 9. do 11.15 – Primeri dobre prakse.
Ob 14. uri – Naravne danosti za športni dan – Postojnska 
jama.
Ob 18. uri – Sklepi posveta. 

15.  Badminton – OŠPP, Črnomelj 
21.  Plavanje – OŠPP, Kranj

zato se je posvetovala z domnevno pristojnejšo specialistko 
za to vzgojno-izobraževalno področje, s športno pedagoginjo. 
Ta je brez zrna soli vztrajala, da gibalno prizadeti učenec 
ne more dobiti priznanj, ker pač ni izpolnil v programu 
predpisanih storitev. Pedagoški kriminal! Če že domnevna 
pedagoginja ne pozna didaktičnih napotkov, ki so sestavni del 
gibalnega vzgojno-izobraževalnega programa Zlati sonček, 
in je hkrati zatajila njena pedagoškost, bi vsaj pričakovali, da 
se vživi v vlogo matere gibalno prizadetega otroka. A tudi ta 
čut se je nekam izgubil. Očitno je »pedagoginja« zasvojena z 
»olimpijsko idejo« in žal, še vedo prevladujočo storilnostno 
doktrino šolske športne vzgoje. Tokrat je padla na izpitu 
razsodnosti. Le kje je dobila diplomo?
Žal pa tudi učiteljica ni dobro prebrala napotkov za izvajanje 
programa Zlati sonček. V 16. Členu pravilnika je med drugim 
zapisano: »Pravi cilj športnega programa Zlati sonček je 
dejavnost sama. Pomemben je proces, ne pa storilnost 
opravljanja posameznih nalog… Podelitev priznanj naj bo 
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Dušan Bajec

Prav zdaj 
se moramo 
povezati …
Dušan Bajec, člani IO Zveze društev 
športnih pedagogov Slovenije in vodja 
organizacijskega odbora za pripravo 
strokovnega srečanja športnih pedagogov, 
je optimist: »Upam, da smo lani dosegli 
dno in da bo na  letošnje srečanje prišlo 
več kot petdeset članov. Vemo, da se 
kriza kaže na vseh področjih, zato smo se 
organizatorji potrudili in znižali kotizacijo 
na simbolično raven, poleg tega pa smo 
pri nastanitvi v Hotelu Epicenter poskrbeli 
za zelo ugodne cene.  To je bil samo 
eden od prijemov, da bi znova vzbudili 
zanimanje za stanovsko srečanje. Menim 
namreč, da je prav v teh razmerah še 
kako pomembno, da se naša zveza tudi 
v javnosti predstavi kot pomemben 
dejavnik, saj bo treba kmalu povedati 

Srečanja z mag. Vodebom

Mag. Romana Vodeba na strokovno 
srečanje športnih pedagogov v 
Postojno najbrž ne bo, zato pa se 
bomo lahko letos družili z njegovimi 
iskrivimi mislimi na predavanjih na 
Metelkovi v Ljubljani, v Hostlu Celica. 
Ob sredah ob 19. uri bo predaval v 
sklopu rdečega abonmaja, četrtek, 
ob 18. uri, pa bo v znamenju modrega 
abonmaja. Cena vstopnice je 9 evrov.
Rdeči abonma (ciklus predavanj s 
področja psihoanalize): 7. november 
(sreda): Bonton skozi psihoanalizo, 
7. december (sreda): Motivacija 
dela, 9. januar (sreda): Ali so ženske 
danes ženske ali moškinje?, 6. 
februar (sreda): Šola, izobraževanje, 
vzgajanje, 6. marec (sreda): Odnosi 
s prijatelji, znanci, sodelavci, 3. april 
(sreda): Mobing – ni vsak konflikt 
mobing, 8. maj (sreda): Knjiga in 
bralne navade.
Modri abonma (ciklus predavanj 
s področja psihoanalize): 29. 

kaj tehtnega o področju našega dela 
in o položaju športne vzgoje nasploh,« 
zatrjuje Dušan, in meni, da je potreba po 
povezovanju športnih pedagogov večja 
kot kadarkoli doslej. »To je naš velik cilj. 
Priznam, da na terenu občutim malodušje. 
Ne vem, kje tiči vzrok. Našo bazo bo treba 
zbuditi. Sem v izvršnem odboru ZDŠPS in 
zagotovim lahko, da se trudimo. Želimo si, 
da bi se športni pedagogi znova vrnili pod 
okrilje ZDŠPS, saj bomo samo kot močna 
organizacija lahko glasnejši in močnejši.« 
ZDŠPS in predsednik organizacijskega 
odbora sta se potrudila,  da bi bile vsebine 
posveta privlačne in aktualne: »Povabili 
smo nekoga iz vodstva sindikata SVIZ, 
ki nam bo dal prave odgovore na naša 
vprašanja, predvsem pa upamo, da bomo 
iz prve roke obveščeni, kaj si v prihodnjih 
mesecih lahko obetamo od sprememb 
v šolstvu. Vemo, da bodo spremembe 
dosegle prav vse. Če bo odziv na to 
problematiko velik, bomo urnik srečanja 
prilagodili v prid tej temi in okroglo mizo 
potegnili v načrtovani čas za občni zbor.«
Dušan Bajec se veseli druženja s športnimi 
pedagogi v Postojni: »Zagotovo bo 
velik odziv za turnir v bowligu, ki je že z 
osnovnošolskim tekmovanjem pokazal, 
da ima med športnimi pedagogi veliko 
privržencev.  Zagotovo pa bo nekaj 
novega in svežega naše sobotno druženje 
v Postojnski jami, ki ga bomo izpeljali 
kot športni dan ali pa dejavnost za zdrav 
življenjski slog. Prepričan sem, da bo ta 
naš prispevek za vse udeležence nekaj 
novega, pa čeprav že vsi poznajo našo 
jamo.«

Plečnik na Fužinah
Mnogi obiskovalci Ljubljane, pa tudi 
sami Ljubljančani, redko zaidejo do 
Fužinskega gradu, ki ga je rodbina 
Kisi  pozidala med leti  1528 do 1557. V 
njem zdaj domuje Arhitekturni muzej 
Ljubljana, v njem pa je, poleg občasnih 
razstav , stalna razstava arhitekta 
Jožeta Plečnika (1872-1957).  Zanimivo 
je, da je razstava o velikem slovenskem 
arhitektu nastala v Parizu, v Centru 
Georges Pompidou. Razstava je bila v 
mnogih evropskih mestih, na Fužinskem 
gradu pa je dobila svoje stalno mesto. 
Vsekakor je Fužinski grad eden izmed 
biserov Ljubljane in si ga je vredno 
ogledati, čeprav je nekoliko odmaknjen. 
A do njega pridete z mestnim 
avtobusom. Na Trnovem, v Karunovi 
4, v Plečnikovi hiši, je prav tako muzej, 
vreden ogleda.  

november (četrtek): Vzgoja otrok kot 
nekaj nemogočega, 20. december 
(četrtek): Izgorelost na delovnem mestu, 
31. januar (četrtek): Kdo je danes 
pravi moški?, 21. februar (četrtek): 
Agresivnost in psihoanaliza, 28. marec 
(četrtek): Nezavedna čustva v tandemu 
in skupini, 25. april (četrtek): Bolečina 
skozi logiko somatične ubogljivosti.  
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ATLETIKA

Srečanje petih reprezentanc U15 
RIJEKA, 29. septembra  - Tradicionalni peteroboj pionirskih repre-

zentanc Hrvaške, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije se je končal 
s skupno zmago  Madžarske, ki je v obeh konkurencah zbrala 441 točk, 
sledijo: 2. Češka 396, 3. Hrvaška 302, 4. Slovenija 273, 5. Slovaška 196.  
Moški: 1. Madžarska 236, 2. Češka 196, 3. Hrvaška  172, 4. Slovenija 
119, 5. Slovaška  70. Ženske: 1. Madžarska 201, 2. Češka 194, 3. Slovenija 
151, 4. Hrvaška 129, 5. Slovaška 124. 

Nino Celec (oba Slo) 4963), Višina: 1. Axel Luxa (Slo) 195, 2. Csaba 
Hotvath (Mad) 192, 6. Matic Kovačič (oba Slo) 180, Palica: 1. Akos 
Barcsay (Mad) 380, 7. Simon Budič  370, 8. Miha Predalič (oba Slo) 
360, Krogla (4 kg): 1. Bence Halasz (Mad) 18,66, 8. Jernej Marčič 13,17, 
9. Nejc Pungerčar (oba Slo) 12,23, Disk: 1. Bence Halasz (Mad) 64,67, 
8. Dejan  Marič  38,11, 8. Jernej Marčič (oba Slo) 37,66 (4972), Kopje: 
1. Mark Sdhmoelcz (Mad) 60,62, 4. Rok Balantič  56,98, 8. Jakob Ko-
cijančič (oba Slo) 44,53 (4968), Kladivo: 1. Peter Szentivanszky (Mad) 
66,99, 8. Tilen Škoda 37,12, 9. Pavel Remic Weiss (oba Slo) 29,41, 

Dekleta, 100 m: 1. Veronika 
Paličkova (Č) 12,14, 5. Nuša Pintar 
12,78, 9. Dominika Češek (Slo) 
12,98, 300 m: 1. Zdenka seidlova 
(Č) 39,85, 3. Aneja Simončič 40,22 
(5370), 4. Ina Rojnik  (Slo) 40,63, 
600 m: 1. Natalie Kolajova (Č) 
1:39,15, 2. Kaja Strgašek 1:39,53, 
5. Maja Plaznik  (Obe Slo) 1:40,76, 
2000 m: 1. Lili Toth (Mad) 6:30,37, 
5. Klara Zakšek 6:54,21 (5375), 7. 
Julija Repolusk  (obe Slo) 6:56,95, (5368), 100 m ovire: 1. Ema Loparnik 
(Slo, 5378) 14,74, 9. Tjaša  Potočar (Slo, 5365) 15,52, 300 m ovire: 1. 
Michaela Bičianova (Č) 45,46, 4. Sonja Džinič  46,18, 9. Agata Zupin 
(obe Slo) 4831, 4 x 100 m: 1. Madžarska 48,48, 3. Slovenija (Pintar, 
Božič, Češek, Pušnik) 49,09, 4 x 300 m mešano: 1. Češka 2:32,63, 3. 
Slovenija (Simončič , Velkner Rojnik, Zupanc) 2:34,06, 3000 m hoja: 1. 
Ema Hačundova (Svk) 15;05,65, 9. Eva Čanadi ( 18:03,81, Kaja Intihar 
(obe Slo) diskv. Daljava: 1. Tina Božič (Slo) 569, 9. Najda Okorn (0be 
Slo) 504, Višina: 1. Lara Omerzu (Slo) 172, 8. Pia Zupan (obe Slo) 155, 
Palica: 1. Leda Krošelj  (Slo) 330, 7. Karin Urek (obe Slo)  300, Krogla: 
1. Zsofia Bacskay (Mad) 15,82, 5. Tjaša Stanko (Slo) 12,67, 10. Saša 
Kmet (obe Slo) 11,44, Disk: 1. Patricia Slošarova (SVK) 36,70, 7. Petra 
Lapajne Povirk  29,53, 9. Manca Košelnik (obe Slo) 21,74, Kopje: 1. 
Natalie Durčakova (Č) 51,63)2. Tjaša Stanko  45,67, 7. Tina Vaupot 
(obe Slo)  34,39, Kladivo: 1. Zsofia Bacskay (Mad) 68,14, 4. Sabina 
Požun  46,75, 10. Katarina Gerič Škopac (obe Slo) 24,85.

Jaka Kosirnik

Moški, 100 m: 1. Dominik Mueller (Č) 11,21, 8. David Jesenšek 
11,90, 9. Aljaž Knific (oba Slo) 11,99, 300 m: 1. Jachym Prochazka (Č) 
35,60, 4. Anej Zupanc 36,58, 8. Jan Bezjak (oba Slo) 37,70, 1000 m: 1. 
Pavel Horniček (Č) 2:38,90, 2. Cene Rakušček 2:39,77, 7. Miha Ličef  
(oba Slo) 2:42,96, 3000 m: 1. Istvan Zarnoczai (M) 9:09,25, 2. Nejc 
Ferle (Slo) 9:09,55 (4964), 4. Tine Glavič (oba Slo) 9:19,31, 4965, 100 
m ovire: 1. Tomaš Pulicek (Č) 13,59, 7. Grega Medvešek 14,56 (4974), 
9. Patrik Valenčič (oba Slo) 15,12 4983, 300 m ovire: 1. Karlo Fabijan 
(Hrv), 40,14, 6. Gašper Trebše 42,96, 10. Miha Plevčak (oba Slo) 45,34, 
4 x 100 m: 1. Češka 44,49, 2. Slovenija (Bezjak, Knific, Jesenšek, Celec)  
44,62, 3000 m hoja: 1. Tomaš Gdula (Č) 14:10,86, Anže Tesovnik (Slo) 
diskv, daljava: 1. Csaba Nagy (M) 652,  4. Vid Železnik Ketiš 643, 7. 

BALINANJE

Dve medalji za Slovenijo
EYBENS (Francija) – Na mladinskem 

svetovnem prvenstvu v balinanju so mladi 
slovenski tekmovalci do 18 let osvojili 
bron in srebro, obe odličji pa smo osvo-
jili v kategoriji mladih balinarjev starosti. 
Potem ko je Jaka Kosirnik že včeraj osvojil 
bron v igri posamezno klasično, je danes 
skupaj z Binetom Pevcem najprej v pol-
finalu premagal favorizirano italijansko 
dvojico, v finalnemu obračunu pa sta 
morala naša dva igralca priznati premoč 
francoskima reprezentantoma. Odličja je osvojilo devet držav od tega 
le dve izven Evrope. Najuspešnejša reprezentanca je bila Francija, takoj 
za njo sta Italija in Hrvaška. 

Petra Povirk Lapajne

Vid Železnik Ketiš

Miha Predalič in Simon Budič

Tine Glavič
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NORDIJSKA KOMBINACIJA

Zmaga Boruta Mavca
OBERSTDORF, 29. Septembra – Na tekmi alpskega pokala so na-

stopili kombinatorci, kjer je na tekaškem delu odlično nastopil Borut 
Mavc. 18-letnik je po skokih zasedal le 27. mesto, z najhitrejšim časom 
teka pa je za 22,5 sekunde ugnal drugouvrščenega Nemca Markusa 
Sommerhalterja. Druge uvrstitve: 38. Urh Krajnčan, 40. Luka Pintar, 
43. Luka Oblak.

SMUČARSKI SKOKI

Prevc in Lanišek na zmagovalnem odru
OBERSTDORF, 29. Septembra - Cenetu Prevcu se je na zmago-

valnih stopničkah tokrat pridružil še Anže Lanišek. Tudi tokrat je 
bil nepremagljiv 19- letni Francoz Ronan Lamy Chappuis, novi up 
francoskega skakalnega športa. 

Slovenske uvrstitve: 1. Ronan Lamy Chappuis (Fr) 265 (104.5, 103), 
2. Cene Prevc 257,5 (100.5, 104.5), 3. Anže Lanišek 256 (101, 102.5), 5. 
Anže Semenič 253 (100.5, 103), 8. Matic Benedik 248,5 (100, 101), 16. 
Miha Kveder 231 (96.5, 97.5), 19. Rok Justin 230 (95, 98.5) 23. Ernest 
Prislič 227 (95.5, 97), 24. Andraž Modic 226 (95.5, 96.5), 35. Tomaž 
Verbajs 209 (92, 92), 42. Aljaž Žepič 191 (92, 84.5), 44. David Krapež 
189 (90, 85.5), 50. Anže Lavtižar 176,5 (89.5, 80), 57. Nejc Seretinek 
169.5 (90, 79), 60. Tilen Bartol  158,5 (85, 79).

PLAVANJE

Mednarodni miting Start 2012
KRANJ, 6. oktober – Mednarodni plavalni miting Start 2012.  Ka-

tegorija C.  Dečki, 50 m prosto: 1. Chad Andoljšek (Inles Ribn) 25.37, 
2. Mitja Bešter (T Kr) 25.83, 3. Aljoša Habjan (T Kr) 26.08, 100 m 
prosto: 1. Niko Zorman (Fuž) 56.37, 2. Sebastiano Troian (Ravalico) 
59.60, 3. Aleksander Rupar (Fuž) 59.64, 400 m prosto: 1. Matic Maček 
(Kam) 4:25.15, 2. Julijan Jug (Nept Ce) 4.37.06, 3. Miha Mihovec (T Kr) 
4:38.41, 50 m prsno: 1. Aleksander Rupar (Fuž) 32.28, 2. Tim Zobec 
32.31, 3. Jošt Pavlin (oba Inles Ribn) 33.96, 100 m prsno: 1. Aleksander 
Rupar (Fuž) 1:10.95, 2. Tim Zobec (Inles Ribn) 1:12.49, 3. Tommasso 
Vianello (Ravalico) 1:14.33, 50 m hrbtno: 1. Chad Andoljšek (Inles 
Ribn) 29.08, 2. Niko Zorman (Fuž) 29.50, 3. Matic Maček (Kamn) 
30.35, 100 m hrbtno: 1. Niko Zorman (Fuž) 1:02.46, 2. Tim Zobec 
(Inles Ribn) 1:05.06, 3. Luca Crema (Veneto BM) 1:11.12, 50 m delfin: 
1. Chad Andoljšek (Inles Rib) 28.64, 2. Sebastiano Troian 28.73, 3. 
Alessandro Perulli (oba Ravalico) 29.74, 100 m delfin: 1. Niko Zorman 
(Fuž) 1:03.78, 2. Tommaao Vianello 1:06.98, 3. Alessanro Perulli  (oba 
Ravalico) 1:07.24, 100 m mešano: 1. Chad Andoljšek (Inles Rib) 1:03.74, 
2. Niko Zorman (Fuž) 1:04.76, 3. Aleksander Rupar (Fuž) 1:05.40, 200 
m mešano: 1. Niko Zorman (Fuž) 2:18.86, 2. Aleksander Rupar (Fuž) 
2:21.55, 3. Rok Tomaš (GB Rad) 2:25.77. 

Deklice, 50 m prosto: 1. Lucia Balestra  28.39, 2. Letizia Gianeselli 
29. 10 (obe Ravalico), 3. Neža Kocjan (PK Ol Lj) 29.20, 100 m prosto: 
1. Lucia Balestra  1:01.90, 2. Letizia Gianeselli (obe Ravalico) 1:04.02, 
3. Margherita Cordiali (Veneto BM) 1:04.12, 400 m prosto: 1. Niko-
lina Tubić (Banja Luka) 4:40.76, 2. Margherita Cordiali (Veneto BM) 
4:41.50, 3. Michela Candot  (Ravalico) 4:43.56, 50 m prsno: 1. Diana 
Naglič (Fuž) 35.03, 2. Izabela Milanez (Ol Lj) 38.40, 3. Aurora Gen-
naro (Ravalico) 38.66, 100 m prsno: 1. Diana Naglič (Fuž) 1:16.45, 2. 
Margaux Buso (Montebelluna) 1:21.62, 3. Aurora Gennaro (Ravalico) 
1:21.62, 50 m hrbtno: 1. Letizia Gianeselli 31.89, 2. Michela Candot 
33.21, 3. Lucia Balestra (vse Ravalico) 33.40, 100 m hrbtno: 1. Letizia 
Gianeselli (Ravalico) 1:09.74, 2. Michaela Candot (Ravalico) 1:09,74, 
3. Urška Živič (Fuž) 1:13.04, 50 m delfin: 1. Diana Naglič (Fuž) 30.85, 
2. Michaela Candot 31.21, 3. Lucia Balestra (obe Ravalico) 31.30, 100 
m delfin: 1. Michela Candot (Ravalico) 1:08.88, 1. Diana Naglič (Fuž) 
1:08.88, 3. Alessandra Massimo (Veneto BM) 1:11.46, 100 m mešano: 
1. Katia Cagnato (Veneto BM) 1:09.29, 2. Diana Naglič (Fuž) 1:10.58, 
3. Neža Kocjan (Ol Lj) 1:14.64, 200 m mešano: 1. Katia Cagnato (Ve-
neto BM) 2:30.21, 2. Diana Naglič (Fuž) 2:31.58, 3. Michela Candot  
(Ravalico) 2:33.47.

JUDO 

Mladinsko evropsko prvenstvo
POREČ, 19. oktobra – Na evropskem mladinskem prvenstvu je 

nastopilo 280 tekmovalec in 196 tekmovalk, največ uspeha pa so imeli 
judoisti in judoistke iz Rusije (5,0,4), Francije (2,2,3) in Nemčije (2,1,3). 
Pri mladinkah se je Slovenija uvrstila na 9. mesto, pri mladincih pa na 
11. Najuspešnejši tekmovalci so bili s 3. mestom Miha Žgank ter Katja 
Rigelnik in Urška Gačner. 

Mladinci, do 55 kg: 1. Adrien QuerTinmont (Belor), kval: Rok 
Plesnik (Slo) : Islam Yashujev  (Rus) 0:2,  do 60 kg: 1. Zaur Kalašov 
(Rus), Kval: Jurij Logar (Slo) : Arsen Tovmasyan (Arm) 0:2, do 66 kg: 
1. Georgios Azoidis (Grč), Luka Kuralt (Slo) : Mihailis Štenbuks (Lat) 
0:2, Adrian Gomboc (Slo) : Georgis Azoidis 0:2, do 73 kg: 1. Damian 
Szwarnowieczki (Pol), 5. Igor Potparič (Slo) – premagal: Ivan Stojak 
(BiH), Vlado Visana (Rom), Mantas Jakubavicius (Lit) in  Lubomir 
Holcak (Češ), do 81 kg: 1. Alexsios Ntanatsidis (Grč), Tadej Klemenc 
(Slo) : Jiri Petr (Češ) 0:2,  do 90 kg: 1. Khusen Kalmurzajev (Rus), 3. 
Mihael Žgank (Slo), premagal - Matej Glušac (Srb), Diegi Frustaci (It), 
Max De Vreze (Niz), Gergo Fogasy (Mad), Jakob Vrhovec : Viktar 
Larchanka (Blr) 0:2, nad 100 kg: 1. Levani Matiasvili (Geo), 7. Vito 
Dragič (Slo), premagal - Demeter Bendeguz (Madž). 

Mladinke, do 48 kg: 1. Irina Dolgova (Rus), Andreja Leški (Slo) : 
Galya Ivanova (Bol) 2:0, Leški : Noa Minsker (Izr) 0:2, do 52 kg: 1. 
Sappho Coban (Nem), Manja Povšnar (Slo) : Michela Bors (Mold) 2:0, 
Povšnar : Julija  Rosso (Fr) 0:2, do 57 kg: 1. Treicy Etiennar (Fr), 3. 
Katja Rigelnik (Slo) – premagala: Andrea Kraisanova (Slovaška), Flootje 
Stoop (Niz), Darya Mezetskaya (Rus), Manja Kropf (Slo): Sara Bozic 
(Srb) 0:2, do 63 kg: 1. Margaux Pinot (Fr), Patricija Brolih (Slo) : Ozge 
Akarsu (Tur) 0:2. do 70 kg: 1. Lola Mansour (Bel), Aja Zupanc Gačnik 
(Slo) : Alexandra Jasenovska (Pol) 0:2, do 78 kg: 1. Make Ziech (Nem), 
3. Urška Gačner (Slo)- premagala Marine Erb (Fr), Karen Stevenson 
(Niz) Babette Van Aggelen (Niz).

BADMINTON

Uspeh Šemrova
POREČ, 8. oktobra - Mitja Šemrov je odlično nastopil na med-

narodnem mladinskem prvenstvu Hrvaške, na turnirju, ki šteje za 
evropsko mladinsko serijo. V dvojicah je skupaj z Avstrijcem Simonom 
Rebhandlom zmagal, med posamezniki pa je bil tretji. Tudi preostali 
slovenski predstavniki v mlajših kategorijah so bili uspešni.

Mitja Šemrov
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Zdi se mi, da med vsemi izkušnjami, ki jih prinaša bolj dejavno ukvarjanje s 
športom, najbolj prizadenejo poškodbe. Z vsemi drugimi težavami se lažje soočimo, 
tudi zato, ker postajamo sčasoma bolj vzdržljivi. V mislih imam naporen urnik, 
šolske obveznosti, ki z višanjem stopnje šolanja samo rastejo, družinske vezi, ki se 
rahljajo, a to je tudi splošna posledica odraščanja. A pride trenutek, ko športnik začuti 
bolečino, sklepe, mišice, bolezen, ki so največkrat posledica pretiravanja s treningi 
in tekmovanji, ki so v daljšem obdobju izčrpavali mlad organizem. Nenadoma se 
pojavi vprašanje: »Kako ozdraviti?« Čim prej.

Za vsako težavo se slej ko prej najde rešitev. Za lažje in bolj vsakdanje je pri�žje in bolj vsakdanje je pri�vsakdanje je pri�
poročljivo, da starši poznajo dobrega fizioterapevta, denimo, za razbolen križ, 
otečeno koleno, zvit gleženj. Starši so zelo uporabna informacijska baza. Pri njih 
zveš, s kakšno napotnico najprej prideš do rentgenske preiskave hrbtenice, povedo 
ti, da je tainta ortoped strokoven in prijazen in da razume športnike, da je maser  X 
učinkovit, a ima prijem medveda in si po terapiji še teden dni polomljen, vendar pa 
se človek po petih mažah počuti bistveno bolje kot po petih masažah nekje drugje.  

V naši informacijski verigi je podatek, da takoj za mejo, v mestu T, stane magnetna 
resonanca le od 70 do 100 evrov, pa še čakati ni treba. 

Tu je na voljo »bazar« z izmenjavo zagotovo delujočih receptov za hitrejše okrevanje 
pri izpahih, zvinih in bolečih sklepih, denimo: za pest mazilo hepan, zavito v polivinil 
(čez noč), obkladek iz medu, seveda s čudežnim polivinilom, divji kostanj, namočen 
v žganju – samo za masažo, čebulni zvarki in obkladki, led v vseh oblikah, ter mnoge 
kombinacije ingverja, kisa, arnike, maž in obližev – domačih in kupljenih.

Zelo iskane so telefonske številke zdravnikov, ki ne spadajo v eno od dveh večinskih 
skupin – med tako imenovane veterinarje, ki se s pacienti ne pogovarjajo, in lingviste, ki 
uporabljajo tako strokoven jezik, da ga ni mogoče razumeti in bi bili lahko tudi v prvi 
skupini. A na koncu se moramo s humorjem ali brez zanesti na strokovno mnenje, na 
diagnozo, ki ji sledi priporočena terapija. Tisto, kar nas moti, bomo pogoltnili in vprašali 
kdaj drugič. Kako to, da se v sistemu, ko vsi priporočajo šport, ko se s kakšnimi težava�
mi, izvirajočimi v športni dejavnosti, obrneš na zdravnika, plošča v trenutku obrne: ni 
denarja za terapije in ves denar za zdravljenja itak porabijo športniki. 

So trenerji, ki lahko pomagajo predvsem s pravočasnim opozorilom, da ni vse v 
redu, ali pa s preprosto psihološko podporo mlademu tekmovalcu. Z vozlom v grlu 
sem brala zgodbo o mladem judoistu, ki ga je napadel rak, a je po prestani operaciji in 
terapiji uspešno okreval, v klubu pa so zanj našli ljubezen in voljo, da so ga, v skladu z 
njegovo veliko željo, vrnili na tekmovalne blazine. Zagotovo ni bilo preprosto, a so le 
uspeli. Občudovanja vredno. 

Poslušala sem trenerja, ki je zaskrbljeno razlagal o mladi judoistki, do podrobnosti je 

Tribuna staršev

Vsebina tokrat ne bo športna, bo pa življenjska, kar je tudi pomembno. 
Pred meseci sem bila priča dveh zanimivih dogodkov, ki mi še vedno ne 
gresta iz glave. 

Prvi dogodek. Sprehajam se po Čopovi v Ljubljani in opazujem doga�
janje, predvsem ljudi, ki hitijo gor in dol, pa tudi sem in tja. Pred Mestno 
hranilnico nekdo igra na harmoniko. Nastavil je klobuk, da bi mimoidoči 
kaj primaknili v njegovo blagajno. Na drugem koncu ulice je mlad fant igral 
na trobento. Brez klobuka, a z odprtim kovčkom, kamor mimoidoči sem 
ter tja položijo kakšen kovanec. Mojo pozornost pritegne prijazna oseba, 
ki med mimoidočimi zbira prostovoljne prispevke za neko dobrodelno 
organizacijo. Vendar ne zbira gotovine. Mimoidoče skuša prepričati, da ji 
zaupajo številko svojega bančnega računa in podpišejo obrazec, s katerim se 

Aleš Peče

Vez med klubom in šolo – 
zgodovina?

Prof. Nina Markun Puhan

Koliko so vredni naši 
osebni podatki?

Najprej nekaj o svinčenih časih. Govorim o možnosti vadbe v šolskih telo�
vadnicah, seveda v Ljubljani, zavedajoč se, da najbrž drugje po državi ni veliko 
drugače. Ko sem začel s poučevanjem športne vzgoje na osnovni šoli, se spomnim 
svojega ravnatelja Alojza Strmoleta, ki je imel, kljub temu da se iz zdravstvenih 
razlogov sam ni nikoli ukvarjal s športom, zdrav odnos do mojega področja. 
Eno izmed njegovih načel, s katerim je urejal življenje in delo na šoli, je bilo, 
da je na  prvo mesto postavljal učence in učenke. »Zadržimo otroke po pouku 
čim dlje v šoli in v šolskih objektih, ponudimo jim stvari, ki jih bodo zanima�
le,« je dejal. V avli šole smo imeli osem namiznoteniških miz z mrežami in tu 
je bilo  zmeraj dovolj otrok. Telovadnica se je za šolarje odprla ob sedmi uri in 
navadno je luč v njej ugasnila ob 23. uri. Ni potrebno razlagati, da je bila prav 
tako, z enakim urnikom, odprta ob sobotah in nedeljah. Nikoli ni bilo govora 
o plačilu telovadnice in športnih igrišč. Ravnateljev sodoben pristop se je kazal 
tudi v okviru celodnevne šole, saj so pri vzgojnih predmetih, že  od 1. razreda, 
poučevali profesorji. 

Za učitelje športne vzgoje je bilo samoumevno, da smo delovali kot vaditelji in 
trenerji v društvih na terenu, največkrat v okolici šole. Tako so bili stiki z otroki in 
njihovimi starši zelo neposredni. Nikogar ni zanimalo, čigavi so otroci, bili so naši 
in bistvo je bilo, da so se podili za žogo ali kakšnim drugim športnim pripomočkom, 
ne pa potikali in počeli škodo drugim in sebi. Res je, da je bilo takrat bogokletno 

vprašati za honorar, res pa je tudi, da je bila plača spodobna in da ni bilo potrebno skakati 
naokrog in iskati honorarnega dela.

Tako je bilo v svinčenih časih, ki se jih rad spominjam in me tega ni sram zapisati. 
Zlato – romantično obdobje poučevanja športne vzgoje, takrat telovadbe, je tista stvar, za 
katero mi je žal, da je mlajši kolegi ne poznajo. Pripovedovanje nas starejših sprejemajo 
marsikdaj kot pripovedovanje pravljic. V primerjavi z zdajšnjim  obdobjem so bile to 
res pravljice. Lahko sem se ubadal z otroki in še sem imel dovolj časa in volje, da sem bil 
dejaven v upravi lokalnega društva TVD Partizan, ki je bil na robu Ljubljane. Ta društvo 
so imela nalogo, tako kot vsa druga v Sloveniji, da se pač  skušala privabiti v svoje okrilje 
čim več mladih.  Seveda pa smo sodelovali s šolo, v kateri sem delal. Šola sama je bila 
zainteresirana za sodelovanje. Meja med šolo in društvom je bila skoraj zabrisana, saj 
so člani društva redno sodelovali pri različnih dejavnostih v šoli. Tako se je prepletalo 
vzgojno delo v društvu in v šoli. 

Upravljavci društva smo skrbeli za njegovo delovanje, financirala nas je občina, mi pa 
smo morali skrbeti za gospodarno ravnanje z njimi. Poleg športa je bilo še mnogo drugih 
dejavnosti, saj smo imeli star dom, v katerem je bilo vedno potrebno kaj popraviti. A 
časi so se začeli spreminjati, krona pa je gotovo zadnje obdobje,  v katerem vsak, ki le 
lahko, »trži« ali krade, kolikor je mogoče. Vrednote izginjajo, čeprav jih ima marsikdo na 
jeziku. Izjema ni niti šola, v kateri ni pomembno, če smo šolo zgradili iz samoprispevka. 
Saj skoraj nihče več ne ve, kaj to pomeni. Družine stiskajo povsod, in če je le mogoče, za 
otroke mora biti. Skoraj vsi, ki v tem modernem času delujejo na področju mladine, so 
ugotovili, da starši šele čisto na koncu prikrajšajo svoje otroke. Ko ni za hrano, je ulica 
zadnje pribežališče športa. Smisel nekdanje »družbe« se je izgubil, moderna družba pa 
nima nobenega usmiljenja, vrata odpira samo denar. Poslanstvo športnih društev in žal 
tudi precejšnjega dela športnih pedagogov počasi izginja.  Kdo naj bi bil tisti, ki bi odločil, 
da naj bodo športni objekti na voljo mladim po šolah in ne samo tistim, ki imajo denar.  
Vendar je še nekaj posameznikov, ki drži društvo nad vodo. Namesto da bi se ubadali 
s svojim poslanstvom, prosjačijo za evre. 

strinjajo, da bodo vsak mesec prispevali 
po nekaj evrov za nekoga, ki sam nima 
dovolj dohodkov, da bi živel človeka 
vredno življenje. 

Ne morem verjeti! V desetih minutah 
se najdejo trije, ki so brez zadržkov 
pripravljeni  zaupati neznancu številko 
svojega bančnega računa in podpisati 
obrazec, ki ga skrbno shrani zbiratelj. 
Ne povprašajo ga, kdo je, za katero 
dobrodelno organizacijo agitira. So 
morda tudi preslišali, kdo je ta, ki mu 
namenjajo dobrodelni prispevek, ki 
resda ni velik, se pa po določenem času 
kar nekaj nabere? Ne pomislijo, da je 
možnost, da se bo znesek prispevka 
povečeval brez njihovega privoljenja. In 
kaj, če želijo prekiniti svoj dobrodelni 
»abonma«? Bi tudi vi zaupali številno 
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bil seznanjen z zdravljenjem ramenskega sklepa svoje tekmovalke. Upravičeno se jezil 
nad nerazumljivo počasnimi prehodi od enega do drugega zdravnika (tedni in meseci), 
čeprav vsi vedo, da je pravočasen obisk pri specialistu ključen za uspeh pri zdravljenju. 
Za drugo je vse vedel o poškodbi kolka, o vajah, ki bi jih na prilagojenem treningu lahko 
opravljala, tako da še vedno, vsaj delno, sodeluje pri vadbi in socialni dinamiki v klubu. 

Poznam zgodbo z drugačnim predznakom: mladi tekmovalec je doživel nesrečni padec 
na rame. Po operaciji je sledilo dolgo zdravljenje. V letu dni, kolikor je trajalo počasno 
okrevanje, ga trener ni niti enkrat poklical, in ga vsaj iz človeške vljudnosti vprašal: »Kako 
si?« Navsezadnje je staknil poškodbo pod njegovim strokovnim nadzorom, deset let 
je vadil v istem klubu, imel pa je tudi njegovo telefonsko številko. Kako se počuti mlad 
športnik, ko ga tako zlahka izbrišejo? Sprašuje se, ali še računajo nanj, se bo še kdaj vrnil 
na blazine, bo še kdaj dovolj dober? Telo bo najbrž pozdravilo potrgane vezi, vprašanje 
pa je, ali se bo popravilo skrhano zaupanje v trenerja, ki ga je odpisal ob prvi oviri. Mor�
da pride čez čas nazaj, lepo pozdravljen, kot ponoven prinašalec medalje. Toda, ali bo 
pozabil? Verjetno bo. Odpustil? Verjetno ne. Nazadnje sem slišala, da ga je po naročilu 
trenerja poklical sotekmovalec in ga vprašal, ali pride na tekmovanje prestavljat blazine. 
Tudi pri drugemu tekmovalcu, ki se bojuje s trajnejšo poškodbo hrbta, je trenerjev telefon 
ostal nem, kljub diskretni prošnji staršev, naj ga vendarle pokliče in spregovori kakšno 
besedo. Fant je psihično povsem na dnu, popustil je v šoli, povsem je potrt, ker je ločen 
od športa, ki mu je pomenil vesolje in v katerem je že ogromno dosegel. 

Ali so športniki dobri samo povsem zdravi in pripravljeni za tekmo? Šele v kriznih 
razmerah lahko razumemo, kaj pomenijo za otoka leta, v katerih je zagnano treniral v 

bančnega računa neznancu?
Drugi dogodek. Nekaj dni kasneje sem pred trgovino parkirala kolo. Za spremem�

bo se mi tisti dan ni prav nikamor več mudilo. Zato sem se rutinskega zaklepanja 
ključavnice lotila počasi in umirjeno. Ravno toliko počasneje, da sem utegnila slišati 
pogovor dveh oseb. 

Neka gospa je prišla iz trgovine, pred vrati jo je ustavil nek gospod. Očitno je bilo, 
da se nista poznala. Šlo je za anketo, v kateri je gospod povprašal gospo, kako je zado�
voljna s svojim izgledom. Ponudil ji je možnost predstavitve zdrave prehrane. Gospod 
je predstavil zelo ugodno ponudbo in zatrdil, do bodo »oni» uredili in poskrbeli za 
vse formalnosti in da pridejo pripravit hrano kar na dom. Gospa mu je zaupala svoje 
podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko in davčno številko. Ker je ni vedela na 
pamet, je poklicala nekoga po telefonu, mu razložila situacijo in ta je po navodilu … 
v kateri sobi in v katerem predalu z dokumenti … narekoval številko, ki jo je gospod  
z zelo ugodno ponudbo po nareku zapisal v svoj obrazec. Čestital je gospe, da se je 
odločila za ugodno priložnost. Povedal je še, da ima sedaj vse potrebne podatke in 
ponovil, naj je ne skrbi, ker bodo poskrbeli za vse potrebno. Gospa je povedala tudi, 
kdaj bo doma in kdaj je zagotovo ne bo in gospod si je zapisal tudi ta podatek, da ne 
bi zaman čakal pred zaklenjenimi vrati. 

Ne rečem, da je imel gospod z ugodno ponudbo slabe namene, lahko pa odločno 

zatrdim, da je bila gospa, po mojih merilih, preveč zaupljiva. 
Imate tudi vi podobne izkušnje? Ste tudi vi med tistimi, zelo zaupljivimi, ki so 

svoje osebne podatke pripravljeni deliti s komerkoli? Ali spadate med tiste, ki se zelo 
zavedajo pomena vrednosti osebnih podatkov? Na šolah so najpogosteje to soglasja o 
vključitvi otroka v spremljavo telesnega in gibalnega razvoja – športno vzgojni karton, 
fotografiranje in snemanje otrok na šolskih prireditvah, izletih, taborih, šolah v naravi, 
ob posebnih priložnostih, objave seznamov učencev na oglasnih deskah. Nekateri 
starši s tem soglašajo, drugi ne. Toda odločitev staršev je treba upoštevati, saj imajo 
do tega pravico, zapisano v zakonu. 

Katera odločitev je prava? Rada imam pregovore, zato bi rekla Prava mera, zdrava 
pamet. Je pa prav, da znamo ob dvomu poiskati ustrezne informacije. Za pomoč sta 
dve uporabni spletni brošuri, ki ju je izdal Informacijski pooblaščenec. Komu lahko 
zaupam osebne podatke in kdaj:  https://www.ip�rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/
smernice/Potrosniki_koncna_web.pdf ter 

Vodič o varstvu osebnih podatkov za starše in učitelje: 
https://www.ip�rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Brosura_ucitelji_konc�

na_CMYK.pdf 
Nekateri trdijo, da vse to že poznajo. Pa res to tudi upoštevajo? Ne pomaga vedeti, 

če ne znamo uporabiti v pravem trenutku.

S kakšno lahkoto so ravnatelji brez odpora prepustili 
teren novodobnim politikom, učitelji svojim ravnateljem, 
otrokom pa pojasnjujejo, da so objekti zasedeni. O 
osnovni šoli odločajo tisti, ki v njo niso stopili,  odkar so 
jo končali. Kot da nihče ne bi vedel, da je mnogo udob�
neje sedeti za računalnikom, ob kokakoli in čipsu. Potem 
pa poslušamo okrogle mize, beremo članke v časopisju in 
modre izjave tistih, ki naše delo poznajo le iz predavalnic 
ali pisarn. Verjetno je računica jasna, lažje bo poslati še 
kakšno dodatno policijsko patrolo na tja, kjer si mladi 
dajejo duška ob alkoholu. Pa res nihče ne ve, da je vzrok 
v nikakršnih možnostih za večji del mlade populacije? 
Kaj hujšega se bo še moralo zgoditi, da se bomo zbudili? 
Kdaj se bomo zbudili in ugotovili , da je potrebno mlade 
ljudi zaposliti , navsezadnje tudi z športom.

Mularija ni nič slabša, kot je bila pred mnogimi leti, le 
okoliščine, v katerih živijo, so se zelo poslabšale. Pred leti 
so v Veliki Britaniji zrušili amaterski šport, češ, da bodo 
vse to delo opravljali profesionalci. Ljubiteljski športni 
delavci nenadoma niso bili več potrebni. Pred letom 1990 
sem na Dunaju poslušal predstavnika britanskega športa, 
ki je razlagal  model oživljanja društvenega življenja in 
amaterskega športa. Na kateri ravni se bo kdo spomnil, 
da tekmovalni ali pa vrhunski šport nimata mnogo 
skupnega s športno vzgojo v osnovni šoli? Če sem pred 
leti  podcenjeval strokovno terminologijo, zdaj vem, 
da se za posameznimi termini skriva ideologija. Če bi 
jo prenesli na celotno družbo, bi to pomenilo potop. 

Športni pedagogi bi se morali zavedati, da preusmeritev 
športne vzgoje v šport pomeni vprašljivost za precej 
delovnih mest, predvsem pa odprta vrata za vstop v šolo 
laikom in odsluženim športnikom in drugim šarlatanom, 
ki pridobivajo licence v Hollywoodu in njegovi okolici. 

Na koncu lahko rečemo, da šole z najemninami 
poskušajo dobiti sredstva, ki bi jih moral zagotoviti 
ustanovitelj, s tem pa se odmikajo od svojega poslanstva. 
Vsak ravnatelj bi se moral javno izpostaviti, tako kot je 
to naredil rektor ljubljanske univerze, ki je zagotovil 
maksimalen odpor pri neustreznem vrednotenju in 
financiranju svoje ustanove. Katastrofa je, da ravnatelji 
postajajo menedžerji in načela svoje stroke zamenjujejo 
z načeli trženja.  

Ne bi hotel biti pesimist in nostalgik, vsem kolegom 
pa bi privoščil, da svoje delo opravljajo v čim boljših 
razmerah, da ob njem nikoli ne pozabijo tudi na tiste , 
ki niso potencialne TV zvezde. Čas hitro teče in če ima 
človek srečo, lahko enkrat na mesec napiše nekaj vrstic. 
Vse je minljivo, celo bogata vitrina z mnogimi državnimi 
pokali v moji nekdanji šoli. Na vhodu v zbornico je 
opozarjala, da smo zdrava športna šola. Nikjer na pokalih 
ni bil zabeležen moj priimek, a zgleda, da se je z mojim 
odhodom končal del »slavne« športne zgodovine šole. 
Na dogodek me je opozoril eden izmed tistih, ki je enega 
od pokalov pomagal osvojiti. To je morda tudi tema za 
premislek vsem uspešnim športnim pedagogom, ki jih ni 
malo.  Kako že pravijo, kdor ne spoštuje zgodovine …

klubu in na pripravah, na katerih je preživel večino vikendov in počitnic, tako da 
se je celo oddaljil od družine. V oporo mu je lahko le trener. Če ta ni kos takšnim 
občutljivim nalogam, se lahko obrne na športnega psihologa. Močno dvomim, da 
mu bo svetoval, naj bolne ali poškodovane odpiše in gre veselo naprej, saj bodo 
prišli drugi.

Sama pa še naprej zbiram nove recepte za boleče mišice. Baje pomaga zmerna 
masaža z brisačo, namočeno v mlačen ingverjev sok in limonado, saj niža raven 
zasičenosti organizma z mlečno kislino. Pa tudi Tatjanina terapija Diadensa z 
ultrazvočno stimulacijo. In ananas.
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prvenstvu uvrstila v končnico prvenstva in je 
izpadla v polfinalu, letos vodi novi trener An-
drea Mura, sicer v prejšnji sezoni pomočnik 
glavnega trenerja Walterja Vatovca. Moštvo 
se ni okrepilo, v Jadranovem taboru pa tudi 
za to sezono upajo, da bodo ponovili lansko 
uvrstitev v končnico prvenstva. V društvu še 
naprej namenjajo veliko pozornost mladin-
skemu sektorju.

Bor iz Trsta in Breg iz Doline igrata v 
deželni ligi C. Obe ekipi, ki sta pomladili svoje 
vrste, vodita trenerja iz Slovenije: Bor Boban 
Popovič, Breg pa Klemen Kladnik.

Kontovel, ki ga vodi slovenski strokovnjak 
Mario Gerjevič, tudi v tej sezoni igra v ligi D. 
In trenerja iz Slovenije trenirata obe moštvi v 
nižji ligi (promocijsko prvenstvo), Jan Zavr-
tanik goriški Dom, Zoran Lazarevski pa Sokol 
iz Nabrežine.

Po dolgih letih skušajo pri Poletu z Opčin 
oživeti žensko košarko, tudi zato, da bi 
preprečili odhod mnogih deklet v italijanska 
društva. 

Namizni tenis
Športni krožek Kras je imel dolga leta 

svojo ekipo v najvišji italijanski ligi A1. Zaradi 
prevelikih stroškov se je zadnja leta odpovedal 
nastopu v tem prvenstvu, čeprav si je mesto v tej 
ligi tudi priigral. Ker je vse manj finančnega pri-
liva sponzorjev, nastopa Kras tudi v tej sezoni v 

Šport Slovencev v Italiji PriPravlja uredništvo  WWW.SloSPort.orG

Z optimizmom v novo sezono
Tudi ob začetku športne sezone 2012/2013, predstavljamo bralcem Športa mladih razvejano dejavnost slovenskih društev 
v Italiji, ki nastopajo v raznih poklicnih in amaterskih ligah. Kljub veliki finančni krizi stopajo vsa društva v novo sezono 
optimistično, nekatera pa tudi z visokimi cilji.

Hokej na rolkah
Športno društvo Polet, ki je dolga leta s svojo 

ekipo nastopalo v najvišji italijanski ligi A1, se 
je letos odločilo, da bo zaradi visokih stroškov 
in predolgih potovanj kar z dvema ekipama 
igralo v slovenski ligi, ki jo prireja Inline 
zveza Slovenije. Člansko moštvo bo igralo v 
državnem prvenstvu 2. ProSports, ekipa pod 
20. letom pa v DP 3. ProSports. Polet ima tudi 
razvejano mladinsko dejavnost.

Košarka
Združena ekipa Jadrana tudi letos nastopa 

v državni ligi C in je po rangu drugo društvo 
v tržaški pokrajini. Ekipo, ki se je v minulem 

Namizni tenis: ženska ekipa Krasa 
ZKB, ki je nastopila septembra letos 
na mednarodnem turnirju za  
Pokal Krasa s trenerko Sonjo Milič  
(prva z desne)

Hokej in line: elkipa Poleta Kwins ZKB iz sezone 2011/12

Košarka: Borut Ban (št. 8) in  
Peter Franco (št. 13), tudi v tej sezoni  
stebra Jadranovega moštva

14
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ženski ligi A2 in to samo z domačimi igralkami, 
med katerimi je tudi 15-letna Claudia Mico-
laucich. Ekipo še vedno trenira Kitajec Feng, 
njegova žena Yuan Yuan, ki je več let igrala za 
Kras, pa bo po potrebi priskočila društvu na 
pomoč. Društvo iz Zgonika ima svoje ekipe v 
mnogih deželnih moških in ženskih prvenstvih. 

Nogomet
Kras iz Repna je že nekaj let pravi “fenomen» 

ne samo v deželi   Furlanije-Julijske krajine, 
temveč celo na državni ravni, o čemer so na 
široko poročali italijanski mediji. Da tako mala 
občina, kot je Repentabor, s samo 880 prebiv-
alci, premore ekipo v državni ligi D, je pravi 
nogometni čudež. Moštvo vodi slavni belo-čudež. Moštvo vodi slavni belo-udež. Moštvo vodi slavni belo-
ruski trener ter nekdanji sovjetski reprezentant 
in Juventusov igralec Sergej Alejnikov. Kras je 
že pred dvema letoma igral v tej državni ligi, 

leto pozneje pa je izpadel. V tej sezoni je cilj 
društva obstanek v ligi.

Poleg Krasa nastopa v raznih drugih prvenst-
vih še devet ekip slovenskih društev. V promo-še devet ekip slovenskih društev. V promo- devet ekip slovenskih društev. V promo-
cijski ligi Juventina iz Štandreža pri Gorici in 
Vesna iz Križa pri Trstu. V prvi amaterski ligi 
igrata Primorec iz Trebč in Sovodnje. V drugi 
amaterski ligi pa: Breg iz Doline, Primorje s 
Proseka in Zarja iz Bazovice, v tretji amaterski 
ligi Gaja s Padrič in Gropade ter Mladost iz 
Doberdoba.

Za ves mladinski pogon na Tržaškem v glav-
nem skrbi Kras, na Goriškem pa se zelo krepi 
mladinska dejavnost v Sovodnjah.

Odbojka
Sloga Tabor, ki je v minuli sezoni ohranila 

status državnega B2-ligaša, se je za letošnje 
prvenstvo okrepila, tako da je pričakovati 

mirnejši obstanek v ligi ali še kaj več. V društvo 
se je po dolgih letih igranja v višjih ligah vrnil 
Kristjan Stopar, moštvo pa sta okrepila še 
Stefano Sirch in podajalec goriške Olympie 
Filip Hlede. Kot v prejšnji so tudi v tej sezoni 
trenersko mesto zaupali Luciu Battistiju.

Na deželni ravni v moški konkurenci nas-
topajo v ligi C: Olympia iz Gorice, Soča iz 
Sovodenj in Val iz Štandreža na Goriškem ter 
Sloga na Tržaškem.

V ženski konkurenci so slovenska društva na 
deželni ravni množično zastopana. V ligi C igra 
združena ekipa Zaleta C (pokrovitelj Sloga), v 
ligi D pa Zaleta D (pokrovitelj Kontovel) in 
Govolley iz Gorice.

V pokrajinskih in mladinskih ligah imajo 
svoje predstavnike tako v moški kot ženski 
konkurenci še Bor, Breg, Kontovel, Sokol na 
Tržaškem in Naš prapor na Goriškem.

Nogomet: ekipa Krasa iz Repna, ki igra v italijanski državni ligi D
Krasov trener,  
Belorus Sergej Alejnikov

Odbojka: moška ekipa Sloge Tabor, ki nastopa v italijanski državni ligi B2

15
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Dijaki Šentvida in dijakinje z Druge

Lucija Harum, II. Gimnazija Maribor

Zmaga in lepo doživetje
Vse, ki smo se uvrstile v šolsko ekipo, smo z velikim zanimanjem pričakovale finalni nastop 

v Brežicah. Ker smo bile najuspešnejše že na področnih tekmovanjih, smo želele ponoviti 
uspeh tudi v finalu. Navdušene smo bile, ker nam je uspelo, še posebno, ker smo pustile za 
seboj ekipo z Gimnazije Šiška v Ljubljani, ki nam je lani,  v boju za zmago, prekrižala načrte. 
Ja, lepo je zmagati na tako velikem tekmovanju.

Skakala sem v višino, a se s svojim dosežkom ne morem pohvaliti. Atletiko sem trenirala do 
konca osnovne šole, potem pa sem se začela ukvarjati z glasbo, tako da mi za šport ne ostane 
veliko časa. V naši ekipi ni veliko četrtošolk, tako da bomo močna ekipa tudi prihodnje leto, 
ko se bomo znova veselili velikega in prijetnega dijaškega srečanja. Takrat bom že četrtošolka, 
in seveda upam, da bomo zmagale še enkrat. 

 Organizacija je bila zelo dobra, vse je bilo, tako kot mora biti, uživale smo ob izvrstnem 
kosilu, zanimiv je bil tudi kulturni program na začetku tekmovanja, še posebno pa smo bile 
vesele vstopnic za kopanje v Termah Čatež. Pogovarjamo se že, da bomo šle v toplice uživat 
skupaj. Res, organizatorji so se potrudili. In seveda, med nagradami za ekipno zmago je bila 
tudi buteljka penine, ampak jo je dobil naš vodja prof. Marjan Ogrinc. Nobena od deklet mu 
ni upala povedati, da bi se spodobilo, da bi jo družno izpraznili, ali da bi si z njeno vsebino 
pripravile šampanjsko prho, kot na proglasitvi zmagovalcev na tekmah za formulo 1 (ha, 
ha). No, v resnici mu jo privoščimo, saj se je potrudil pri sestavi ekipe. Na tako veliki šoli to 
sploh ni preprosto.   16

Brežice – Finale ekipnega atletskega 
prvenstva za srednje šole. Dijaki: 1. Gimn. 
Šentvid Ljubljana 10.641, 2. Gimn. Šiška 
Ljubljana 9.818, 3. ŠC Novo mesto (SE-
ŠTG) 9.733, 4. ŠC PET Ljubljana 9.240, 5. 
I. Gimn. v Celju 8869, 6. Gimn. Ptuj 8.724, 
7. Gimn. Nova Gorica 8.663, 8. II. Gimn. 
Maribor 8.252, 9. ŠC Slovenske Konjice 
– Zreče 8.206, 10. ETŠ Brežice 8.193, 11. 
SERŠ Maribor 7.516, 12. Gimn. Novo me-
sto 7.005, dijakinje: 1. II. Gimn. Maribor 
10.358, 2. Gimn. Šiška Ljubljana 9.580, 3. 
Gimn. Bežigrad Ljubljana 9.471, 4. I. Gimn. 
v Celju 9.002, 5. Gimn. Novo mesto 8.853, 
6. Gimn. Ptuj 8.512, 7. SŠ Sl. Bistrica 8.418, 
8. Gimn. Murska Sobota 8.323, 9. ŠC Celje 

(SSGL) 8.284, 10. ŠC Velenje gimn. 7.831, 11. 
Gimn. Brežice 7.730, 12. Škofijska gimnazija 
Vipava 7.489.

Prof. Primož Praprotnik, 
Gimnazija Šentvid

10.641 točk –  
največ doslej

Že velikokrat sem bil na atletskih tekmovanjih 
v Brežicah. Vsa so bila pripravljena v prijetnem 
domačem vzdušju in tudi na tokratnem finalu 
ekipnega atletskega prvenstva ni bilo nič 
drugače. No, malce drugače je vendarle bilo, saj 
letos, žal, na brežiškem stadionu nisem mogel 

stisniti roke dolgoletnemu motorju atletskega 
utripa prof. Poldetu Rovanu.

Tekmovanje je sicer potekalo v lepem, a 
malce hladnejšem jesenskem vremenu, kar pa 
tekmovalcev ni oviralo, da se ne bi potrudili 
in prispevali čim višje število točk za svojo 
ekipo. Na tekmovanju, kjer na koncu po-
membna ekipna uvrstitev, smo tako videli več 
kakovostnih dosežkov posameznikov. Vsak 
v svoji skupini sta v teku na 400 m nastopila 
mnogobojec Urban Čehovin in Lovrenc Valič, 
tekač na osemsto metrov. Oba sta stadionski 
krog pretekla v manj kot 50 sekundah. Med 
dijakinjami sta izstopali Kaja Debevec v teku na 
100 m (12,47) in Tina Božič v skoku v daljavo 
(580 cm), ki sta svojima ekipama prinesli največ 
točk.

Za dijake Gimnazije Šentvid in zame pa 
bodo Brežice ostale v spominu po dobrih 
nastopih vseh v ekipi. Odgovorni in zavzeti 
nastopi so botrovali, da so dijaki v vseh disci-
plinah izboljševali dosežke, ki so jih dosegli v 
kvalifikacijah. Na koncu je bilo veselje na naši 
strani, vsi smo se veselili pete zaporedne zma-
ga Šentvidčanov, ki je bila začinjena z doslej 
najvišjim seštevkom na finalnih tekmovanjih 
– zbrali smo 10.641 točk.

Zdravko Peternelj, AZS

Izvrstno –  
kljub slabim razmeram

Po 10 letih je Ekonomska in trgovska šola 
Brežice znova izpeljala državno tekmovanje 
v atletiki, tokrat srednješolski ekipni finale.  
Glede na slabe razmere na stadionu, kjer ni 
tribune, garderob in slačilnic, kjer so omejene 
možnosti za ogrevanje tekmovalcev, na stadio-
nu pa so iztrošene naprave in oprema, tako da 
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so razmere za delo posameznih služb bolj slabe, 
sta Simona Grubič in Vladka Lopatič Omerzu, 
skupaj z dijaki šole, zelo dobro pripravili vse 
potrebno za nemoteno izpeljavo tekmovanja. 
Tekmovališča so bila urejena in pripravljena, 
štadion je bil okrašen, sprejem ekip je bil na rav-
ni, sklepno slovesnost pa je popestril olimpijski 
podprvak Primož Kozmus.

Koncentracija tekmovališč - skok v daljavo, 
dve tekmovališči za skok v višino, tekmovališče 
za suvanja krogle - so omogočila gledalcem dober 
pregled nad tekmovanjem. To omogoča tudi rahla 
vzpetina ob prvem zavoju tekališča. Prvič so v 
praksi preizkusili novost – skok v daljavo iz cone 
odriva za dijake in dijakinje. Vse kaže, da se je 
novost zelo dobro prijel, skoki so bili dolgi, tudi 
pogovori s tekmovalci so dali vedeti, da je bila 
odločitev pravilna.

Pod najboljša dosežka sta se podpisala Urban 
Čehovin v teku na 400 m (49.20 – 928 točk) in Kaja 
Debevec na 100 m (12.47 – 951 točk).  Ob koncu 
tekmovanja je ekipa organizatorjev prejela veliko 
čestitk in pohval za brezhibno izpeljavo, za kar pa 
je zaslužno tudi vodstvo šole, na čelu z ravnateljem 
Martinom Šoškom. Seveda sta imeli vse v svojih 
rokah Simona in Vladka.
Zanimiva srednješolska  
atletika v Brežicah

Srednja trgovska in ekonomska šola Brežice je 
dokazala, da ima odlične organizatorje, ki lahko 
ob podpori ravnatelja Martina Šoška, složnem 
delu učiteljev in dijakov uspešno izpeljejo vsako 
finalno šolsko državno tekmovanje. Veselje je 
bilo pogledati pomožne sodnike, dijake ETRŠ, ki 
so bili dobro izurjeni za opravljanje dodeljenih 
sodniških nalog. Da je atletika živo zasidrana v 
brežiško okolje, priča obisk župana Ivana Molana, 
ki je v uvodu, skupno z drugimi pomembnimi 
gosti, spodbudno nagovoril finaliste. 

Najbrž je bila najbolj na trnih Vladka Lopatič, 
ki je bila, z mikrofonom v roki, tudi v vlogi po-
vezovalke tekmovalnih dogajanj. Za presenečenje 
so v sklepnem delu poskrbeli organizatorji, saj so 
nenapovedano na štadion povabili Primoža Koz-
musa. Presenečenje je bilo popolno, naš olimpijec 
je bil deležen krepkega aplavza, poleg tega pa je bil 
oblegan z vseh koncev. Med srednješolsko mla-
dino ima Primož veliko občudovalcev, ki so bili 
željni njegove družbe – še zlasti pri fotografskem 
poziranju. Nekateri športni pedagogi so opravili 
še skupinsko fotografiranje. V nagradnem mini 
kvizu je Primož podelil nekaj majic s svojim 
podpisom ter nato še medalje in pokale najboljšim 
ekipam. Organizator je za obe zmagovalni ekipi 
zagotovil lepe nagrade, med drugim za vsakega 
dijaka oz. dijakinjo enodnevno kopališko karto 
za Terme Čatež.

Vsi udeleženci so imeli ves čas tekmovanja na 
razpolago jabolka in možnost seznanitve z novo 
aplikacijo »A-Life Mobile«, ki bo prek mobilnega 
telefona in spleta omogočala spremljanje lastne 
športne dejavnosti. Aplikacija je v začetnih 
povojih in bi lahko bila koristen pripomoček 
vsem mlajšim ter tudi starejšim rekreativnim 
športnikom. Čestitamo organizatorjem in vsem 
šolam finalistkam. Podobnih šolskih športnih 
dogodkov si želimo tudi v prihodnje.

Uroš Vidmajer, 
zaVod za šport rS planica 17
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 Axel Luxa MASS Ljubljana

 Gregor Matija Černe KK Grega Bole

1

2

Luxsa je bil nekoč Lukša

Vse lahkotno in za veselje

Axel je visok 184 cm, doslej pa je preskočil 
197 cm. Njegova letošnja mantra je bila: »Dva 
metra,« a se mu je želena višina vselej izmu-želena višina vselej izmu-vselej izmu-
znila, čeprav je imel nekaj skokov, pri katerih 
jo je imel v nogah. Visok cilj mu torej ostaja 
za sezono 2013. Če ga bo dosegel na OFEM 
(olimpijskem festivalu evropske mladine) na 
Nizozemskem, bo ujel dve muhi na en mah. 
Zelo si namreč želi nastopiti na tem tekmovanju 
in doseči dober izid. Tako kot njegov trener 
Damjan Šparovec. Axel bo prihodnjo sezono 
prvo leto nastopal med mlajšimi mladinci. 

Včasih so naša dojemanja neustrezna, deni-
mo, morda se bo kdo začudil, da mladenič, ki 
živi v Senadolah pri Sežani, trenira v Ljubljani 
in ne v Gorici. Axel takoj predlaga pogled na 
zemljevid Slovenije, ki prepriča, da sta obe 
točki, na koncu katerih je atletski štadion in 

so možnosti za vadbo, skoraj enako oddaljeni. 
Če pa atlet meni, da so nekje razmere za vadbo 
boljše, pa tako ni več dileme. Pa saj vemo, da 
včasih o naših ravnanjih odločajo malenkosti 
– tako kot pri skoku v višino. Axel je temelje 
atletike in skoka dobil v Novi Gorici, ki se je 
spominja z zadovoljstvom.

Oče Luxa vozi Axla in brata �ana, v Lju-če Luxa vozi Axla in brata �ana, v Lju- Axla in brata �ana, v Lju-
bljano, a samo trikrat na teden. Pomembno 
je smotrno ravnanje s časom, poleg tega pa 
najbrž trening za skakalca (višine in troskoka) 
ne trpi, saj bi bila vadba vsak dan, vsaj za mlade 
skakalce, bolj škodljiva kot ne. Tudi za šolo. 
Axel je dijak prvega letnika ekonomske smeri 
v sežanskem srednješolskem centru, �an pa 
drugega. Fanta imata resen odnos do športa 
in šole. Atletiko imata oba rada, za šolo pa se 
tako ali tako ve, da mora biti na svojem mestu 
v življenju vsakega mladeniča.

Ne bomo razmišljali, kako so zadovoljni v 
šoli. Na atletskem stadionu Kantrida v Reki, 
na velikem pionirskem mednarodnem tekmo-
vanju, na katerem je imel Axel enakovredne 
tekmece in je na koncu zmagal, je bil obkrožen 
z množico madžarskih reprezentantov, ki so 
spodbujali svojega skakalca in celotno sloven-
sko reprezentanco, ki je navijala za svoje barve. 
Prav ta tekma je pustila nanj močan vtis. »To 
je bila moja doslej največja zmaga. Bil je dober 
občutek skakati pred vso ekipo,« pravi Axel, 
ki ga ne moti, da je kot skakalec na vsaki tekmi 
obsojen, da skače do roba svojih zmožnosti. 
Enkrat je to bolj nizko in drugič relativno 
visoko. Odvisno od razpoloženja. »Če je moj 
dosežek slab, se pač sprijaznim. Če je dober, 
sem zadovoljen, ampak vselej si mislim, da bi 
lahko morda skočil višje. Posebni občutki pa 
so zame, ko naskakujem osebni rekord. V Reki 
mi je na koncu nekoliko popustila zbranost, 
ker sem bil zadovoljen z zmago. In ker je bila 
zadnja višina 200 cm, sem bil psihično bolj 
obremenjen, ker te višine nisem preskočil še 
nikoli. Vsaka zmaga je v redu,  pomemben pa 
je samo dosežena višina.«

Pred tekmovanjem se s trenerjem ne pogo-

varjata o nastopu, morda pade kakšna beseda o 
počutju. »Pred tekmo ne moreš oceniti, kakšen 
dan te čaka, to pokaže šele tekma,« meni ska-
kalec, »ampak včasih se tudi zmotim. Včasih, 
ko se mi zdi, da mi gre vse narobe, skačem 
zelo dobro. Vseeno mi je, ali skačem zunaj 
ali v dvorani, pomembna je samo podlaga, 
kakovost tartana.«

Axel se ne ubada s športnimi vzorniki. »Spo-
štujem vse, od Rožleta Prezlja naprej, ki so s 
svojimi dosežki uspeli nastopiti na olimpijskih 
igrah. Zame so to oddaljene sanje prihodnosti 
in hkrati cilj. Enkrat sem se pogovarjal z Ro-
žletom. Všeč mi je bilo tisto srečanje,« pravi 
Kraševec, ki ima psa in kolo. Rad ima naravo, 
a se po njej ne podi z adrenalinom. »Teka imam 
dovolj na treningu. Kolesarjenje v klanec pa za 
skakalce ni dobro,« nam je še povedal.

In za konec še besedica o priimku Luxa. 
Povezan je z italijanskim fašizmom. Italijani 
so pred drugo svetovno vojno preganjali vse, 
kar je bilo slovenskega, in tako so tudi priimek 
Lukša nasilno spremenili v Luxa. Ko je bilo 
konec fašistične ideologije je priimek ostal 
takšen, kot je takrat nastal. Pomembna je zavest 
o tem, da se je vse to dogajalo.

Posvet s 
trenerjem  
ob kameri

Gregor je imel na šolskem prvenstvu v kro-
nometru številko 43 in je bil na vrsti zadnji. 
Še dobro, sicer bi tekma izgubila smisel, saj so 
njegovi kolesarski vrstniki vedeli, da bo zmaga 
najbrž njegova. In niso se zmotili.  

Ne vem, če se je kaj prida ogreval. Bolj ga 
je zanimala družba vrstnikov in vrstnic, pred-
vsem pa so se člani KK Grega Bole držali bolj 
zase. Ko smo se začeli z njim pogovarjati, je 
kmalu priletel trener in razložil, da se mora 
tekmovalec pred nastopom ogreti. Seveda. In 

se je res zapeljal dvakrat okoli samega sebe in 
potem se je zgodilo, kar je napovedal trener in 
organizator Miha Koncilija. Gregor je stopil 
v pedale, jih vrtel opazno hitreje od svojih 
kolegov in zmagal. Kot da drugače sploh ne 
more biti. Seveda, saj bi bilo čudno, ko pa je 
letos osvojil več naslovov državnega prvaka. 

»Državni prvak sem v navadni cestni dirki, 
na stezi sem zmagal v končnem cilju in na 2000 
m,« je naštel letošnje uspehe učenec 9. razreda 
z Osnovne šole Gorje pri Bledu. Tam je, se 

razume, pogosto tudi v šolski ekipi za tek, saj 
ga prof. Nenad Pilipovič dobro pozna. Gregor 
Matija je v kolesarstvu tudi zaradi šole. Blejski 
kolesarji so nekoč v šoli pripravili predstavitev 
svojega športa. Bilo mu je všeč in se je prijavil. 

»V klubu so mi takoj posodili tekmovalno 
kolo. Obljubiti sem jim moral, da bom redno 
treniral in hodil na tekmovanja. Petkrat na 
teden treniram, dva dni v tednu pa smo prosti. 
Ko sem začel hoditi na tekmovanja, mi je šport 
postal še bolj všeč. Fino se mi je zdelo, da smo 
nastopali na različnih tekmovanjih.« In kaj dela 
Gregor Matija v dnevih, ko nima treninga? Sede 
na kolo in se gre za kakšno urico »razpeljat«. 18
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 Gregor Matija Černe KK Grega Bole

 Dajana Lukas OK Koper 3
Pred  
mnogimi 
odločitvami …

Dajana, dijakinja 4. letnika športnega oddel-
ka Gimnazije Koper, in Tjaša �ančar, ki sta lani 
na evropskem kadetskem prvenstvu osvojili 7. 
mesto, sta bili s soigralkama Saro Hodžič in 
Petro Flego nadvse uspešni. Četrtošolka, ki 
je letos na KEP z reprezentanco v dvoranski 
odbojki prav tako uživala ob 7. mestu, nam je 
zaupala delček svojih pogledov na svet in šport.

»Rada bi študirala fizioterapijo,« pravi in 
razloži, zakaj je tudi ona, kot mnogi njeni 
športni vrstniki, obsedena s tem študijem. »Ker 
je povezana s športom in ker menim, da bom 
tako lahko ostala še dolgo v stiku s športom, 
tudi pri štiridesetih letih.«

Zakaj meniš, da s kakšnim drugim 
poklicem ne moreš biti več v stiku s 
športom?
»Ker moraš biti povsem predan drugi stroki 

in zmanjka časa za šport. Če bi študirala pravo, 
bi se mu morala povsem posvetiti in ne bi imela 
več toliko časa za šport, kot bi želela.«

Možnosti zanj boš morda imela, de-
narja pa bo bolj malo. Tako se kljub 
temu ne boš mogla ukvarjati s špor-
tom, kot bi želela ...
»Bomo videli, kje bom. Sploh pa me zdaj 

prihodnost ne zanima.«
Ampak načrt za prihodnost je treba 
imeti.
»Če bi se mi ponudila priložnost v športu, 

denimo, v tujini, bi pustila študij za kasneje.«
Pa so možnosti?
»So, so, poznam veliko slovenskih igralk, ki 

so uspele v tujini.«
Koliko časa pa bi bila pripravljena na-
meniti športu – preden bi šla študirat?
»Ne razmišljam toliko o prihodnosti, ži-e razmišljam toliko o prihodnosti, ži-

vim za zdaj. Zdaj moram izkoristiti čim več 
priložnosti, da mi ne bi bilo žal kasneje v ži-, da mi ne bi bilo žal kasneje v ži-

vljenju. Mislim predvsem na možnost igranja 
odbojke v tujini. Priložnost, ki bi se pojavila, je 
treba izkoristiti. Kdo ve, če bi dobila še eno.«

Verjetno imaš v mislih igranje v Italiji. 
Govoriš italijansko?
»Seveda.«
Torej je velika možnost, da boš s svo-
jimi otroki govorila italijansko?
»�a, bi. Če si enkrat v tujini, se jezika povsem 

navadiš, z njim ni težav. Ko moraš, ni druge ...«
Kako si dojela športni oddelek na 
gimnaziji v Kopru?
»Omogočil nam je, da se bolj posvečamo 

športu in tudi športna vzgoja ni takšna kot v 
drugih oddelkih. Precej nas mučijo. Profesor 
Aldo Parovel veliko zahteva od nas.«

Si kdaj pomislila, da je športa v šoli 
preveč?
»Ne, nikoli. Letos zaradi športa nisem 

imela počitnic, a mi ni bilo odveč. Rada imam 
odbojko. Bom sama presodila, kdaj mi bo 
dovolj športa.«

Glede na to, da si športnica, si najbrž 
prebrala veliko knjig.
»Dejansko sem jih. Na pripravah veliko 

berem. Rada imam zgodovinske romane. 
Knjige, ki mi jih priporočajo, rada preberem. 
Nisem samo za šport, nisem usmerjena samo 
vanj, ne gledam samo v tej smeri. Knjigi Angeli 
in demoni in Da Vincijeva šifra sta mi bili zelo 
všeč. Tako sem zvedela marsikaj o zgodovini 
in o stvareh, ki nam jih prikrivajo.«

Najdeš čas za kino, gledališče, prija-
teljevanja ...
»Med vikendom se zmeraj najde čas, če se 

le hoče. Imam psa maltežana, z njim hodim na 
sprehode. Sploh sem rada v naravi.«

Se še spomniš, kako je bilo na EP v 
odbojki na pesku?
»Bilo je zelo naporno. Turnirji trajajo več dni 

in na soncu. To ni prav preprosto.«
Sta s Tjašo nosili atraktivne drese?
»Dres, to so v bistvu dvodelne kopalke. 

Zgoraj smo nosile »top«, ki smo ga prejele 
od organizatorjev in je bil popisan z imeni 
sponzorjev. Obe igralki morata imeti spodnji 
del enake barve, stranski rob kopalk pa ne sme 
biti širši od sedem centimetrov.«

Zakaj?
»Ne vem, takšna so pravila.« 

Dajan in Tjaša Jančar

To pomeni, da skoraj ni dneva, ko ne bi vrtel 
pedalov. Pozimi teče s prijatelji dva kroga 
okoli jezera. Včasih vadijo v telovadnici za moč, 
navadno pa so na trenažerjih in znova nabirajo 
kilometre in premagujejo »navidezne« klance. 

V jeseni 2013 bo Gregor Matija že gimnazijec 
na �esenicah, a zagotavlja, da se ne bo vpisal v 
športni oddelek, ker se ne izplača. »Kolesarstvo 
treniram, ker mi je všeč. Ne delam velikih 
načrtov. Za zdaj si želim, da bi napredoval do 

mladincev in naprej do članov. O prihodnosti 
ne razmišljam. Če mi bo šlo, bo fino, sicer pa 
se bom vozil še naprej, za svoje veselje,« je 
razmišljal.

In v tem slogu so pri Gregorju Matiji bolj 
ali manj tudi druge zadeve – lahkotne in lju-
biteljske. S klubom pogosto vrtijo pedale na 
Pokljuko. Bil je že na Vršiču, ampak ni gledal 
na uro, da bi vedel, koliko časa je porabil za 
vzpon ... 

In ko je začel razmišljati o Armstrongu, 
je na njegove rame potrkal trener Vid Ogris. 
Dejal mu je: »Ogrevanje ...« in se je odpeljal 
zmagi naproti.

Z leve: Matej Merčun, Gregor Matija 
Černe in Žiga Jerman, tudi član 
srebrne atletske ekipe z OŠ Dobrova 19
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Atletinji
Sva Ema in Tjaša iz Kranja in sva že zelo 

dolgo najboljši prijateljici. Spoznali sva se na 
treningih atletike. Ema je začela trenirati v 
prvem razredu, jaz pa v drugem. Že na prvem 
treningu sva se zaljubili v atletiko, zato redno 
obiskujeva treninge, trenirava pa ne samo na 
treningih, temveč tudi v prostem času. Sva v 
atletskem klubu Triglav Kranj pri trenerju Ma-
tjažu Polaku. Redno se udeležujeva vseh vrst 
tekmovanj, od šolskih do državnih prvenstev 
ter do atletskih pokalov, kjer najraje stojiva na 
zmagovalnih stopničkah. 

Kako opiševa druga drugo?
Ema je večkratna državna prvakinja v teku 

čez ovire na kratke in dolge razdalje. Prvič se je 
na najvišjo stopničko povzpela na dvoranskem 
državnem prvenstvu za U14 v teku čez ovire na 
60 m, sedaj pa je državna prvakinja na 80 m in 
300 m z ovirami pri pionirkah U16, poleg tega 
pa je tudi državna prvakinja na 100 m z ovirami 
pri mlajših mladinkah in državna podprvakinja 
na 100 m z ovirami pri starejših mladinkah. 

Letos je bila članica državne reprezentance 
pri pionirkah. 

Tjaša je boljše dosežke pričela dosegati lani, 
ko je zmagala v teku na 300 m na atletskem 
pokalu Slovenije za pionirke U16. Svoje uspehe 
je nadaljevala na državnem prvenstvu za mlajše 
mladinke, kjer je dosegla 3. mesto v teku na 
200 m, kar pa ji je uspelo tudi letos. Bila je tudi 
državna podprvakinja na 300 m na osnovnošol-
skem državnem prvenstvu lansko leto, letos pa 
je zasedla 3. mesto. 

Skupaj tečeva tudi v štafetnih tekih, kjer 
pobiramo veliko odličij. Osnovno šolo sva 
obiskovali skupaj, kasneje pa so se najine poti 
razšle. Ema se je odločila za šolanje na Gimna-
ziji Kranj, Tjaša pa na Ekonomski Gimnaziji 
Kranj. Čeprav nisva več sošolki, se vsak dan 
vidiva na treningih. Od rok nama ne gre samo 
šport, saj sva tudi sposobni dijakinji, na osnovni 
šoli pa sva bili devetletni odličnjakinji. 

Prihodnje leto upava, da se bova udeležili 
različnih mednarodnih tekmovanjih, ne samo 
tekmovanj na državni ravni in zato bova še 
naprej zavzeto trenirali in upoštevali nasvete 
trenerja Matjaža.

Z zaupanjem v trenerje

 Ema Loparnik in Tjaša Sirc AK Triglav Kranj

 Pia Zupan AS Vrhnika

5

4

Ema Loparnik
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Z atletiko sem se začela ukvarjati, ker sem 
bila uspešna na šolskih tekmovanjih. Na začet-
ku so bili to večinoma daljši teki, sčasoma pa 
sem se želela preusmeriti v skoke. S skokom v 
višino sem začela pri enajstih letih (v 6. razre-
du). Oče se je vozil v službo na Vrhniki, zato 
sem imela prevoz do stadiona skoraj vsak dan. 
Kmalu sem se odločila za redni trening. 

Zakaj prav skok v višino? »Disciplina se mi 
je zdela zanimiva. Naveličana sem bila teka. 
Tekačev je bilo precej več kot skakalcev, zato je 
tudi manj možnosti za dober uspeh. Moj trener 
je �ernej Fefer. Pomagal mi je osvojiti tehniko, 
brez katere ne gre, na tekmah mi vedno svetuje. 
Razložil mi je, kaj delam narobe in nato sva te 

napake odpravila. Za dneve, ko nisem imela 
prevoza, mi je sestavil načrt treninga. Vedno 
je naredil vse, kar je mogel, da mi je pomagal 
priti do sedanjih uspehov. V vrhniškem klubu 
sem bila tudi atletsko krščena. Dodelili so mi 
vzdevek Pixi.

Treniram štirikrat na teden, vključeni so tudi 
kondicijski treningi in treningi, pri katerih va-
dimo tehniko. Kar hitro sem napredovala. Na 
prvi tekmi sem skočila 110 cm, ko pa sem osvo-
jila tehniko, sem postajala vse boljša in kmalu 
sem se začela udeleževati raznih mitingov ter 
državnih prvenstev. Prišla sem do kar lepe 
višine 164 cm, moj cilj pa je za zdaj med 167 in 
169 cm ter uvrstitev v reprezentanco. Največ 

mi pomenijo uspehi na državnih tekmovanjih 
ter mitingi v drugih državah, denimo, v Italiji 
in Avstriji, pa na Hrvaškem, kjer tekmujem z 
atletinjami, ki jih še ne poznam. S tem špor-
tom se bom ukvarjala, dokler bom uspešna in 
dokler bom imela čas tudi za šolo. Pri atletiki 
sem doumela, da moramo v življenju sprejeti 
tudi poraze in zapustiti stadion z nasmeškom. 

Rada se družim s prijatelji, družino, poslu-
šam pop in rap, tudi med čakanjem na svoj 
skok. Družina me pri športu spodbuja. Najbolj 
se veselim tekem zunaj Slovenije, tako je več 
adrenalina, novih obrazov. Spoznavam, kako 
v drugih državah gledajo na kraljico športa. 
Pred tekmo navadno pojem burek ali kebab, 
če je le dovolj časa. Na tekme oblečem športno 
jopico s kapuco ter trenirko. Tudi na tekmah 
sem rada urejena, malo make upa okoli oči je 
obveznega. Drugače pa imam preprost slog: 
športne jopice, puloverje, srajce. Odvisno, 
kakšna moda je čez leto. Rada se prilagodim 
modi in njenim barvam.

Moja velikost ni v prid skoku v višino, ven-
dar se da s treningi – z boljšo tehniko in močjo 
odriva – nadoknaditi vse. Najtežji del skoka so 
zalet, stopnjevanje hitrosti, zadnji trije koraki 
in hiter prehod čez letvico. Na Vrhniki treni-
ram zaradi dobrega strokovnega dela v klubu 
ter prijateljev. Oče, ki se že od nekdaj ukvarja 
z športom, mi pogosto svetuje in me podpira. 
Na državnem prvenstvu v Slovenj Gradcu 
2012 sem bila tretja in si tako zagotovila mesto 
v reprezentanci, na šolskem DP v Kopru pa 
sem osvojila srebro. Naslednjo sezono bom 
prestopila v kategorijo mlajših mladink.

Obiskujem prvi letnik Ekonomske gim-
nazije Radovljica, rada pa bi postala fiziote-
rapevtka.«

20
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Vse za 
mnogobojsko 
prihodnost

Atletski klub Brežice je klub priložnosti za vsako-
gar. Tu je zrastel tudi Primož Kozmus, ki ga ni treba 
predstavljati. Vadbo omogočajo vsem, ki potrkajo na 
njihova vrata, in v vseh disciplinah. V svoje vrste vabijo 
mlade z besedami: »Treningi, tekmovanja, potovanja. 
– Si za? Pridruži se nam.«

Prav to je storila devetošolka Lara iz OŠ Brežice, ki 
že nekaj časa navdušuje s svojimi dosežki pri skoku v 
višino. S prihodom v klub ni imela težav, saj je obkro-S prihodom v klub ni imela težav, saj je obkro-
žena s športom. Njen oče Henrik je atletski trener in pri njem vadi štirikrat na teden. Skače 
pa le ob torkih, skupaj z Maticem Kovačičem. In druge dni? »Treniram vse discipline, saj je 
moj prvi cilj sedmeroboj. Ob skoku v višino zato vadim še skok v daljavo, suvanje krogle, 
met kopja, tek na 800 m, tek čez visoke ovire in sprint. Prav slednji je zame trenutno najtežji. 
Pravijo, da imam predolge noge in kakšen kilogram premalo – seveda mislijo s tem na mišice.«

Lara je vitka, simpatična in elegantna deklica, ki bi bila lahko manekenka. »To me ne za-
nima preveč, a če bi dobro plačali, bi se nekoč ukvarjala tudi s tem,« pove malce sramežljivo 
in nadaljuje, »v prostem času se igram s sestrico Tinkaro, plešem v folklorni skupini, pojem 
v šolskem zboru, končala sem nižjo glasbeno šolo, kjer sem igrala flavto, rada berem. Veliko 
srce, zadnja knjiga mlade slovenske pisateljice Nejke Omahen, me je pritegnila zaradi imena 
glavne junakinje Lare.« Pa še geografinja je pisateljica, to pa je predmet, ki je atletski Lari 
najbolj všeč, predvsem zaradi potovanj, ki jo še čakajo. Zaupala nam je, o čem govori zgodba 
v knjigi: »O petnajstletni Lari, ki od malega živi v sirotišnici in si želi na šolo za oblikovanje. 
A stric Leon jo vpiše na gimnazijo, stanovala pa naj bi v internatu. Zasanjana in umetniška 
Lara je sprva osamljena in žalostna, a kmalu ugotovi, da ji ne gre slabo. Spoprijatelji se z 
bolno teto in najde prijatelje …« 

Na Reki, na septembrskem peteroboju pionirskih reprezentanc Slovenije, Slovaške, Hr-
vaške, Madžarske in Češke, je Lara želela postaviti pionirski državni rekord s 175 cm, saj je 
centimeter manj že preskočila. Ni ji uspelo, a je zmagala. Po tekmovanju je dejala: »Na vsaki 
tekmi imam krizo in ta se je pojavila pri višini 169 cm. Ne vem, zakaj je tako. Ne moti me 
glasno napovedovanje drugih disciplin, pač pa tekači, ki se jim moramo skakalci umikati, 
čeprav nam sodniki zato dovolijo več časa, da se pripravimo. Zanesljivo sem preskočila 172 
cm, kar je lep uspeh. Vedno se osredotočim na letvico, saj vem, da jo moram vedno znova 
premagati. Ko letvica pade, sem tudi malo jezna. Takoj vem, kje sem storila napako.«

In kaj je brežiški Lari v življenju še pomembno? »Šport mi pomeni vse in je vedno na 
prvem mestu. Rada treniram, čeprav se z očetom večkrat sporečeva, kar pa traja le minuto. 
Zmeraj vidi moje napake, ampak to je za boljšo tehniko skoka zelo dobro. Z njim rada naku-
pujem, še posebno kakšne roza cunjice,« nam je zaupala oboževalka Blanke Vlašić, o kateri 
ve skoraj vse, denimo, da je pri štirinajstih letih preskočila le 165 cm, vendar pa je zelo hitro 
napredovala in bila pri šestnajstih že na OI v Sydneyu. »Moj sanjski cilj je nastop na OI v 
Rio de �aneiru leta 2016. Želim si, da bi tam nastopila kot sedmerobojka. Še prej pa moram 
uresničiti svoj drugi cilj – da v tej disciplini zberem več kot 5740 točk. Toliko jih je zbrala 
moja mama Vladka, ki ima še zmeraj državni rekord.«  

mojca zUpan

 Ema Loparnik in Tjaša Sirc AK Triglav Kranj

 Pia Zupan AS Vrhnika  Lara Omerzu AK Brežice6

Z leve: Tajda Škraba, Aleksandra 
Lacijan, Tjaša Širc, Ema Lapornik
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Pogovor s trenerjem in očetom Henrikom
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Hiter napredek z 
gimnnastičnimi temelji

Judo

 Leda Krošelj AK Brežice

 Teja Kolbl OK Nova Gorica

7

8
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Druga učenka 
Jureta Rovana - 
Karin Urek 

Za zmagovalko mednarodnega tekmovanja 
v skoku s palico, v disciplini, ki velja za eno 
najbolj psihološko obremenjujočih, bi lahko 
dejali, da je samozavestna. »Skok prek 330 cm, 
kolikor sem preskočila na peteroboju v Reki, 
pomeni izenačenje z mojim doslej najboljšim 
dosežkom in predvsem to, da moram napredo-
vati še za 10 cm, da bi se izenačila z državnim 
rekordom,« je na Reki dejala tekmovalka, ki 
vadi pri �uretu Rovanu. In že kmalu po tem je 
v Brežicah preskočila 341 cm in izpolnila svojo 
napoved – zdaj je pionirska državna prvakinja. 

Leda je nekoč trenirala tudi gimnastiko. Ko 
smo jo vprašali, če obvlada stojo na rokah, 
je dejala: »Če je treba, lahko po rokah tudi 
hodim.« Brežičanka je v zadnjem letu zelo 
napredovala. »Zame je moj letošnji napredek 
izziv, še posebno, ker nisem veliko trenirala. 
S palico skačem šele dobri dve leti, 330 cm 
pa je lepa višina in s tem dosežkom sem zelo 
zadovoljna,« pravi dijakinja 1. letnika z Gim-
nazije Brežice. Skok s palico je Ledin drugi 
stik s tem športom. V osnovni šoli je nekoč že 
trenirala atletiko, a potem jo je za nekaj časa 
zamenjala z gimnastiko. »Gimnastika ni bila 
posebno urejena, bilo je veliko težav, poleg 
tega smo prišle do neke ravni in potem nismo 
več napredovale. A vseeno se moram prav temu 

športu zahvaliti, da sem tako hitro napredovala. 
Seveda je pomemben tudi trener. �ure je zame 
najboljši trener,« je razmišljala Leda, ki se ji 
izteka zadnje leto v pionirski konkurenci.

Potrdila je, da imajo brežiški skakalci za 
vadbo s palico precej slabe razmere. »Vadimo 
v starem trgovskem centru, vse okoli nas je 
umazano. Najvišja višina, ki jo dovoljuje pro-
stor, je 270 cm, uporabim lahko samo osem 
korakov zaleta, sicer pa skačem z zaletom, ki 
je precej daljši. Vso zimo smo zato s palico zelo 
omejeni,« našteje slabe plati vadbe, a prida tudi 
dobre, »treniramo skupaj, fantje in punce. To 
zimo na srečo ni bilo posebno mrzlo in smo 
večino treninga opravili na prostem. Ene pri-
prave smo imeli v Lipnici v Avstriji. Skakalk in 
skakalcev s palico nas je v klubu vse več, tako 
da je vselej prava družba.«

Brežiško tekmovalko čaka prihodnje leto 
precej večja konkurenca pri mlajših mladinkah. 
»Pionirk in mlajših mladink nas bo prihodnje 
leto vsaj deset. Sicer pa je moja največja kon-
kurentka Karmen Pirc iz našega kluba, ki je 
že eno leto mlajša mladinka,« pravi ljubiteljica 
kriminalk. Rada ima družbo in je rada dejavna, 
nastopa v skupini navijačic na rokometnih in 
košarkarskih tekmah. Predvsem pa se veseli 
prihodnjih tekmovanj. 

Teja Kolbl (št. 9) s soigralkami

Teja je na šolskem državnem finalu v odbojki na pesku v Ankaranu 
prejela naziv najboljše igralke. Glede na to, da je vsaka pohvala povezana 
z ekipo, je bil to droben obliž za poraz ekipe Gimnazije Nova Gorica, 
za katero je igrala. Še posebno zato, ker jim je sodnik že zapiskal zma-Še posebno zato, ker jim je sodnik že zapiskal zma-e posebno zato, ker jim je sodnik že zapiskal zma-
go, potem pa si je premislil in prisilil igralke, da so nadaljevale, čeprav 
kaj takega sodniška pravila ne predvidevajo. Profesor Robert Stubelj 
se je upravičeno jezil, a iz tega ni delal škandala. Novogoričanke, tudi 
Teja, so zmagovalkam iz Kamnika športno čestitale in bile kljub temu 
pripetljaju dobre volje.

Dijakinja 4. letnika športnega oddelka trenira odbojko že enajst let. 
»Moj šport je dvoranska odbojka. To ne pomeni, da nimam rada tudi 
odbojke na pesku. S kolegico Evo Mori, ki je igrala v zmagovalni eki-
pi, sva bili državni klubski prvakinji. Odbojka na pesku je lepa igra, a 
pozimi je ni mogoče trenirati. Obljubljajo, da bodo v Črničah naredili 
pokrita igrišča. Kaj pa vem, morda se kdaj podam tudi v te vode.« Že 
zdaj se zaveda, da je odbojka na pesku zahtevnejša in jo je treba več 
vaditi. Dejala je, da ta zvrst odbojke še nima pravih finančnih temeljev, 
v absolutni konkurenci je še slabo uveljavljena, poleg tega v Sloveniji 
sploh nimamo kakovostnih turnirjev na pesku.

Teja, ki je bila še ne tako dolgo tega šahistka in je nastopila tudi na 
evropskem prvenstvu v kategoriji U16, pušča odprta vrata za vse. Če bo 
priložnost tudi za poklicno ukvarjanje z odbojko, denimo, kot trenerka 
odbojkarskih naraščajnikov – če bi se odločila za Fakulteto za šport –, 
ji ne bi bilo težko trenirati otroških ekip. Tako kot se je odpovedala 
šahu, ki ga igra samo še ljubiteljsko, bo najbrž presenetila s še kakšno 
potezo. Tako kot pri odbojki (na pesku), za katero zatrjuje, da jo je treba 

igrati tudi z glavo, skuša razmišljati po šahovsko. Pri šahu sta bili njeni 
vzornici �ana Krivec in Ana Srebrnič. »Nekoč sem bila z njima celo v 
članski ekipi, igrala pa sem na tretji deski. Zdaj igram samo še doma, z 
očetom, da si zagotovim kakšen evro žepnine za vikend,« se je pošalila.

Tejo prihodnost ne skrbi. Zagotavlja, da se še ni odločila za študij, 
zanima pa jo možnost študija s športno štipendijo na kakšni univerzi v 
ZDA. »Pričakujem, da se bo letos morda pokazala možnost za pogodbo 
v kakšnem bližnjem klubu.«

Na koncu je pohvalila športni oddelek na svoji gimnaziji. Po njegovi 
zaslugi je lahko več trenirala, pa tudi zaradi šolskih obveznosti ni bila 
nikoli v zadregi, saj se je lahko vse dogovorila. »S športnim oddelkom 
sem bila zelo zadovoljna.« 

Od tretje deske v odbojko
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Atletika  
ali rokomet?

Mariborski atletski trener Rudi Vivod je vprašal, 
če vemo, katera metalka je najboljša v disku, krogli 
in kopju in je zmagala na mnogih letošnjih tekmo-
vanjih. �asno! Njegova Tjaša, dijakinja 1. letnika 
športnega oddelka na II. gimnaziji v Mariboru. 
Trener ni povedal, da ima njegova tekmovalka, 
ki je novembra praznovala 15 let, veliko zadrego 
s časom, ker se ne more odločiti med atletiko in 
rokometom. Zanimivo, tako kot nekoč Katja Zof.

Od odbojke  
k veslanju

Na šolskem prvenstvu v odbojki na pesku v Hočah je 
zagotovo največ pozornosti vzbujal Nik, 194 cm visok 
svetlolasec, ki se zdi, kot bi ga narisal Botticelli za svoje 
Rojstvo Venere. Bil je posebnež, a samo zato, ker so 
mariborski odbojkarski trenerji vedeli, da je nekoč igral 
odbojko, a se je pred leti preusmeril v veslanje. Odbojko igra samo še za zabavo in za 
ekipo Osnovne šole Bojana Ilicha iz Maribora. »Rad igram s prijatelji, všeč mi je občutek, 
da znam igrati. Sicer pa mi je ljubša dvoranska odbojka.«

Trener Peter Mozič je kar vzdihoval: »Če bi samo malo treniral, bi imele vse ekipe z 
njim velike težave. Zdi se mi, da so se odbojkarski delavci prepozno zavedli in so za svoj 
šport izgubili igralca, ki bi lahko segel do zvezd.« Odbojkarskih, seveda. Nik se je odločil, 
da bo sledil veslaškim zvezdam. Ko smo ga za šalo vprašali, če bo zamenjal Iztoka Čopa, 
je samozavestno in s pravo mero humorja dejal: »Normalno, zato sem izbral veslanje. 
Zagotovo pa se ne bom več vrnil k odbojki. Predolgo se ne ukvarjam s tem športom, pri 
veslanju pa postajam uspešen in to je pomembno,« je bil kratek.

O svoji športni zgodovini je dejal: »V četrtem razredu sem začel z odbojko in se z njo 
ukvarjal do osmega razreda. V šestem razredu sem začel vzporedno trenirati veslanje, tako 
da sem se zmeraj manj ukvarjal z odbojko in zmeraj več z veslanjem, v osmem razredu 
sem z odbojko povsem prekinil. Pri veslanju sem začel z enojcem. Nato sva z Urbanom 
Puhkom nadaljevala v dvojnem dvojcu. Kmalu ga je zamenjal Blaž Natek. Z njim sva 
enako stara, tako da bova najbrž še dolgo veslala skupaj.«

In zakaj se je odločil za veslanje? »Ker se vse dogaja v naravi, dobro mi gre, poleg tega 
pa imam tu zdaj prijatelje in družbo. Že drugo leto sem državni prvak, prvič sem bil z 
Urbanom, letos pa sva zmagala z Blažem. Uspešna sva tudi na mednarodnih tekmovanjih, 
denimo, na šesteroboju (San Giorgo di Nogara), na katerega pridejo veslači iz Slovenije, 
Italije, s Hrvaške, iz Nemčije, Avstrije in s Poljske. Letos sva bila druga. Nastopal sem še 
na mednarodnih regatah v Piranu in v Portorožu. Tam sva s kolegom prav tako zmagala. 
Na prvomajski regati na Bledu sem bil dvakrat prvi.

Nik ima že zdaj višino za centra pri košarki. »Še zmeraj rastem, upam, da ne bom 
več dolgo. Za veslanje je dobro, če si visok, a potem je treba okrepiti mišičevje. Največ 
treniramo na vodi, pogosto tudi tečemo, vadimo na trenažerjih v telovadnici, ki je ob 
čolnarni. Tu vadimo tudi z utežmi, sicer pa se pogosto zabavamo z nogometom. Prostega 
časa skoraj nimam. Po šoli je na vrsti učenje, nekaj minut mi ostane še zase. Po treningu 
sem navadno utrujen, a vem, da mi mora ostati še malo volje za šolo. Do konca sezone 
me čakata še dve regati, v Osijeku in klubska. To bo za letos vse,« pravi Mariborčan, ki 
zatrjuje, da je Brestrnica zelo lep kraj in da je vesel, ker se je s starši iz mesta preselil k 
jezeru. »Mariborsko jezero je zame najlepše. Tudi na Bledu rad veslam, lepo pa je bilo 
tudi v Nogari,« je razvrstil svoja priljubljena prizorišča. 

Knjigo Walterja Moersa, ki jih je več, je vzel v roke iz svojega veselja. »Pisec se ukvarja 
z domišljijskim svetom. Rumo in čudeži v temi in Trinajst in pol življenj medveda Sinje-
dlakca sta samo dva naslova od mnogih. Nekaj knjig imam doma, sicer pa stopim ponje 
v knjižnico. No, tudi Gospodar prstanov mi je bil všeč.«

Od srednje šole, I. ali II. gimnazije v Mariboru (se še ni odločil), si obeta več dela z 
učenjem. »Upam, da me v šoli ne bodo porabili za odbojko, sam jim že ne bom povedal, 
da jo znam igrati. Po naravi sem bolj skromen, ne bom se metal ven,« je končal pogovor 
po štajersko. 

Judo desetplusdesetplusdeset10 +
 Nik Krebs VK Branik, Maribor Tjaša Stanko  

 AK Poljane, Maribor ? 109

Tjaša se lahko pohvali s solidnimi dosežki, 
denimo, kroglo (3 kg) je sunila 13.74 m, kopje 
(500 g) pa je vrgla 47.72 m. Kar neverjetno je, da 
dekle, ki je večkratna državna prvakinja in letošnja 
zmagovalka na svetovnih igrah šolarjev v Koreji ter 
na igrah treh dežel v Celovcu, koleba med dvema 
športoma. Družba v Rokometnem klubu Branik, v 
katerem igra na »centru«, ji očitno pomeni veliko, 
poleg tega pa je tudi rokometna reprezentantka.

»Ker sem povsem v športu, sem se vpisala v 
športni oddelek II. gimnazije. Vem, da se bom 
nekoč morala odločiti. V obeh športih sem tudi v 
reprezentanci in to mi veliko pomeni,« je dejala in 
najbrž zato ne najde pravega vzroka, ki bi nagnil 
njeno veselje bolj k enemu ali drugemu športu. 

Kje ji trenerji bolj uspešno pihajo na dušo? 
Spretno se je izognila primerjavi. »Vsak trener me 
spodbuja po svoje,« pravi, a je vendarle namignila, 
da se ji zdi, da je težko uspeti v ekipnem športu in 
ima zato atletika morda prednost. Pa tudi to, da 
slovenski ženski rokomet še nikoli ni bil na olim-
pijskih igrah, bi bil lahko argument več za atletiko. 
Tjaša že razmišlja o kadetski rokometni repre-že razmišlja o kadetski rokometni repre- kadetski rokometni repre-
zentanci in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

»Ko se bom morala odločiti, mi bo težko. A 
dokler bom lahko vztrajala, bom, čeprav sem 
bila letos samo tri dni na morju,« nam je zaupala. 
Najbrž je bil zanjo tudi rokometni Eurofest v 
Izoli vreden več kot klasične počitnice. Ko bo 
nekoč zapustila enega od športov, bomo vedeli, 
katerega je izbrala.
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Mnogi starši, ki imamo svoj otroke vpete v športne klube, 
v svojem nezavednem, včasih pa tudi v zavesti, kujemo 
načrte, kako bi bili naši otroci čim bolje vzgajani tudi 
takrat, ko vzgojno ne bdimo nad njimi. Taka »vzgojna 
pazljivost« je logična in s strani skrbnih staršev zelo 
pogosta. Nikomur ni vseeno, kako in v kaj se razvija njihov 
otrok in kaj vse ga zaznamuje. Življenje in delo v športnih 
klubih pa vselej zaznamuje mladega športnika.

Res je, da se vse pomembne čustvene (libidinalne) relacije zakoličijo v 
primarni družini, in to do šestega leta, kot je trdil Freud. Toda življenje 
in druženje v športnih društvih/klubih zna mnoge mlade športnike zelo 
osebnostno oz. psihično zaznamovati. V teoretskem smislu je mogoče 
zaznati vsaj dva kanala vplivanja na otrokovo - mladostnikovo osebnost.

Kadar je otrok zelo zgodaj vključen v neko klubsko/društveno 
športno življenje, ga to zaznamuje na mnoge in pomembne načine. Če 
v svoje čustvovanje in doživljanje odnosov (beri: libidinalne interakcije) 
»vlije« veliko psihične energije, bo njegova odraslost zelo zaznamovana 
s tem zgodnjim športno- klubskim/društvenim življenjem.

Druga raven vplivanja pa zadeva razvoj vrednot in pogledov na svet. 
Tekmovalno razmišljanja, ki je v športu zelo prisotno, se ne razvija, 

Strokovni razmislek Piše mag. ROMAN VODEB

Druženje v športu
denimo, pri obiskovanju verouka. Tudi način doživljanja ugodja je 
v športu povsem drugačen kot v kakšni »kulturni«, bolje rečeno, 
umetnostni dejavnosti. Otrokovo nezavedno je kot pivnik, ki vsrkava 
množico podrobnosti iz društvenega/klubskega življenja. Tu so potem 
še simbolni procesi. Register simbolnih procesov je abstrakten in spada v 
»višjo matematiko« psihologije, bolje rečeno v »kvantno« psihoanalizo.

Nezanemarljiv ni še tretji vidik – namreč: kadar starši vzgojno zvozijo, 
je lahko prav »zdrava« športna sredina (v klubu ali v društvu) tista, ki 
vsaj malo korigira vzgojne starševske zdrse. Za mnoge mladostnike je 
matičen športni klub ali prijateljska sredina, ki jo je tam deležen, nado-
mestek za premalo ljubečo družino. Večino ugodja, ki ga mladostnik 
doživlja, izvira pogosto iz športnega kluba (društva) in dejavnosti, s 
katero se ukvarja v prostem času.

Znameniti transferni odnosi, ki jih je Freud vpeljal v teorijo psihote-
rapije oz. psihoanalize, so fenomen, ki se dnevno dogaja med druženju 
v športnih sredinah. Gre za povečano čustvovanje, v katerega mladi 
športnik »vlije« precej psihične energije. Ne gre samo za to, da intenzivni 
odnosi znotraj kolesja športa tega mladega športnika zaznamujejo, pač 
pa ga dobesedno oblikujejo in so hkrati dobra (nezavedna) popotnica 
za nadaljnje življenje.

Športniki, ki »gor rastejo« v ekipnih športih, bodo na delavnem mestu, 
in v odraslem življenju nasploh, veliko bolj (nezavedno) silil v družbo 
in v skupine. Timsko delo jim bo bolj pisano na kožo, kot kakšnemu 
samotarju, ki je bil kot športnik vpet v individualni šport. A vedeti 
moramo, da se tudi v individualnih športih družabni del športnega in 
društvenega/klubskega življenja zelo vtisne v čustvovanje in v celotno 
osebnost. In ta družabni del, katerega akterji so mnogi športniki in 
trenerji, je element, ki je pogosto spregledan. Individualisti so po drugi 
strani dobri za samostojno delo – delujejo kot zanesljiv »one man band«. 

Če nekdo pride v odraslosti v kakšno psihoterapijo, je za dobrega 
psihoterapevta pomemben podatek, ali je klient kot otrok treniral kak-
šen šport, pri katerih letih in kako intenzivno ter na kakšni kakovostni 
ravni. Kajti odrasli, ki so imeli kot otroci pestro družabno življenje v 
športnih društvih/klubih, imajo v svojem nezavednem drugačne dis-
pozicije za čustvovanje do drugih v skupini, tudi na delovnem mestu. 
Tudi delovanje oz. sodelovanje v tandemih (npr. na delovnem mestu) je 
pogosto zaznamovano s športnim oz. društvenim/klubskim življenjem.

Res je, da je afiniteta do človekovega intenzivnega sodelovanja in 
posledično tudi čustvovanja v odraslosti odvisna predvsem od druženja 
in družinskega (so)bivanja z brati in sestrami, včasih tudi s sosedovimi 
otroci in otroci iz vrtca, vendar je tudi društveno/klubsko življenje 
(prijateljevanja) pomembno za kakovost komunikacije in čustvenega 
povezovanja s sodelavci na delovnem mestu, pa tudi s sosedi, znanci 
oz. prijatelji.24
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Mladi raziskujejo

Ogrevajte se in bodite srečni!
Učenci OŠ Frana Albrehta Kamnik so 
v okviru računalniškega tekmovanja 
ACM, ki ga s partnerji organizirajo 
na Inštitutu Jožef Stefan, s filmom 
Ogrevanje v kategoriji tekmovanje v 
izobraževalnih videoposnetkih  
dosegli drugo mesto.

Lovro Grčar, Tadej Medved in Aleksander 
Sever, učenci Osnovne šole Frana Albrehta 
Kamnik, so pod vodstvom mentoric Tamare 
Bračič in Danice Mati Djuraki izdelali kratek 
film o pomembnosti ogrevanja pred športno 
dejavnostjo. Film je bil izdelan z namenom, 
da bi pri učencih izboljšali mnenje o pomenu 
ogrevanja, in to ne samo pri urah športne 
vzgoje, ampak pred vsako športno dejavnostjo.

Učenci v prvem delu filma prikažejo, kako 
ogrevanje vpliva na boljšo izpeljavo športne 
dejavnosti. Z dobrim ogrevanjem dosežemo 
boljše športne rezultate, hkrati pa zmanjša-
mo možnost poškodb. V drugem delu pa so 
učenci k sodelovanju povabili nekaj nekdanjih 
učencev naše šole, ki so povedali svoje izku-
šnje z ogrevanjem (oziroma neogrevanjem). 
Domen Kotnik, nekdanji učenec šole, je po-
vedal, da si je na atletskem športnem dnevu 
poškodoval mišico na nogi. Do poškodbe 
je prišlo, ker se pred tekom ni dobro ogrel. 
Tjaša Repič, prav tako nekdanja učenka šole, 
se pred plesnim nastopom na valeti ni ogrela 
in ko je med nastopom naredila »špago«, si 
je natrgala mišico. 

Prvotni namen filma je bil, kot že omenjeno, 
pri učencih šole okrepiti pozitiven odnos do 
ogrevanja pred športno dejavnostjo in skrb za 
zdravje. Film so si učenci šole lahko ogledali v 
okviru dneva zdravja. 

Vsem učiteljem, ki si boste skupaj z učen-
ci ogledali naš film (bližnjica do posnetka: 
http://videolectures.net/rtk2012_osfra-
naalbrehta_ogrevanje/), priporočamo, da z 
njimi opravite test gibljivosti pred in po ogreva-
nju. Tako bodo tudi učenci sami lahko občutili 
razliko, kako ogrevanje resnično pripravi telo k 
lažji izpeljavi testa in s tem k boljšim končnim 
rezultatom.  

Ko so film že posneli, sta mentorici zvedeli 
za tekmovanje, ki ga je razpisal Inštitut Jožef 
Stefan v Ljubljani. Prijavili sta ga na tekmo-
vanje izobraževalnih posnetkov 2012 in sledilo 
je prvo presenečenje. Uvrščen je bil v ožji 
izbor. Na šolo je prišlo uradno povabilo na 
končno prireditev, ki je bila v soboto, 24. marca 
2102, na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. 
Tam so učenci in mentorici doživeli še eno 
presenečenje, saj so zvedeli, da so dosegli 2. 
mesto. Presenečenje je bilo toliko večje, ker 
film sploh ni bil pripravljen za tekmovanje. 
Še enkrat čestitamo učencem in mentoricama 
za uspeh. 

Če končamo v slogu naših učencev, avtorjev 
filma, je njihovo sporočilo naslednje: Ogrevajte 
se in bodite srečni! 

Tamara Bračič in Tadeja česen Šink

OŠ Frana alBrehTa kamnik Sklepna prireditev na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani.

Lovro, Alex in Tadej s priznanji.
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Jaka Kosirnik, BK Tržič

Za sredozemsko igro –  
medalje v Tržiču 

Balinarsko pot sem začel pri devetih letih, v BK Bistrica pri Tržiču. Navdušil me je Dare Primožič, sedanji 
predsednik BK Tržič, k odločitvi pa je pripomoglo, da imam balinišče pred domačim pragom. Moja prva 
trenerja sta bila Drago Pintarič in Dare Primožič. Osvojil sem več naslovov državnega prvaka med mlajšimi 
kategorijami, največji prelom se je zgodil leta 2010, ko sem na mladinskem SP na Reki postal podprvak v igri 
posamezno, prav tako pa sem s klubskim kolegom Matejem Kavčičem dosegel 3. mesto v igri dvojic.

Letošnje MSP v Eybensu v Franciji pa je bilo super. V igri dvojic sva s Kranjčanom Binetom Pevcem osvojila 
srebro, med posamezniki pa sem osvojil bron. Za vse te uspehe je zaslužen tudi selektor Tone Kosar, s katerim se 
dobro razumeva. Francija mi ne bo ostala v spominu samo zaradi odličja, ampak tudi zaradi dobre organizacije 
in izvrstnega hotela. Zadnji večer pred odhodom smo si skupaj z drugimi ekipami v hotelu privoščili zabavo. 
Najbolj se razumemo s Hrvati in Bosanci, torej s tekmovalci iz nekdanje Jugoslavije.

Po značaju sem trmast, vztrajen pri doseganju ciljev, pa tudi vzkipljiv, a le včasih. V svojem športu želim 
doseči še več. Treme danes nimam več, vendar me še na trenutke zajame komaj zaznaven občutek strahu. Ko 
igra steče, pozabim na nelagodje. Za trening imam v Tržiču idealne možnosti, še posebno, odkar imamo pokrito 
igrišče. Pozimi treniramo tudi na Zarji v Ljubljani, lansko zimo sem veliko metal v BK Krim, kjer imam veliko 
kolegov. Ko se začno velika tekmovanja, so priprave bolj strnjene, kar pomeni vadbo po 4-krat na teden, po 
6 do 7 ur. V igri posameznikov rad zbijam, čeprav moram znati tudi bližati. V dvojicah je določeno, kaj kdo 
dela, in na letošnjem MSP-ju je Bine bližal, jaz pa sem zbijal. Pomembno je sodelovanje. Če soigralcu ne gre, 
moram tudi dobro bližati. 

Sprejem v Tržiču, ob prihodu z MSP, je bil »na fabrk«, na našem balinišču. Za vselej si bom zapomnil čudovito 
ozračje, prišli so vsi člani BK Tržič, pa mnogi balinarski navdušenci, tudi iz Kranja, Bine s starši, sorodstvo, 
selektor Tone Kosar. Vabilu se je odzval tudi tržiški župan. Pripravili so nam prijeten dogodek in veselje sem 
lahko delil z domačimi. Utrujenost od tekmovanja in dolge vožnje me je zdelala, tako da nisem zdržal prav dolgo.

V prostem času se rad zabavam, tako kot vsi 17-letniki, drugi športi mi ne hodijo po glavi, ker sem povsem 
v balinanju. Sem dijak 3. letnika Tehniško šolskega centra v Kranju. 

Balinanje

Užitek v igri prinesel zmago

Piše ANA MARIJA LUKENDA, dijakinja

DP v odbojki na pesku za dijakinje

ANKARAN, 2. oktobra – Na zgodnje 
oblačno torkovo jutro se je, okoli 
desete ure, na odbojkarskih igriščih 
Športnega društva Katarina zbralo 
osem najboljših ekip dijakinj. Katera 
ekipa bo osvojila naslov državnih 
prvakinj v odbojki na pesku? Že tretje 
leto zapored je tekmovanje pripravila 
Gimnazija Koper, ki je poskrbela za 
pravo ozračje. Ob glasbi ni manjkalo 
hrane, lepih in nasmejanih obrazov, 
plesnih točk, presenetilo je še sonce. 
Zahvala za dobro organizacijo gre 
predvsem Bredi Rudman Učakar, ki 
je članica organizacijskega odbora in 
tudi vodja šolske ekipe  
Gimnazije Koper.

V finalu sta bili le še dve tekmi: za 3. mesto 
sta se pomerili Gimnazija Ljubljana Šiška in 
domača Gimnazija Koper. Tekma je bila nape-
ta, tu ni manjkalo zvestih navijačev iz Kopra, 
ki so napetost malce ublažili. Koprčanke so 
spodbujali z duhovitimi komentarji: »Dajmo, 
Koper, igramo za vodo in piškote!« Punce 
so premagale Šiško z izidom 2 : 0 in osvojile 
3. mesto. 

Zmagovalni pokal so po treh nizih pobrale 
dijakinje Šolskega centra Rudolfa Maistra iz 
Kamnika. S Tejo Kolbl, najboljšo igralko tur-
nirja, so odpravile močno ekipo iz Nove Gori-

ce. Tejo so za odlično in bojevito igro nagradili 
s pokalom. Kamniške punce so presenetile, 
saj na začetku niso kazale pretirane živosti, a 
poznavalci so ugotavljali, da so Kamničanke 
igrale iz tekme v tekmo bolje. Če se je na za-
četku zdelo, da danes ni njihov dan, so bile v 
finalu uspešnejše od Novogoričank. Morda je 
k njihovemu uspehu nekoliko pripomogla tudi 
vodja ekipe, ki je vseskozi kazala optimizem 
in s tem dijakinjam iz Kamnika vlila za zmago 
pomembne odločnost, moč in trmo. Dekleta 
je spodbujala z besedami, da zmaga ni toliko 
pomembna kot užitek, veselje in zadovoljstvo 
v igri. Pa še veliko resnice je v tem!

Med veseljem in 
zadržanostjo

Ko so sonce, pesek in morje v soglasju, ne 
more biti slabega ozračja, pa čeprav poteka 
boj za naslov šolskega prvaka. Včasih kdo na 
repu prinese izgovor, da je vse boljše kot biti v 
šoli, kaj šele na lep sončen dan, ki spominja na 
poletje. Da je res tako, je pokazala tudi ekipa 
deklet, ki je ko koncu turnirja zaplavala v 
morju. Občutek poletja je treba vleči do konca, 
kot se spodobi.  

Alkimist dr. Baltazar bi najbrž natančno 
povedal, kakšna je bila količina zadovoljstva 
na tem šolskem turnirju, izračun pa ne bi bil 
lahka naloga, kajti niso bili vsi samo veseli. 
V nekem odmoru med dvema tekmama smo 

lahko občudovali nasmejanega sodnika, ki se 
je prijateljsko šalil z igralkami iz Kamnika. 
Dr. Baltazar bi najbrž v svojo formulo vpisal: 
»Sodnik je gojil simpatije do igralk te in te eki-
pe.« Ve, da lahko tudi to kaj vpliva na količino 
veselja v neki ekipi. Morda? Ko je ta isti sodnik 
zapiskal konec finalne tekme in zmago prisodil 
ekipi Nove Gorice, se je zgodilo nekaj, kar ni 
razumljivo. Sodnik je čez nekaj časa sestopil 
iz svojega vzvišenega sodniškega prostora, se 
postavil k točki, na kateri naj bi se zadnja žoga 
dotaknila tal, dvignil pogled in naznanil Novo-
gričankam, da niso zmagale. Da se je žoga, kot 
je lahko videl od blizu, vendarle dotaknila črte. 

Čudno, kako je možno videti odtis v suhem 
pesku, kjer vse lebdi in je edino merilo pogled 
in spomin na ta pogled, ki je določil, ali je 
žoga padla na to ali na ono stran polja. Prof. 
Robert Stubelj, ki slovi kot miren človek in ki 
se zlepa ne bo razburil, je šele po tekmi dojel, 
da so njegovo ekipo prikrajšali. Najbrž se je 
zavedal, da bi moral na to sodnikovo odločitev, 
ki je bila v navzkrižju s pravili, reagirati takoj, 
glasno in odločno, a je ostal miren. No, šele 
ob tem primeru sem pomislil na mariborskega 
odbojkarskega trenerja, ki je na šolski tekmi v 
Hočah dejal, da nekaterim sodnikom ne zaupa 
in da jim neprestano gleda pod prste. »Za tako 
delo je treba biti energičen, mirni trenerji tu 
potegnejo kratko.« Robert in njegova dekleta 
so jo. (N. S.)
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Matej Kavčič, BK Tržič

Balinar in tekaška 
priprava

Sem zadnji letnik na Tehniškem šolskem centru v Kranju, 
tako da se bodo kmalu začele priprave na maturo. Trenutno sem 
na smeri tehnik računalništva, ampak me ta poklic ne veseli, tako 
da bom šel študirat neko drugo vsebino, a se še nisem odločil ...

Že deset let treniram v BK Tržič. Pri pripravah na svetovno prvenstvo mi je pomagal 
članski državni reprezentant in svetovni prvak Aleš Borčnik. Pri nas se trening začne ob 
16. uri. Najprej igramo klasične discipline, to so igra posamezno, igra v krog, dvojka in 
trojka. To traja približno eno uro, nato na igrišča nastavimo gumijaste preproge za hitro-
stno izbijanje. V tej disciplini se teče z ene do druge strani igrišča, vmes se izbija krogle. 
To traja 5 minut. V tem času se preteče približno 1200 m. V tej disciplini sem nastopil na 
letošnjem mladinskem SP. Ta najzahtevnejša disciplina balinanja zahteva vrhunsko fizično 
pripravljenost, zato sem imel zadnje pol leta tekaške treninge 6-krat na teden. Letos sem 
prvič nastopil na SP do 23 let, prej sem nastopil že 3-krat na MSP do 18 let, in sicer v Nici 
(Fr), na Reki (Hrv) in v St. Vulbas (Fr). Na prvem MSP sem osvojil bron v hitrostnem 
izbijanju, na drugem MSP pa srebro v igri v krog in bronasto v dvojicah, v paru z Jakom 
Kosirnikom. Na tretjem MSP sem bil tretji v štafetnem izbijanju, letos pa se mi ni izšlo 
po načrtih, dosegel sem 9. in 5. mesto ...

Tako kot večina tekmovalcem izbijam na šest korakov, kroglo držim srednje močno ... 
in takoj po izmetu že navadno vem, ali bom zadel. To poletje je bilo bolj slabo z žuranjem 
in z morjem. Temu sem se težko odpovedal, a sem vse podredil nastopu na SP-ju. Pozimi, 
ko ni ligaškega tekmovanja, hodim v fitnes in igram dvoranski nogomet, košarko, tenis, 
hokej – skratka, skoraj vse športe, pa tudi v hribe grem rad, saj sem Tržičan. Aha, punce 
še nimam ... (vsaj resne ne). V kopalnici ne preživim prav veliko časa, samo toliko, da si 
naredim frizuro in se obrijem ... 

Dare Primožič Senica, 
predsednik BK Tržič

V Tržiču stanje ni 
spodbudno, saj imamo 
90 članov, vendar je od 
tega dejavnih le deset 
starejših članov, ki igrajo 
v članski ligi, dvanajst jih 
igra za I. slovensko ligo 
(tudi Jaka Kosirnik in 
Matej Kavčič), mladinec 
je samo Jaka, podmladka 
pa skorajda ni. 

Letošnje balinarsko MSP v Eybensu sovpada s 
športno panogo, ki je prišla pred več desetletji iz 
Francije prek Italije tudi v Slovenijo. Na nekda-
njem Kranjskem, še pod Avstrijo, so začeli balinati 
okrog leta 1910. Že leta 1935 je bilo v Sloveniji 
veliko balinarskih klubov, ki so bili sicer neor-
ganizirani, vendar so med seboj tekmovali vse do 
začetka druge svetovne vojne. V letih 1949/1950 
je balinanje ponovno oživelo, in sicer na pobudo 
dr. Milka Gornika, kateremu sta se pridružila še 
Romeo Bass in Avgust Petrovčič, ki so bili pobu-
dniki, ustanovitelji in tvorci športnega balinanja 
v Sloveniji. Jaka Kosirnik se je razvijal z njim in 
dozorel v zahtevni disciplini zbijanja, ko v lučaju 
v obliki parabole krogla skuša zadeti in premakniti 
enega ali več predmetov. Veseli nas, da ima Jaka 
še visoke cilje. 27
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Plavanje je šport  
za vsa življenjska obdobja

Gibanje v vodi je olajšano, zato se večina 
rehabilitacije poškodovancev začne v vodi. 
Priporočljivo je tudi za ljudi s prekomerno 
telesno težo, saj v vodi odvečna teža dodatno 
ne obremenjuje sklepov. Topla voda ima tudi 
druge zdravilne učinke na telo, predvsem pa je 
tonus mišic v vodi manjši kot na kopnem, zato je 
plavanje tudi dejavnost, ki za razliko od drugih 
telesnih dejavnosti prispeva k sprostitvi, kar 
danes, v času prekomernega stresa, ni zanemar-
ljivo. Plavanje v bazenu je možno tudi v slabem 
vremenu in tudi v času, ko druge dejavnosti niso 
možne. Če plavanje v vašem izbranem bazenu 
omogoča še obisk masažne kopeli in savne, je 
vaše razvajanje telesa in duha popolno. 

Rekreacijsko plavanje je aerobna vadba, ki 
ob primerni intenzivnosti zaposli celo telo in 
pomeni tudi zadosten dražljaj za vzdrževanje 
kondicije srčno-žilnega sistema. Poleg dobrega 
vpliva na mišice, srce in žilje je plavanje idealna 
dihalna vaja, ki nam omogoča pravilno dihanje. 
Pravilno dihanje v vodi res poudari pravilna 
plavalna tehnika, ko plavalec izdihava v vodo. 
Takrat je dihanje podobno pravilnemu dihanju, 
ko se poudarja globoko dihanje s hitrim vdihom 
in dolgim in počasnim izdihom. Omenjeni na-
čin je po starodavnih spoznanjih vzhodnjaških 
meditativnih tehnik pot k večji sproščenosti 
duha in telesa. Medicinsko je dokazano, da nas 
to sprosti, da telo prejme več kisika in da favo-
rizira delovanje vagusa, to je dela vegetativnega 
živčevja, ki igra pomembno vlogo pri ravnovesju 

delovanja živčevja. Omenjeno spodbuja zdravje 
in nas pomirja, kar danes ni zanemarljivo.

Športen vidik plavanja zahteva redno vadbo. 
Za zaključek osnovne šole tekmovalnega plava-
nja je potrebno redno plavati od otroštva vsaj 
osem let. Ostalim, ki smo začeli redno plavati 
kasneje, pa pravilna tehnika plavanja predstavlja 
vseživljenjski izziv. Telesna vadba, pri kateri 
se učimo novih tehnik, po najnovejših nevro-
loških spoznanjih pozitivno vpliva na celotno 
delovanje možganov, tudi na naše kognitivne 
sposobnosti. Pozitivne plati plavanja so torej 
številne in neprecenljive, zato redno plavanje 
predstavlja najboljšo rekreacijo za vsakogar, 
tudi za odraščajočo mladino. 

Ob ugodnih klimatskih razmerah ali ustrezno 
ogrevanem bazenu pozimi skoraj ni kontrain-
dikacij za nikogar, še posebno, če je plavalna 
vadba prilagojena posamezniku. Priporoča se 
redna vadba, vsaj dvakrat na teden. Če želimo 
več pozitivnih učinkov na zdravje, svetujemo 
plavalno vadbo štirikrat na teden. Trajanja 
vadbe je spet odvisno od posameznika, vendar 
koristno deluje že polurna vadba, čeprav je ura 
plavanja lahko že optimalna dnevna doza pla-
vanja za večino plavalcev. Izboljševanje tehnike 
ponuja več užitka v vodi in še manj možnosti za 
izjemno redke poškodbe, ki doletijo rekreativne 
plavalce. Ni odveč poudariti pomena ogrevanja 
pred in raztezanja mišic po vadbi. Če želimo bolj 
napredovati, je pot do učinkovitejšega plavanja 
sodelovanje s plavalnim trenerjem, ki odpravi 

najpogostejše napake pri plavanju. Vendar je 
tudi za ljudi, neuke plavalnih gibov, gibanje v 
vodi zelo koristno sredstvo za razgibanje, skoraj 
brez stranskih učinkov na zdravje. Če postanete 
boljši plavalci, vam je lahko izziv preplavati 500 
m v desetih minutah, kar je plavalna inačica 
tekaškega Cooperjevega testa. Če preplavate 
omenjeno razdaljo v desetih minutah, ste odli-
čen rekreativni plavalec, vendar še svetlobna leta 
daleč od športnega in tekmovalnega plavanja. 
Plavalci večino treninga opravijo intervalno, 
tako da med treningom plavanja izmenično 
plavajo in počivajo. Primer treninga je sledeč: 
200 m ogrevanja z neprekinjenim plavanjem, 
10 x 50 m intervalnega plavanja, ko plavate 
malo hitreje in po vsaki dolžini velikega baze-
na počivate 30 sekund, sledi še tristo metrov 
počasnega neprekinjenega plavanja za umiritev 
telesa. Seveda vam pri oblikovanju in načrtova-
nju vašega treninga pomaga vaša ustvarjalnost, 
razpoloženje in siceršnja telesna pripravljenost. 
Pomembna je rednost vadbe in postopnost ter 
dejstvo, da pri vadbi uživate, se sprostite in se, 
ne nazadnje, tudi zabavate. 

Smeh je pol zdravja, drugo polovico pa pri-
nese redna telesna vadba. 

Poleg hoje s palicami je plavanje idealna 
oblika vadbe za celo družino ter za slabše pri-
pravljene, ki morajo upoštevati načelo manj je 
več, predvsem kar zadeva intenzivnost in tudi 
količino vadbe. Plavanje trikrat na teden po 
tri četrt ure je lahko že idealna količina vadbe.

Vrata plavalnih klubov so odprta in mladi, ki imajo možnost redne vadbe v okviru kluba, pa čeprav za kratko 
obdobje, ga priporočamo. Plavalni klubi dajejo vstopnico za dobro plavalno znanje za vse življenje, kajti tega, 
kar se Janezek nauči v klubu, kot Janez ne bo pozabil. Seveda pa ima izjemno pomembno vlogo projekt učenja 
plavanja v Sloveniji, ki jo premalo poudarjamo.  
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Katja Stanonik

Pasti dopinga
Poznam jih mnogo, ki so šport postavili v središče svojega ži-

vljenja. Javno so priznali, da je uspeh za njih pomemben, da si ga 
močno želijo in ga zmorejo doseči. Biti najboljši med najboljšimi, 
najhitrejši med najhitrejšimi. Povedali so, da so se za dosego cilja 
pripravljeni odpovedati marsičemu, se držati nemilostne diete in 
trenirati, neprestano, vedno in povsod. Poznam jih mnogo, ki so v 
rokah krčevito stiskali pokale, priznanja in medalje, si brisali solze 
sreče in vesoljnemu svetu razodeli, da so z delom in vztrajnostjo 
dosegli vrhunstvo . Mnogo jih je, katerih zgodbe o uspehu so navdih 
mladim rodovom, katerih ime je kar naenkrat postalo vsepovsod 
prisoten sinonim za vrhunski šport. 

Zgodi pa se tudi, da njihov nasmeh nenadoma izgine z ustnic, 
njihove velike besede o trdem delu zamro, v javnost pa začno curljati 
informacije, da svojo pot do nesmrtne slave niso tlakovali zgolj s 
trdim delom, temveč tudi z nedovoljenimi sredstvi. Slednjih ni 
mnogo, a vseeno dovolj, da se zamajajo temelji vrhunskosti špor-
ta, ki vržejo senco tako na prejšnje kot tudi na prihodnje rodove 
športnih asov. 

Misli športnikov se ne da krotiti in prav gotovo je vsak, ki se je 
srečal z vrhunskim športom, kdaj pomislil na doping. Doping je med 
nami in vsak izmed nas, ki pozna prave ljudi in ima na voljo dovolj 
denarja, ima možnost poseči po njem. Vrhunski športniki imajo v tem 
segmentu nedvomno prednost pred navadnimi smrtniki. Vrhunska 
pripravljenost, skupaj s trdim delom, odrekanjem in uspehi, prinašajo 
s seboj tudi skušnjave in pritiske s strani sponzorjev, kluba, stavnic, 
oboževalcev in medijev. Tudi mi, gledalci, smo krivični do naših re-

prezentantov, ko po izvrsten dosežku od 
njih pričakujemo vedno več. Bajne vsote 
denarja, ki se kar naenkrat pojavijo ob 
boku tekmovanj in napornih treningov, 
ter neustavljivi pritiski javnosti nemara 
pahnejo športnika v iskanje čim bolj 
učinkovitih bližnjic do hitrega uspeha. 

Nesmiselno pa bi bilo trditi, da zgolj 
prej naštete okoliščine pripravijo špor-
tnika v jemanja dopinga. Pravzaprav ne 
vem, kaj bi bil glavni dejavnik za športnikovo zavrnitev vseh vrednot 
zdravega in dejavnega življenja, ki jih je prej tako goreče zagovarjal, 
ter za nadomestitev slednjih s človeku nevarno kemijo. Je res vse 
odvisno od pritiskov okolja in bajnih vsot, ki se naenkrat znajdejo 
v igri za uspeh? Je doping zgolj mejnik za tisti odločilni trenutek, ko 
se vrhunski šport sprevrže v podlo igro denarja, začinjeno z željo po 
slavi in uspehu, ki se odvija po scenariju, spretno napisanemu izpod 
peresa črnih mož iz ozadja? So torej skesani športniki zgolj žrtveno 
jagnje kapitalizma ali glavni krivci, ovenčani z obtožbo zlorabe 
prepovedanih sredstev? 

Mnogi vidijo v športu zgolj neusahljivo zlato jamo denarja, 
uspehov in slave in le malo je takšnih, ki se zavedajo, da vrhunski 
šport skriva labirinte, v katerih se ni težko izgubiti. Ena izmed tistih 
lastnosti, ki si jih tako ljubiteljski kot vrhunski šport ne šteje kot 
pozitivno, pa je nedvomno doping. Zakaj? Odgovor na to vprašanje 
ostaja najverjetneje športnikom, ki so se zapletli med lovke goljufa-
nja in izgubili vse. Je naša tekmovalnost torej dokončno prestopila 
meje evolucijsko prednostne danosti in smo se, s preveliko željo po 
uspehih, ujeli v lastno zanko? 

Tom Simpson –  
zgodnja žrtev dopinga
Med prvimi »velikimi« žrtvami dopinga je bil 30-letni 
britanski kolesar Tom Simpson, ki je umrl na francoskem 
touru med vzponom na Mont Ventoux, že davnega leta 
1967.  Kljub temu se, kot lahko beremo, med poklicnimi 
kolesarji ni veliko spremenilo. Doping je očitno postal veli-
ko bolj sofisticiran, bolj prilagojen današnjim tehnološkim 
zmožnostim. Zanimivo, da je spomenik Tomu Simpsonu na 
cesti na Mont Ventoux, čigar vrh je priljubljen cilj množice 
ljubiteljskih kolesarjev, postal skoraj svetišče. Seveda, tuja 
smrt je lahko tudi bleščeča, a resnica je veliko bolj proza-
ična. Posnetek Tomove agonije najdete celo na Youtube. 
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Zmagi v Šoštanj  
in na OŠ Grm v Novem mestu

Ekipno atletsko prvestvo za osnovne šole

Starejši učenci: 1. KD Kajuh Šoštanj 15.412, 
2. OŠ Dobrova p/L 15.182, 3. Trebnje 15.163, 
4. Šmihel 15.144, 5. Ob Dravinji, S. Konjice 
14.838, 6. Železniki 14.692, 7. OŠ Sava Kladni�
ka, Sevnica 14.475, 8. IV. Osnovna šola Celje 
14.209,  9. Brežice 14.089, 10. Livada, Velenje 
13.590, 11. OŠ Polzela 13.350 , 12. I. OŠ Žalec 
12.895. Naj dosežek: Aleksander Buh, OŠ Do�
brova, 1161 točk za tek na 60 m in dosežek 7,83.

Starejše učenke: 1. OŠ Grm, Novo mesto 
15.013, 2. OŠ F. Bevka, Tolmin 14.624, 3. 
Brežice 14.471, 4.  Danila Lokarja, Ajdovščina 
14.436, 5. Šentjernej 14.305, 6. OŠ F. Prešerna, 
Kranj 14.259, 7. Simona Gregorčiča, Kobarid 
13.827, 8. Železniki 13.376, 9. OŠ Livada, Ve�
lenje 13.232, 10. Vojnik 13.099, 11. Sladki vrh 
12.963, 12. OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana 
12.834. Naj dosežek: Kristina Slejko, OŠ D. 
Lokarja (Ajdovščina) 1206 točk za met vorteksa 
60,25 točke.

Športni pedagogi, ki so vodili prve štiri 
fantovske ekipe, so se zagotovo še dolgo 
spraševali, ali bi lahko njihovi športniki še kaj 
naredili, da bi pridobili za prgišče točk več, 
ki bi jih postavile še nekoliko višje. A šport 
je neusmiljen, marsikje odločajo tisočinke, 
pri šolskem ekipnem tekmovanju pa tako na 

tesno vendarle ne gre. Očitno je konkurenca 
vse močnejša, kar bi lahko bilo znamenje spo�
znanja, da je mogoče z načrtovanjem dobrega 
uspeha priti zelo visoko. Zmagovalna ekipa iz 
Šoštanja je imela enega samega zmagovalca, a 
so bili v povprečju dveh tekmovalcev na disci�
plino najmočnejši. Treba se je pač poglobiti 
v povprečne dosežke in se ozreti po svojih 
učencih, tudi neatletih, ki zmorejo marsikaj. 
Šoštanjčani so izstopali tudi po animaciji in 
spodbujanju športnih pedagogov, drugouvr�, drugouvr�
ščeni učenci z OŠ Dobrova pa so bili skoraj 
neopazni. Zanimivo …  

Podobno bi lahko dejali tudi za osnovnošol�
ke, le da je v tej konkurenci prvo mesto že nekaj 
let oddano učenkam z Osnovne šole Grm, ki se 
še kar ne pustijo ugnati. Športna pedagoginja 
Majda Križe očitno dobro ve, kako se načrtuje 
uspešna atletska ekipa, koliko dela je treba 
vložiti v pripravo in kakšno mora biti ozračje 
na šoli, da v njem lahko deluje tako velika in 
tako uspešna ekipa deklet – tudi med poletnimi 
počitnicami. Morda bo to kdaj zaupala svojim 
kolegom na tradicionalnem strokovnem po�
svetu športnih pedagogov, brez skrbi pred tem, 
da bi jo lahko kolegi ujeli, kajti ob vedenju je 
treba v takšen projekt vložiti zelo veliko dela.  

Še zmeraj lahko trdimo, da je ekipni atletski 
finale, v katerem sta slavili dekliška ekipa 
Osnove Šole Grm iz Novega mesta in fan�snove Šole Grm iz Novega mesta in fan�
tovska ekipa OŠ Karla Destovnika Kajuha iz 
Šoštanja, naše največje in najbolj šolsko tekmo�
vanje, na katerem se predstavijo šole, športni 
pedagogi in učenci s svojimi dosežki. Zatorej 
čestitke obema zmagovalnima ekipama, ki sta 
ubranili lanski naslov, seveda pa gredo čestitke 
prav vsem finalistom in tekmovalcem in tekmo�
valkam – za nastop v pravem pohorsko mrzlem 
dnevu, ko smo čakali, kdaj se bo ulilo iz nizkih 
oblakov. Majda Križe, vodja zmagovalne ekipe, 
atletska trenerka in animatorka učenk z največ 
zmagami v zgodovini teh tekmovanj, je dejala: 
»Na Dolenjskem že krepko dežuje, upam, da 
je Slovenj Gradec dovolj oddaljen.« Na srečo 
je bil. Skupnega zmagovalca v obeh kategorijah 
uradno ne imenujejo, a samo tri šole so imele v 
finalu obe ekipi, v tej družbi je bila najuspešnej�
ša OŠ Brežice, sledili pa sta ekipi OŠ Železniki 
in OŠ Livada iz Velenja.

Najbolj so zagotovo trpeli skakalci in ska�
kalke pri skoku v višino in daljavo, saj je pri 
skokih trenutni napor največji, ogreti pa se ni 
dalo kaj prida. Klub mrazu je Brežičanka Lara 
Omerzu zmagala z izvrstnim skokom prek 
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Največ točk: Aleksander 
Buh in Kristina Slejko 

Tek učenk na 1000 m
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170 cm v višino. Zato so bili dosežki tudi v 
povprečju najbrž nekoliko slabši. 

Med skakalci v višino je bil tudi Žiga 
Jurček, učenec OŠ Dobrova pri Ljubljani, 
sicer košarkar, ki je moral takoj po nastopu v 
Ljubljano na tekmo v Stožicah. Odpeljal ga je 
kar ravnatelj Vili Kovačič. Fanta je skušal še 
malo zadržati na štadionu, a čas je priganjal in 
nekje na sredi vožnje je Žigo poklical sošolec 
in mu povedal, kakšen je položaj na terenu: 
»Super nam gre. Zmagala sta Jernej Glavič v 
suvanju krogle in Dejan Angov na 1000 m, zdaj 
se ogrevamo za štafeto. Saj si videl Aleksandra 
Buha na 60 m, tekel je kot raketa (7,83) in je 
za skupni uspeh dodal rekordnih 1161 točk. 
To bo super uvrstitev.« Nato pa je »brzi vlak« 
iz OŠ Dobrova prehitel vse konkurente tudi 
v štafetnem teku. Ravnatelj je bil sporočila 
vesel, a da se bo ekipa uvrstila na 2. mesto, 
si najbrž ni mislil niti v sanjah, saj so bili v 
ekipi nabrani predvsem športniki iz mnogih 
ekipnih in posamičnih športov. Ja, vsekakor 
veliko presenečenje in še en dokaz, kaj lahko 
naredijo športni pedagogi, ki hočejo. Mimo�
grede smo zvedeli, da zmagovalec teka na 60 m 
veliko pomaga na kmetiji pod Toškim čelom, 
da bi z veseljem treniral, če bi imel koga, ki bi 
ga vozil v Ljubljano, Dejan, zmagovalec na 
1000 m, je nogometaš, Jernej, najuspešnejši v 
suvanju krogle, pa je, tako kot večina kolegov, 
član akrobatske skupine Bobri, sicer pa je zelo 
močan fant, že pravi »dedec«. 

Pravzaprav je velika čast biti finalist v tako 
izvrstni atletski družbi. Zanimivo je, da se je 
atletsko prebudil tudi Šentjernej, kjer je po 
odhodu Janeza Kuhlja nastala velika praznina, 
zdaj pa sta atletsko ozračje pri deklicah znova 
dvignila Maja Nose � Antončič, nekoč izvrstna 
šprinterka, in njen življenjski partner, prav tako 
iz športne družine. A če bi se moral odločiti, 
kateri ekipi bi kazalo izreči posebno priznanje, 
bi se odločil za 12�uvrščeno ekipo Osnovne 
šole Oskarja Kovačiča iz Ljubljane. Športni 
pedagogi na tej šoli imajo zagotovo najtežje 
delo, kajti sestaviti ekipo v Ljubljani, kjer imajo 
učenke (in učenci) neznansko veliko možnosti 
za dejavnosti in zato tudi obveznosti, ni mačji 
kašelj. Po pouku želijo čim prej zapustiti šolsko 
stavbo, saj se nenehno bojujejo s pomanjka�, saj se nenehno bojujejo s pomanjka�
njem časa. Zanimiva je bila tudi dekliška ekipa 
OŠ Franceta Prešerna iz Kranja, ki se je uvrstila 
na 6. mesto. Glede na močan Atletski klub 
Triglav lahko v prihodnosti pričakujemo, da 
se bo prav ta ekipa prerinila še bolj v ospredje.

Za konec kratkega zapisa pa še zanimivo 
opažanje na šolskih spletnih straneh, saj nas 
je zanimalo, kaj poročajo najuspešnejše ekipe 
o dogodku. Malo, zelo malo. Svoje bralce so 
kar preusmerili na www.sportmladih.net, 
na vestičko, ki ne pove skoraj nič. Veliko bolje 
bi bilo, če bi, denimo, povzeli fotografsko 
gradivo, učence in učenke pa bi spodbudili, 
da bi o dogodku, na katerem so bili udeleženi, 
sami kaj napisali. Prepričani smo namreč, da se 
je znotraj ekip dogajalo marsikaj zanimivega. 
Samo to bi bila prava šola razmišljanja, a oči�
tno je razmišljanje zahtevno opravilo, ki ga po 
naših osnovnih šolah prav posebej ne cenijo. 
Ker so učenci zaposleni s šolo, jih resničnost 
še ne zanima. Niko SlaNa 31

Ekipa OŠ Trebnje 

Štart teka na 300 m

Ekipa OŠ Grm Novo mesto

Ekipa OŠ KDK Šoštanj
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PLEZANJE

Tekma v nizu za DP
TRŽIČ, 7. oktobra – Športna dvorana tržiških olimpijcev, 
tekma državnega prvenstva v plezanju. Mlajši dečki: 1. 
Matic Kotar (ŠPO Rašica) 49-, 2. Luka Drolc (ŠPO Rašica) 
45-, 3. Maks Bogolin (AO Črnuče) 39-, 4. Aljaž Motoh (Posa-
vski AK) 36-, 5. Kilian Čop (Šaleški AO) 35-, mlajše deklice: 
1. Janja Garnbret (Šaleški AO) 55 vrh, 2. Tina Vintar (ŠPD 
Korenjak) 51-, 3. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO) 50-, 3. Alja 
Zalar (ŠPO Celje) 50-, 5. Lana Skušek (AO Črnuče) 49-, 
cicibani: 1. Žiga Zajc (PS Ascendo) 40-, 2. Lan Mőscha 
(ŠPD Korenjak) 39, 3. Patrik Krajnik (PK Škofja Loka) 
38, 4. Roberto Giuffrida (Ital) 37-, 4. Luka Potočar (ŠPO 
Jesenice) 37-, cicibanke: 1. Petra Glušič (AK Ravne) 42-, 
2. Janja Oblak (PK Škofja Loka) 41+, 3. Špela Tronkli (DEŠ) 
37-, 3. Neli Bratož (AO Vipava) 37-, 5. Lučka Rakovec (ŠPO 
Rašica) 36+, kadeti: 1. Gregor Vezonik (AK Ravne) 25-, 2. 
Urh Tomažič (PS DPČ Šmartno) 24, 2. Martin Bergant (PK 
Škofja Loka) 24, 4. Tim Unuk (PK Laško) 23, 5. Jure Primc 
(ŠPO Radovljica) 22-, kadetinje: 1. Tjaša Kalan (AO Kranj) 
40-, 2. Živa Ledinek (AK Ravne) 38, 3. Ajda Remškar (ŠPO 
Tržič) 35, 3. Veronika Meke (PS DPČ Šmartno) 35, 5. Karin 
Erjavec (ŠPO Tržič) 33-, starejši dečki: 1. Anže Peharc 
(ŠPO Tržič) 33+, 2. Domen Kolenko (PK Škofja Loka) 33-, 3. 
Kristjan Jurčič (PK Škofja Loka) 32+, 4. Miha Kostanjevec 
(PK 6b Ptuj) 31+, 5. Miha Hajna (PK Divača) 28+, starejše 
deklice: 1. Julija Kruder (ŠPO Celje) 36-, 2. Urška Blejec 
(AO Črnuče) 34, 3. Larisa Fabjan (AO Vipava) 33.50, 4. 
Sara Lukič (Šaleški AO) 33-, 5. Neža Štremfelj (AO Kranj) 
32, mladinci: 1. Gašper Pintar (PK Škofja Loka)  kv. 28+, 
finale 24+, 2. Sergej Epih (PK Škofja Loka) kval. 30+, finale 
21+, 2. Jure Raztresen (PK Škofja Loka) kval. 30+, finale 
21+, 4. Domen Škofic (ŠPO Radovljica) kval. 31+, finale 
18, 5. Jakob Šparovec (AO Kranj) 22, mladinke: 1. Anja 

Šerbinek (ŠPO APD 
Kozjak Mb) kval. 
31+, finale 24.00+, 
2. Tina Šušteršič 
(AO Kranj) kval. 
33+, finale 23.00+, 
3. Katarina Fon (AO 
Kranj) 22+, 4. Neža 
Kruder (ŠPO Celje) 
20+, 5. Anja Unuk 
(PK Laško) 17.

Anže Peharc

MOTOKROS

Končni vrstni red za DP
OREHOVA VAS, 7. oktobra – Po zadnji tekmi za DP v 
motokrosu so uvrstitve za državno prvenstvo sledeče:  
MX 50 junior: 1. Gal Zupančič (MK FG, KTM) 200, 2. Gal 
Hauptman (MK FG, KTM) 168, 3. Jaka Osek (TRK Tajfun, 
KTM) 156, 4. Lan Cuznar (AMD Radov, KTM) 156, MX 65: 1. 
Luka Milec (AMD S Konj, KTM) 195, 2. Maks Mausser (AMD 
Feroda C, KTM) 169, 3. Staša Braniselj (MSK Notranj, KTM) 
168, 4. Matevž Robek (MK FG, KTM) 141, 5. Jure Perpar (MK 
FG, KTM) 118, 6. Gašper Polajžer (MK FG, KTM)115, 7. Luka 
Perkovič (AMTK Koper, KTM) 107, 8. Benjamin Vuk (AMD 
Brež, KTM) 96, 9. Rožle Pajk (MK FG, KTM) 81, Mark Antonij 
Perkovič (AMTK Kp, Kaw) 81, 11. Maja Šketelj (MK FG, Kaw) 
49, Žan Tomšič (AMD Lukovica, Husq) 24, MX 85: 1. Nick 
Škorja (ŠK Nemc Team, KTM) 197, 2. Jan Pancar (AMD 
Šent/S, Yam) 163, 3. Urban Ražman (MK Rihemberk, Suz) 
158, 4. Miha Bubnič (AMD Beli kamen, KTM) 156, 5. Jaka 
Završan (MK ZAI, Suz) 136, 6. Denis Vačovnik (ŠK Sp. Muta, 
Yam) 135, 7. Jan Hribar (MK FG, Suz) 121, 8. Žan Brinovšek 
(BR, Yam) 104, 9. Jan Kralj (AMD O vas, KTM) 101, 10. Patrik 
Knez (AMD B kamen, Suzuki) 95, 11. Urban Zupančič (MK 
FG, Suzuki) 83, 12. Nace Vegelj (AMD Tolm, KTM) 73, 13. 
Žan Rijavec (ŠKD GAS Vrtejba, KTM) 58, 14. Anže Slatinek 
(MD Motomirči MX Monster, Honda) 31, 15. Luka Milec (AMD 
S Konj, KTM) 16, MX 125: 1. Aljoša Molnar  (TRK TŠ, Suz) 
180, 2. Luka Kutnar (ŠD Kegelj, KTM) 175, 3. Anej Doplihar 
(MK Rihemb, Yam) 149, 4. Peter Irt (AMD SRT, Suz) 147, 
5. Rok Virant (AMD Šentvid p/S, Hon) 125, 6. Jan Petrič 
(AMD Lukov, Husq) 102, 7. Miran Kovačič (AMD Treb) 95, 
8. Anej Braniselj (MSK Notranj, Suz) 90, 9. Tomi Kastelic 
MK ZAI, Husq) 87, 10. Klemen Porenta (AMD Šentvid p/S, 
Hon) 82, 11. Dejan Zver (MY Monster, Kaw) 71, 12. Andrej 
Zdovc (AMD FC, Kaw) 68, 13. Matej Žvan (MK ZAI, Suzuki) 
65, 14. Nejc Gajser ( Gajser, KTM) 54, 15. Denis Zorman 
(Brda, Kaw) 49, 16. Ian Oskar Katanec (AMD Roton, Kaw) 
41, 17. Mitja Žaler (AMD S Konj, Kaw) 40, 18. Rok Zupančič 

(AMD Šent p/S) 39, 19. Matic Šket (AMD S Konj, Kaw) 33, 20. 
Gašper Mohorič (AMD Tolmin, Yam) 31, 21. Dušan Rossetto 
(EK Koper, TM) 30, 22. Matej Štusaj (MK S Gradec, Suz) 
28, 23. Matevž Ahčin (AMD Šent p/S, Yam) 26, 24. Karba 
Blaž (AMD Š Kovač, Yam) 20, 25. Matjaž Kumar (MD Brda, 
Honda) 16, 26. Nejc Čuk, (AMD Gorica, KTM) 15, 27. Leon 
Podlesek (AMD Š Kovač, Suz) 15, 28. Jernej Mozetič (A.B.C. 
Sport klub, KTM) 14, 29. Danijel Pičulin (MD Brda, Hon) 12, 
30. Anže Tomšič (AMD Lukov, Suz) 8, 31. Timotej Grašič 8, 
32. Matic Kolar (oba AMD O vas) 8, MX 125 2 takt: 1. Anej 
Braniselj (MSK Notr, Suz) 150, 2. Dušan Rossetto (EK Kp, 
TM) 124, 3. Nejc Čuk (AMD Go, KTM) 44, 4. Matic Kolar (AMD 
O vas, KTM) 44, 5. Domen Race (EK Koper, Hon) 18 točk. 

POLETNO DP  
V NORDIJSKI  
KOMBINACIJI

KRANJ, KOKRICA 13. in 17. oktober – Poletno državno 
prvenstvo v nordijski kombinaciji. Časovni razmik je 
nastal zaradi dežja. 
Dečki in deklice do 13 let: 1. Rok Jelen (SSK Velenje) 
200 (116,6 (2), 11:24,0 (3), 2. Sven Zagomilšek (SSK 
Velenje) 160 (107,7 (8), 10:40,0(1), 3. Ožbej Jelen (SSK 
Velenje) 120 (118,8 (2), 11:26,0(3), 4. Timi Zajc (SD Vizore) 
100 (124,5 (1), 11:43,0(5), 5. Jan Bombek (SSK Velenje) 90 
(112 (5), 11:31,0(4), 6. Jaka Kotnik (SK Triglav) 80 (105,6 
(9), 11:45,0(6), 7. Luka Robnik (SD Vizore, 7, 8), 8. Gašper 
Polajnar (Trigl, 17, 9), 9. Maja Drinovec (NSK Tržič Trif, 23, 
7), 10. Nejc Toporiš (4, 17), 11. Tjaž Košir (6, 16), 12. Nik Rebolj 
(vsi SK Trigl, 13, 13), 13. Primož Ačko (Šmart n/Poh), 14. 
Jerneja Brecl (SSK Vel), 15. Mark Hafnar, 16. Katja Markuta 
(oba SK Trigl), 17. Kristjan Jekovec (NSK Trž Trif), 18. Denis 
Pikelj (SSK Vel), 19. Martin Mastnak (SK Vizore), 20. David 
Presterel (NSK Trž Trif), 21. Sandi Ačko (Šmartno n/Poh), 
22. Lan Vrčkovnik (SSK Vel), 23. Urban Remic (SK Trigl), 
24. Jaka Triler (SK Trigl), 25. Blaž Potočan (SK Vizore), 
26. Pia Slamek (SSK Vel), 27. Špela Mastnak (SK Vizore), 
28. Kaja Urbanija Čož (SK Vizore), 29. Jaka Muhedinovič 
(SK Zagorje), 30. Uroš Vrbek (Šmartno n/Poh), 31. Silva 
Verbič (SK Trigl).
Mladinci do 18 let: 1. Luka Pintarič (NSK Tržič Trifix, 3, 
1) 200 (102,8, 25:26,0), 2. Mitja Drinovec (NSK Tržič Trifix, 
10, 2) 160 (69,5, 25:38,0), 3. Aljaž Ogrinc (SSK Mengeš, 2, 
4) 120 (107,8, 28:39,0), 4. Tomaž Šeme (SK Triglav, 7, 3) 
100 (88,8, 27:45,0), 5. Vid Vrhovnik (SSK Velenje, 4, 5) 90 
(101, 29:38,0), 6. Jan Košir (NSK Tržič Triglav, 5, 7) 80 (99,5, 
32:08,0), 7. Leon Šarc (SSK Mengeš, 1, 9), 8. Aljaž Osterc 
(SSK Vel, 6, 8), 9. Gašper Brecl (SSK Vel, 9, 6).  

starejše mladinke, 7-boj: 1. Tina Slejko (Go) 3967, 2. 
Samanta Vegelj (Bre) 3336, 3. Gaja Stibilj (Kp)  2660, 
4. Valentina Pucer (Kp) 2351, mlajši mladinci, 8-boj: 1. 
Armin Makoveč (Go) 4748, 2. Ahac Moretti (Krka) 4504, 
mlajše mladinke, 7-boj: 1. Staša Trajkovič (ASB) 4553, 
2. Tjaša Bucik (Go) 3931, 3. Nina Perko (Žalec) 3898, 4. 
Kaja Bajda (Žalec) 3768, 5. Ainoha Lizariturry Apollonio 
(ADP) 3395, 6. Ana Selan (Mass) 3353, pionirji U16, 8-boj: 
1. Grega Medvešek (Mass) 5300, 2. Aljaž Murovec (Go) 
4172,3. Aljaž Juhart (Žalec) 4012, 4. Patrick Valenčič (POS) 
3999, 5. Simon Matiazzi (Go) 3838, 6. Luka Razpotnik 
(Dom) 3314; pionirke U16, 7-boj: 1. Tina Božič (ASB) 4662, 
2. Lara Omerzu (Bre)  4581, 3. Tina Vaupot (Mass) 4224, 4. 
Tjaša Potočar (Krka) 4040, 5. Tina Guštin (DTO) 3915, 6. 
Maruša Kujan (Žalec) 3740, pionirji U14, 4-boj: 1. Gregor 
Grahovac (Mass) 2627, 2. Matevž Cimermančič (DTO) 2420, 
3. Aljaž Gašperin (AK Kr)  2370, 4. Žan Skok (Pos) 2344, 
5. Tine Šuligoj (Go) 2319, 6. Žan Dobrovoljc (Vrh) 2305, 
pionirke U14, 4-boj: 1. Lara Krnc (AK Kr) 2961, 2. Trina 
Praprotnik Malej (AK Kr) 2619, 3. Zoja Šušteršič (Mass) 
2534, 4. Sara Mohorič (AK Kr) 2522, 5. Neja Omanović 
(AK Kr)  2455, 6. Maša Abunar (DTO)  2443, pionirji U12, 
4-boj: 1. Jon Štular (Bled)  2071, 2. Tjaž Anžin (Kro) 1881, 3. 
Nejc Gasperič (OŠS) 1627, 4. Luka Gaberšček (KOB) 1608, 5. 
Maks Ulčar (Domž)  1606, 6. Uroš Ujc (Dom)  1555, pionirke 
U12, 4-boj: 1. Maja Šlibar (AK Kr)  2409, 2. Lea Holc (AK Kr)  

2167, 3. Tara Keber (Kro)  2148, 
4. Izza Jaklič (Kro)  2112, 5. Leja 
Glojnarič (Bre) 2083, 6. Urška 
Baloh (AK Kr)  1925.

Lara Omerzu
Ahac Moretti – tudi mnogobojec

ATLETIKA

Atletski pokal v mnogoboju
NOVA GORICA, 6. In 7. oktobra – Atletski pokal Slovenije v 
mnogoboju.  Vseekipno: 1. AK Radovljica 215, 2. Dolenjske 
Toplice 90, 3. AK Brežice 87, 4. AK Domžale 84, 5. AK 
Gorica 72, 6. AD Kronos 64, 7. AD Mass Ljubljana 61.
Starejši mladinci, 10-boj: 1. David Kastrevc (Krka) 5784, 
2. Rok Miklavčič (Go) 5026, 3. Tadej Pahor (Go) 2740, 

Atletika brez meja
BOVEC, 14. oktobra – Finalnega tekmovanja Atletika brez meja se je 
udeležilo 18 otroških šolskih in klubskih ekip. Zmagala je ekipa KAK Ravne 
(Rok Ažnoh, Izza in Hana Navodnik, Anže Verbovšek, Naja Nikolov Veber, 
Andraž Koren), sedijo: 2. TD Bovec (Matic Kenda, Taj Cernatič, Nejc Žagar 
1, 2, ter Nika in Tija Žagar), 3. I. OŠ Slovenj Gradec (Neža Mojškrc, Urška 
Bernard, Anže Turičnik, Aleks Mermolja, Aid Dedič, David Večko), 4. AD 
Posočje, 5. AK Velenje, 6. AK Velenje II, 7. AK Radovljica, 8. TD Bovec 2, 
9. KAK Ravne 2, 10. Benečija 1.  

Klubsko DP v uličnih tekih
SLOVENJ GRADEC, 21. oktobra - Državno klubsko prven-
stvo v uličnih tekih.  Mlajši mladinci: 1. Žan Krivec (Klad) 
34,10,2, 2. Tine Glavač (SG) 35:09,5, 3. Kevin Dolar (Vel) 
36:42,9, 4. Dejan Dovjak (Sevce), 5. Ervin Leznik (SG), 6. 
Tomaž Prednik (Šmartno n/Poh), starejši mladinci: 1. 
Denis Dovjak (Sevce) 39:01,5, 2. Gregor Lazar (AK Domž) 
39:22,9, mlajše mladinke: 1. Eva Zorman (SG) 39:13,2), 
Urška Šantl (Panvita) 41;32,5, 3. Maja Mencigar (Panvita) 
43:10,2, starejše mladinke: 1. Jasna Golež (Klad) 40:13,8, 
2. Klara Krošelj (Mass) 40:46,7, 3. Katja Hren (Pirniče) 
49:55,6, 4. Anita Žnidaršič (Mass), 5. Nika Medle (Domž), 
6. Pia Marinšek (Mass). 

47. kros občinskih reprezentanc 
MARIBOR, 13. oktobra – 47. Kros občinskih reprezentanc 
so izpeljali na Mariborskem otoku, nekoč najpriljublje-
nejšem mariborskem poletnem kopališču. V skupnem 
seštevku točk je zmagala ekipa Celja z 51 točkami, 
sledijo Velenje 46, Maribor 31, Murska Sobota 30, Šmarje 
pri Jelšah  23, Ormož 18, Sevnica 17, Šentjur 14, Slovenj 
Gradec 12, Ravne na Koroškem  11, Ptuj 10, Medvode in 
Škofljica po 7. Pri ženskah je zmagala ekipa iz Velenja 
pred Celjem in Mariborom, pri moških pa Celje pred 
Velenjem in Šmarjem pri Jelšah.
Mlajši pionirji A (letnik 2000, 21 tekačev): 1. Jan Vukovič 
(Ce) 2:50,5, 2. Nik Rahtah (Sev) 2:56,3, 3. Mitja Kordež (S 
Grad) 2:58,3, 4. Tilen Strmšnik (Šentjur), 5. Tilen Forštne-
rič (Pt), 6. Gregor Rabuzin (Ce), ekipno: Celje; 
Mlajše pionirke A (letnik 2000, 21): 1. Klara Zakšek (Sevn) 
3:08,1, 2. Tija Ocvirk (Ce) 3:13,8, 3. Karin Gošek (Sevn) 
3:15,0, 4. Klara Rozman (Medv), 5. Lara Strgaršek (Ce), 6. 
Katarina Venko (S Konj), ekipno: Sevnica, 
Mlajši pionirji B (letnik 1999, 18): 1. Tomitej Rozman 
(Medv) 2:55,8, 2. Filip Lupše (Šmarje p/J) 2:59,6, 3. Žiga 
Zabukovšek (Šentj) 3:03,6, 4. Matic Štiglic (Šentj), 5. Tine 
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Hren (Medv), 6. Matjaž Gobec (Rogaš. Slatina), ekipno: 
Medvode,
Mlajše pionirke B (letnik 1999, 26): 1. Zala Ahtik (Ce) 
3:05,5, 2. Ana Krajnc (Ce) 3:18,1, 3. Tina Česnik (Ravne) 
3:21,6, 4. Eva Šantč (Ormož), 5. Kaja Kočar (MS), 6. Urška 
Arzenšek (Šentj), ekipno: Celje,
Starejši pionirji (letnik 1998, 15): 1. Žan Kavaš (MS) 
2:51,2, 2. Matija Cvikl (Ce) 2:54,9, 3. Jure Krajnc (Šmarje 
p/J) 2:58,7, 4. Boštjan Nahberger (Pt), 5. Teo Kozlovič 
(Šentjur), 6. Ambrož Amon (Šmarje p/J), ekipno: Šmarje 
pri Jelšah,
Starejše pionirke A, (letnik 1998, 16): 1. Nika Bezjak (Mb) 
3:18,1, 2. Katja Petek (Ormož) 3:21,5, 3. Hana Kranjec (Sevn) 
3:23,0, 4. Karin Ferlin (Sevn), 5. Vita Štefane (S Konj), 6. 
Julijana Valek (Šmarje p/J), ekipno: Sevnica,
Starejši pionirji B (letnik 1997, 19): 1. Tine Glavič (S Grad)  
2:49,1, 2. Vid Kramer (Ce) 2:51,9, 3. Janez Golja (Domž) 
2:57,3, 4. Jan Kokalj (Ce), 5. Nejc Ogrizek (Šentj), 6. Davor 
Kaučič (Ce), ekipno: Celje,
Starejše pionirke B (Letnik 1997, 16): 1. Julija Repolusk 
(Vel)3:04,4, 2. Ana Noner (S Konj) 3:06,2, 3. Eva Skaza (Mb) 
3:12,9, 4. Mojca Centrih (Šentj), 5. Saša Pevec, 6. Sonja 
Džinič (obe Škofljica) 3:19,9, ekipno: Velenje,
Mlajše mladinke (letnik 1995, 1996, 11): 1. Anja Benko (MS) 
3:06,9, 2. Maruša Berlot (Vel) 3:07,9, 3. Katja Radmilovič 
(Mb) 3:10,8, 4. Urška Šantl (MS), 5. Tina Jug (Ce), 6. Maja 
Mencigar (MS), ekipno: Murska Sobota, 
Mlajši mladinci (letnik 1995, 1996, 14): 1. Kristian Grunfeld  
(Ig) 5:59,8, 2. Žan Krivec (Ce) 6:10,7, 3. Alen Kolman (Mb) 
6:11,6, 4. Klemen Lendaro (Sevn), 5. Miha Ciglarič (Mb), 6. 
Tim Seničar (Ce), ekipno: Maribor,
Starejše mladinke (letnik 1993, 1994, 11): 1. Mateja Po-
krivač (Mb) 6:48,7, 2. Katja Vrdjuka (MS) 7:07,1, 3. Vesna 
Kašnik (Vel) 7:08,7, 4. Jasna Golež (Ce), 5. Eva Kavka (Lj), 
6. Ines Horvat (Mb), ekipno: Maribor,
Starejši mladinci (letnik 1993, 1994, 10): 1. Jan Kramer 
(Vel) 9:56,1, 2. Primož Plohl (S Konj) 10:02,8, 3. Kevin Dolar 
(Vel) 10:09,5, 4. Mark Slatinek, 5. Marcel Senica (oba Ce), 
6. Mitja Šadl (MS), ekipno: Velenje,
Članice (9): 1. Sonja Roman, 2. Daneja Grandovec (obe 
Mb), 3. Mateja Mlinar (Vel), 
ekipno: Maribor, člani (13): 
1. Anton Kosmač (Mb), 2. 
Jan Breznik (Brež), 3. Ta-
dej Grilc (Ravne), ekipno: 
Murska Sobota.

Mateja Pokrivač

Anja Benko

(Otaševič, Papac) 55, 9. OŠ Sostro (Kocjančič, Hočevar, Pestotnik) 55, 10. 
OŠ Valentina Vodnika (Foški) 45, 11. OŠ Gustava Šliha (Frankovič) 41, 12. OŠ 
Dobravlje (Pirjevec) 40, 13. OŠ Danila Lokarja )Kete) 37, 14. Waldorfska šola 
Ljubljana (Kunstič, Pirnat, Klemenčič) 20, 15. OŠ Poljčane (Belec, Lešnik, 
Sobotič) 17, 16. OŠ in vrtec Škofljica (Trampuš, Kocjančič) 9
B – učenci ekipno: 1. OŠ Komenda Moste (Ravnikar, Blaž, Vojvoda) 115, 
2. OŠ Sostro (Magaš, Novak, Kavka) 86, 3. OŠ Tabor I Maribor (Soldo, 
Gluk, Banjanin) 74, 4. OŠ Idrija (Gantar, Drmota) 61, 5. OŠ Ivana Groharja 
(Pokorn, Uranjek, Mohorič) 58, 6. OŠ Domžale (Smole, Žiberna) 48, 7. OŠ 
Koseze (Zupan) 39, 8. OŠ Sveti Tomaž (Voršič, Rep) 35, 9. OŠ Dr. Vita 
Kraigherja (Močnik) 33, 10. OŠ Alojzija Šuštarja (Dobre, Ulaga, Šteblaj) 
33, 11. OŠ Poljčane (Mikolič Sobotič) 32, 12. OŠ Dobravlje (Soban, Sever) 
27, 13. OŠ Kašelj (Gale, Kop, Kunc) 27, 14. OŠ Cerkno (Venko) 20, 15. OŠ in 
vrtec Škofljica (Avsenak) 18, 16. OŠ Poljane (Peternelj, Križnar) 15, 17. OŠ 
Šmarno pod Šm. Goro (Špenko) 10
B – učenke ekipno: 1. OŠ Polje (Ferenc, Simovski, Javornik) 60, 2. OŠ Sveti 
Tomaž (Ivanuša, Bratuša, Cizerl) 60, 3. OŠ Zadbrova (Šalamun, Čoralič, 
Horvat) 59, 4. OŠ Sostro (Pestotnik, Herman, Novak) 42, 5. OŠ Komenda 
Moste (Zavrl, Zdrgal) 40, 6. OŠ Dobravlje (Harej, Golob Pirjevec, Koradin) 
38, 7. OŠ Cerkno (Poljanšek, Pirih) 36, 8. OŠ Brežice (Jevševar) 30, 9. OŠ 
Alojzija Šuštarja (Slapnik Anžur) 29, 10. OŠ Trzin (Dremel) 27, 11. OŠ Tabor 
I Maribor (Veljković, Šiler, Hedžet) 23, 12. OŠ Poljčane (Sobotič) 20, 13. OŠ 
in vrtec Škofljica (Štrumbelj) 16
C – učenci ekipno: 1. OŠ Kašelj (Hernec, Zgonec, Kunc) 61, 2. OŠ Komenda 
Moste (Groznik, Kralj, Kavčič) 54, 3. OŠ Šturje (Petrovič F., Petrovič D.) 54, 
4. OŠ Alojzija Šuštarja (Bučar, Kotar, Kosec) 52, 5. OŠ Sostro (Čučulovič, 
Žagar, Pestotnik) 45, 6. OŠ Tabor I Maribor (Rojko, Adorno, Šket) 45, 7. 
OŠ Domžale (Smole, Žiberna) 37, 8. OŠ Poljčane (Mikolič Sobotič, Skerbiš, 
Španring) 27, 9. OŠ Trnovo (Pestotnik Stres) 25, 10. OŠ Polje (Rozman) 13
C – učenke ekipno: 1. OŠ Komenda Moste (Pogačar, McQuerrie, Ravnikar) 
75, 2. OŠ Dobravlje (Fučka, Bratina, Makovec) 59, 3. OŠ Tabor I Maribor 
(Šurina, Pavrič, Podjaveršek) 43, 4. OŠ Sostro (Novak, Hočevar, Keber) 43, 
5. OŠ Kašelj (Zgonec, Mencin) 36, 6. OŠ Alojzija Šuštarja (Brecelj, Slapnik 
Anžur) 36, 7. OŠ Šmartno pod Šm. Goro (Špenko) 24, 8. OŠ Polje (Ferenc) 
22, 9. OŠ Koseze (Zupan) 20, 10. OŠ Oskarja Kovačiča Škofije (Kmetič) 19, 
11. OŠ Zadobrova (Šalamun) 17
D – dijaki ekipno: 1. Gimnazija Jurija Vege Idrija (Lapajne, Hvala, Majnik) 
53, 2. Gimnazija Ledina (Vodeb, Bole, Kristan) 29, 3. Gimnazija Vič (Bor-
štnik, Brenčič, Kert) 27, 4. Gimnazija Šentvid (Smolej, Gaber, Končina) 
23, 5. TŠC Nova Gorica (Kodrič) 15, 6. ŠKG Ljubljana (Čerin) 13, 7. SŠ za 
farmacijo, kozm. in zdr. (Tušar) 10, 8. Gimnazija Bežigrad (Rozman) 5, 9. 
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Kumin) 3
D – dijakinje ekipno: 1. Gimnazija Bežigrad (Foški, Arh, Aljančič) 38, 2. 
Gimnazija Jurija Vege Idrija (Hodnik, Drmota, Žakelj) 28, 3. ŠC Velenje 
(Slapničar, Matko) 19, 4. Gimnazija Šentvid (Dremelj) 12, 5. SŠ za farmacijo, 
kozm. in zdr (Jesenko) 7, 6. Gimnazija Franca Mikložiča Ljutomer (Čeh) 6, 
7. Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Draksler) 4, 8. ŠC Rudolfa maistra 
(Krošelj) 3, 9. Gimnazija Poljane (Stradovnik) 2, 10. Waldorfska gimnazija 
Ljubljana (Splichal) 1
E – dijaki ekipno: 1. Gimnazija Jurija Vege Idrija (Tušar, Čelik, Rupnik) 
52, 2. ŠC Rudolfa Maistra (Špendl, Horvat, Kotnik) 46, 3. ŠKG Ljubljana 
(Čižman, Jurca, Dobre) 27, 4. Gimnazija Bežigrad (Petrovič) 16, 5. ŠC 
Velenje (Šumečki) 15, 6. Gimnazija Šiška (Kavka) 13, 7- ŠC Srečka Kosovela 
Sežana (Jazbec, nastran) 10, 8. Gimnazija Šentvid (Trontelj) 9, 9. Gimnazija 

Vič (Vičič) 8, 10. Waldorfska šola Ljubljana (Sokolov) 6, 11. Gimnazija Moste 
(Jereb, Černoš) 1, 12. Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Rokavec) 0, 13. 
Gimnazija Ledina (Godec, Plestenjak) 0
E – dijakinje ekipno: 1. Gimnazija Jurija Vege Idrija (Jeram, Cvek, Poljan-
šek) 52, 2. ŠC Rudolfa Maistra (Jerman, Burger, Drolc) 47, 3. ŠKG Ljubljana 
(Merše K., Kranjc, Merše A.) 24, 4. Gimnazija Moste (Varga Kerhlanko, Lukič, 
Bulc) 21, 5. Gimnazija Poljane (Casagrande) 13, 6. Gimnazija Bežigrad 
(Radovan) 10, 7. Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Bahovec, Jurkovič) 
7, 8. Splošna gimnazija Nova Gorica (Škvarč) 3
A – učenci posamezno: 1. Matej Škarabot (Log-Drag) 36:58, 2. Jan Šalamun 
(Zadobr) 37:28, 3. Gašper Rejec (Idr) 41:47, 4. Gašper Petrovič (Rodica) 
41:57, 5. Luka Štor (Dobravlje) 49:10, 6. Filip Jakob Špendl (Pres. Pri R.) 
53:07, 7. Sašo Škvarč (Dobravlje) 56:17, 8. Domen Kavčič (Idr) 57:47, 9. Juš 
Smole (Domž) 59:16, 10. Jaka Zarnik (IG Š Loka) 1:00,40, 11. Denis Krhlikar 
(Idr), 12. Žan Peternelj (Cerk), 13. Vid Vedlin (Tab. I Mb), 14. Gal Petkovšek 
(Idr), 15. Jože Kurent (Zadobr), 16. Primož Kosi (Sv. Tomaž), 17. Rok Skerbiš 
(Poljč), 18. Primož Fabiani (Vodice), 19. Peter Kranjec (Wš Lj), 20. Aljaž 
Herman (Tab. I Mb), 21. Jaka Logar (Polj), 22. Anže Štremfelj (Cerk), 23. 
Rok Primožič (Polj), 24. Rok Kern  (Komenda), 25. Jure Rijavec (Dobravlje). 
A – učenke posamezno: 1. Monika Ravnikar (Komenda) 20:27, 2. Brina 
Foški (VV) 21:40, 3. Kim Kremžar Pančur (Komenda) 24:31, 4. Urša Bambič 
27:06, 5. Eva Kop 27:24 (obe Kašelj), 6. Ajda Frankovič (GŠ) 35:35, 7. Katja 
Pirjevec (Dobravlje) 36:34, 8. Eva krek (Polj) 40:31, 9. Marjeta Lipužič 
(Komenda) 40:43, 10. Jana Kete (DL) 42:47, 11. Lucija Mur (Polj), 12. Špela 
Kunstelj (Vodice), 13. Neža Dvoršak (Tab. I Mb), 14. Valerija Oblak (Polj), 
15. Nives Otaševič (Brež), 16. Eva Gregorinčič (Tab. I Mb), 17. Teja Tušar 
(Cerk), 18. Nika Reher (Tab. I Mb), 19. Ana Peternelj (Cerk), 20. Katja Petek, 
21. Nuša Ivanuša, 22. Melanie Ozmec (vse Sv .Tomaž), 23. Deja Praprotnik 
(Cerkn), 24. Lucija Papac (Brež), 25. Nina Varda (Tab. I Mb).
B – učenci posamezno: 1. Žan Ravnikar (Komenda) 10:26, 2. Peter Zupan 
(Koseze) 12:30, 3. Matic Blaž 13:48, 4. Maks Vojvoda 18:59, 5. Matjaž Kavčič 

Š O L S K A  T E K M O V A N J A

ORIENTACIJA
LJUBLJANA, 5. oktobra - Državno prvenstvo v orienta-
cijskem teku za OŠ in SŠ, izpeljava Osnovna šola Sostro. 
A – učenci ekipno: 1. OŠ Idrija (Rejec, Kavčič, Krhlikar) 
146, 2. OŠ Dobravlje (Štor, Škvarč, Rijavec) 131, 3. OŠ 
Zadobrova (Šalamun, Kurent, Zajec) 119, 4. OŠ Cerkno 
(Peternelj, Štremfelj, Mavrič) 107, 5. OŠ Tabor I Maribor 
(Vedlin, Herman, Novak) 97, 6. OŠ Poljane (Logar, Pri-
možič, Habjan) 94, 7. OŠ Komenda Moste (Kern, Rode, 
Ciperle) 87, 8. OŠ Preserje p/R (Špendl, Kristan) 73, 9. 
OŠ Poljčane (Skerbiš, Planinc, Belec) 66, 10. OŠ Vodice 
(Fabiani, Klopčič, Škerjanec) 57, 11. OŠ Log – Dragomer 
(Škarabot) 55, 12. OŠ Rodica (Petrovič) 52, 13. Waldorfska 
šola Ljubljana (Kranjec, Hladky Turk, Kunstič) 52, 14. 
OŠ Ivana Groharja (Zarnik, Gerbec) 50, 15. OŠ Domžale 
(Smole) 47, 16. OŠ Sostro (Krivic, Herman, Magaš) 46, 17. 
OŠ sv. Tomaž (Kosi, Zelenjak) 42.
A – učenke ekipno: 1. OŠ Komenda Moste (Ravnikar, Kremžar Pančur, 
Lipužič) 128, 2. OŠ Poljane (Krek, Mur, Oblak) 108, 3. OŠ Kašelj (Bambič, 
Kop, Pečan) 105, 4. OŠ Tabor I Maribor (Dvoršak, Gregorinčič, Reher) 94, 
5. OŠ Cerkno (Tušar, Peternelj, Praprotnik) 82, 6. OŠ Sveti Tomaž (Petek, 
Ivauša, Ozmec) 78, 7. OŠ Vodice (Kunstelj, Novak, Tofant) 69, 8. OŠ Brežice 

21:04 (vsi Komenda), 6. Tjaž Gantar (Idr) 22:22, 7. Urban Magaš (Sostro) 
24:54, 8. Saš Močnik (Dr. VK) 24:56, 9. Mihael Mikolič Sobotič (Poljč) 24:59, 
10. Brin Smole (Domž) 25:27, 11. Urban Novak (Sostro), 12. Tim Soldo (Tab. 
I Mb), 13. Teo Voršič (Sv. Tomaž), 14. Martin Rode (Komenda), 15. Matic 
Drmota (Idr), 16. Tevž Pokorn (IG Š Loka), 17. Grega Gluk (Tab. I Mb), 18. 
Bernard Dobre (AŠ), 19. Jošt Kavka (Sostro), 20. Vid Banjanin (Tab. I Mb), 
21. Tine Venko (Cerk), 22. Primož Uranjek (IG Š Loka), 23. Jadran Avsenak 
(Škof), 24. Aljaž Žiberna (Domž), 25. Matic Soban (Dobravlje) 
B – učenke posamezno: 1. Julija Ferenc (Polje) 16:8, 2. Jedrt Jevševar 
(Brež) 18:16, 3. Jerneja Slapnik Anžur (AŠ) 22:04, 4. Ana Šalamun (Zadobr) 
25:47, 5. Zarja Dremel (Trzin) 26:9, 6. Zala Zavrl (Komenda) 29:08, 7. Meta 
Ivanuša (Sv. Tomaž) 29:22, 8. Daša Harej (Dobravlje) 30:13, 9. Sara Čoralič 
(Zadobr) 33:45, 10. Ema Pestotnik (Sostro) 33:50, 11. Nika Poljanšek (Cerk), 
12. Tjaša Sobotič (Poljč), 13. Aleksandra Simovski (Polje), 14. Veronika 
Bratuša, 15. Manuela Cizerl (obe Sv. Tomaž), 16. Lavra Štrumbelj (Škof), 
17. Tajda Pirih (Cerk), 18. Katarina Zadrgal (Komenda), 19. Nina Anan Golob 
Pirjevec (Dobravlje), 20. Kristina Veljković (Tab. I Mb), 21. Zala Herman 
(Sostro), 22. Anj Javornik (Polje), 23. Klara Novak (Sostro), 24. Ana Horvat, 
25. Nika Ferlan (obe Zadobr)
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54,90, 12. Tim Kolman (SK Sevn) 53,62, 13. Klemen Nastran (Želez) 53,54, 
14. Sebastjan Čretnik (Liv Vel) 53,46, 15. Jaka Šmajdek (Šmihel) 53,39, 16. 
Enej Sečki (SK Sevn) 53,32, 17. Mitja Koren (Polz) 52,89, 18. Jakob Tolar 
(Želez) 52,88, 19. Žiga Jerman (Dobr) 52,77, 20. Alberto Hopić (I. OŠ Žal) 
51,43, 21. Žan Volk (Dobr) 50,98, 22. Marko Mišanovič 50,74, 23. Erik Piltaver 
48,05 (oba Brež), 24. Edvin Hadžić (IV. OŠ Ce) 46,28.
Krogla: 1. Jernej Glavič (Dobr) 11,01, 2. Marko Šimunovič (IV. OŠ Ce) 10,97, 
3. David Bobnar (Šmihel) 10,74, 4. Luka Romic 10,68, 5. Jan Košir 10,49 (oba 
Želez), 6. Žan Slivnikar (OD S Konj) 10,33, 7. Miha Medved (Dobr) 10,32, 
8. Nejc Bratanič (Brež) 10,20, 9. Primož Svet (Treb) 10,15, 10. Igor Rojnik 
(KDK Šoš) 10,00, 11. Filip Retuznik (IV. OŠ Ce) 9,94, 12. Gal Goršek (KDK 
Šoš) 9,89, 13. Domen Omaldič (I. OŠ Žalec) 9,87, 14. Jaka Škulj (Šmihel) 
9,81, 15. Mitja Hrovat 9,80, 16. Gašper Trančar 9,77 (oba Liv Vel), 17. Žiga 
Vovk (SK Sevn) 9,38, 18. Žan Gazvoda (Treb) 9,30, 19. Jure Bašnec (Polz) 
9,23, 20. Vid Černec (OD S Konj) 9,03, 21. Blaž Vintar (SK Sevn) 8,81, 22. 
Tobias Majcenovič Zuka (I. OŠ Žalec) 8,51, 23. Benjamin Šporar (Brež) 8,28, 
24. Matic Udrih (Polz) 8,17.
Starejše učenke
60 m: 1. Maja Perinčič (SG Koba) 8,53, 2. Nika Glojnarič 
(Brež) 8,62, 3. Hana Bizjak (FB Tolm) 8,64, 4. Tajda Škraba 
(FP Kr) 8,65, 5. Kaja Škerlj (OK Lj) 8,83, 6. Ines Kastelic 
(Grm Nm) 8,85, 7. Kaja Kaučič (Sladki vrh) 8,90, 8. Urška 
Lokar (DL Ajd) 8,99, 9. Maruša Pavc (FP Kr) 8,92, 10. Tina 
Bolko (DL Ajd) 8,99, 10. Anja Koman (Sladki vrh) 8,99, 12. 
Maša Žgajner (Vojnik) 9,01, 12. Nina Žabjek (OK Lj) 9,01, 14. 
Nika Škof (Šentj) 9,04, 15. Evelina Keber (Brež) 9,06, 16. 
Tjaša Strmčnik (Liv Vel) 9,12, 17. Kim Hrovat (Šentj) 9,16, 
17. Maja Cehner (Vojn) 9,16, 19. Zala Frelih (Želez) 9,18, 20. 
Nina Koren (SG Kobar) 9,20, 21. Leja Aristovnik (Livada) 
9,23, 22. Jerca Kavčič (Žel) 9,31, 23. Pia Faletič (FB Tolm) 
9,38, 24. Ida Vrščaj (Grm) 9,41.
300 m: 1. Neža Sintič (Šentj) 43,59, 2. Tija Ocvirk (Vojn) 
44,04, 3. Tinkara Gregorčič (FB Tolm) 44,55, 4. Neja 
Cirar (Liv Vel) 44,60, 5. Ana Uršič (DL Ajd) 45,80, 6. Ana 
Staniša (Grm Nm) 46,06, 7. Manca Merzel (FP Kr) 46,32, 
8. Kim Žižek (Sladki vrh) 46,50, 9. Zala Vidic (Grm Nm) 
47,13, 10. Nuša Fegic (DL Ajd) 47,67, 11. Hana Vidjak (FP Kr) 
47,79, 12. Urša Uršič (SG Kobar) 47,87, 13. Julija Jankovič 
(Brež) 48,05, 14. Tinkara Kreft (OK Lj) 48,34, 15. Eva Novak 
(Šentj) 48,38, 16. Špela Kavčič (Želez) 48,71, 17. Maruša 
Carl Urbanija (OK Lj) 49,01, 18. Lara Kolar (Vojn) 49,43, 
19. Lejla Habjan (Želez) 49,56, 20. Blažka Ortar (FB Tolm) 
49,81, 21. Nika Berlinger (Liv Vel) 49,93, 22. Lara Lakanj 
(SG Kobar) 50,23, 23. Lara Jambriško (Brež) 51,77, 24. 
Špela Baranašič (Sladki vrh) 52,35.

ATLETIKA

Ekipni finale za osnovne šole
SLOVENJGRADEC, 10. oktobra -  Finale ekipnega prvenstva v atletiki za 
osnovne šole. Starejši učenci: 1. KD Kajuh Šoštanj 15.412, 2. OŠ Dobrova 
p/L 15.182, 3. Trebnje 15.163, 4. Šmihel 15.144, 5. Ob Dravinji 14.838, 6. 
Železniki 14.692, 7. OŠ Sava Kladnika, Sevnica 14.475, 8. IV. Osnovna šola 
Celje 14.209,  9. Brežice 14.089, 10. Livada, Velenje 13.590, 11. OŠ Polzela 
13.350 , 12. I. OŠ Žalec 12.895.
Starejše učenke: 1. OŠ Grm, Novo mesto 15.013, 2. OŠ F. Bevka, Tolmin 
14.624, 3. Brežice 14.471, 4.  Danila Lokarja, Ajdovščina 14.436, 5. Šentjernej 
14.305, 6. OŠ F. Prešerna, Kranj 14.259, 7. Simona Gregorčiča, Kobarid 
13.827, 8. Železniki 13.376, 9. OŠ Livada, Velenje 13.232, 10. Vojnik 13.099, 
11. Sladki vrh 12.963, 12. OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana 12.834. 

Starejši učenci 
60 m: 1. Aleksander Buh (Dobr) 7,83, 2. Haris Družanovič (SK Sevn) 7,93, 
3. Jure Knez (Liv Vel) 7,97, 3. Žan Novak (I. OŠ Žalec) 7,97, 3. Miha Plevčak 
(Polz) 7,97, 6. Gašper Kocjan (Dobr) 8,03, 7. Žan Škoda (Šmihel) 8,06, 8. 
Denis Kerle (I. OŠ Žal) 8,17, 8. Blaž Hleb (KDK Šoš) 8,17, 10. Rok Pintar (Želez) 
8,27, 11. Rok Bačovnik (KDK Šoš) 8,30, 12. Alek Parfant (IV. OŠ Ce) 8,46, 13. 
Simon Budič (Brež) 8,50, 14. Miha Kolenc (IV. OŠ Ce) 8,50, 15. Jan Alenc 
(OD S Konj) 8,52, 16. Tom Frelih (Želez) 8,61, 17. Tit Melanšek (Polz) 8,68, 
18. Damir Černec (OD S Konj) 8,71, 19. Marko Kic 8,71, 20. Marko Kaferle 
8,73 (oba Treb), 21. Anže Žagar (Šmihel) 8,75, 22. Janko Vizjak (Brež) 8,77, 
23. Sven Kneževič (SK Sevn) 8,89.
300 m: 1. Luka Preložnik Šegel (OD S Konj) 40,16, 2. Jure Šilc (Liv Vel) 
40,61, 3. Marko Kotar (Treb) 40,82, 4. Tim Vučina (KDK Šoš) 40,91, 5. Tilen 
Ovniček (Šmihel) 41,50, 6. Urban Verbič (Treb) 42,03, 7. Patrik Glaser (Brež) 
42,24, 8. Simon Stropnik (I. OŠ Žalec) 42,94, 9. Tadej Mazej (KDK Šoš) 43,25, 
10. Patrik Grabenšek (OD S Konj) 43,56, 11. David Štropfer (I. OŠ Žalec) 
43,59, 12. Blaž Kozamernik (Dobr) 43,81, 13. Nejc Šmajdek (Šmihel) 44,17, 
14. Miha Mihev 44,43, 15. Matija Krajnc 44,88 (oba SK Sevn), 16. Ažbe Galjot 
(Želez) 45,19, 17. Lovro Leben (Brež) 45,32, 18. Žan Mikola (IV. Ce) 45,54, 19. 
Nejc Ivenčnik (Liv Vel) 45,72, 20. Žan Bizjak (Polz) 45,89, 21. Ažbe Rešek 
(Želez) 46,72, 22. Tim Peklaj (Dobr) 47,07, 23. Adis Ikelič (IV. OŠ Ce) 49,11.
1000 m: 1. Dejan Angov (Dobr) 3:03,31, 2. Enej Golež (OD S Konj) 3:04,09, 3. 
Žan Žepič 3:04,46, 4. Aljaž Nagode 3:04,47 (oba Treb), 5. Andraž Strošnik 
(KDK Šoš) 3:10,61, 6. Nik Rantah 3:12,24, 7. Aljaž Prah (SK Sevn) 3:13,54, 
8. Rinor Sope (KDK Šoš) 3:13,64, 9. Vid Vrhovnik (Liv Vel) 3:13,75, 10. Žan 
Kramar (Želez) 3:4,09, 11. Primož Krajnc (OD S Konj) 3:14,54, 12. Edin 
Selimovič (Brež) 3:15,34, 13. Uroš Šmajdek (Šmihel) 3:15,35, 14. Dominik 
Babič (Polz) 3:16,02, 15. Andraž Stariha (I. OŠ Žalec) 3:16,95, 16. Jakob 
Lešnik (IV. OŠ Ce) 3:17,64, 17. Matic Slopšek (Brež) 3:20,12, 18. Miha Kulovec 
(Šmihel) 3:20,26, 19. Leonardo Tavčar (I. OŠ Žalec) 3:22,02, 20. Aljaž Kokelj 
(Dobr) 3:23,43, 21. Andrej Rovtar (Želez) 3:25,03, 22. Klemen Roc (Polz) 
3:26,03, 23. Filip Bevc (IV. OŠ Ce) 3:27,60, 24. Jaka Grašič (Liv Vel) 3:48,33.
4 x 100 m: 1. OŠ Dobrova 49,45, 2. OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj 
49,69, 3. OŠ Livada, Velenje 50,26, 4. OŠ Ob Dravinji, S. Konjice 50,59, 
5. OŠ Šmihel 50,68, 6. OŠ Sava Kladnika, Sevnica 51,07, 7. OŠ Trebnje 
51,24, 8. OŠ Železniki 51,61, 9. OŠ Polzela 51,90, 10. IV. OŠ Celje 52,56, 
11. OŠ Brežice 52,60
Višina: 1. Denis Kneževič (SK Sevn) 162, 2. Urban Kert (I. OŠ Žalec) 162, 3. 
David Gracar (Treb) 162, 4. Žan Luka Masnak (Liv Vel) 159, 4. Aljaž Škulj 
(Šmihel) 159, 6. Miha Kolar Brusl (OD S Konj) 156, 7. Benjamin Demšar 
(Želez) 156, 8. Anže Čmak (Polz) 156, 9. Marko Lokar (Brež) 156, 10. Domen 
Ugovšek (Polz) 156, 11. Miha Kotar (Treb) 153, 12. Nejc Prezelj (Želez) 153, 13. 
Žiga Jurček (Dobr) 150, 14. Denis Groblenik (I. OŠ Žal) 150, 15. Lenart Kovač 
(IV. OŠ Ce) 150, 16. Mark Batagelj (Šmihel) 150, 17. Dejan Radaković (IV. OŠ 
Ce) 150, 18. Aljaž Golob (KDK Šoš) 145, 19. Simon Blaževič (SK Sevn) 145, 
20. Rok Maček (Dobr) 140, 21. Jaka Požun (Liv Vel) 140, 22. Amadej Petan 
(Brež) 140, 23. Staš Grah (OD S Konj) 140, 24. Nik Nadvežnik (KDK Šoš) 130.
Daljava: 1. Tadej Kosi (KDK Šoš) 604, 2. Jakob Drobnič (Želez) 543, 3. 
Gašper Bizjan (Dobr) 540, 4. Gašper Zaveršnik (IV. OŠ Ce) 524, 5. Tomaž 
Hrovat (Šmihel) 522, 6. David Tepić (I. OŠ Žalec) 518, 7. Aldin Krkalić (KDK 
Šoš) 516, 8. Robi Lindič (Treb) 500, 9. Anže Murko (Šmihel) 495, 10. Anže 
Slatinek (OD S Konj) 479, 11. Alen Dedić (I. OŠ Žalec) 478, 12. David Detiček 
477, 13. Nik Šetinc 475 (oba Brež), 14. Žiga Gašperin (Dobr) 473, 15. David 
Korelec (Treb) 467, 16. Kristjan Bradač (Želez) 466, 17. Jan Simončič (SK 
Sevn) 464, 18. Tilen Ravnak (IV. OŠ Ce) 462, 19. Davor Markovič (Liv Vel) 460, 
20. Luka Pesjak (SK Sevn) 442, 21. Nino Črep (Liv Vel) 440, 22. Anže Verdev 
(Polz) 439, 23. Martin Tome (OD S Konj) 437, 24. Denis Babič (Polz) 432.
Vorteks: 1. Matevž Kunst (Polz) 66,71, 2. Jure Haložan (OD S Konj) 58,93, 3. 
Gašper Klobučar (Šmihel) 58,61, 4. Jan Stropnik (KDK Šoš) 58,14, 5. Gašper 
Potrebuješ (Treb) 57,98, 6. Žan Mrdjenović (IV. OŠ Ce) 57,33, 7. Matic Murn 
(Treb) 56,81, 8. Aljaž Osterc (KDK Šoš) 56,71, 9. Miha Cilenšek (I. OŠ Žal) 
55,62, 10. Aleksander Mijatovič (Liv Vel) 55,34, 11. Žiga Brumec (OD S Konj) 

Ekipa OŠ Trebnje

Dekleta OŠ Brežice 

1000 m: 1. Klara Lukan (Šentj) 3:13,62, 2. Pia Gerbec (FB 
Tolm) 3:21,25, 3. Tara Pleško (Grm Nm) 3:21,76, 4. Alenka 
Benedik (Želez) 3:24,88, 5. Nika Šturm (SG Kobar) 3:25,14, 
6. Manca Kerkoč (DL Ajd) 3:25,33, 7. Nina Zadravec (FP Kr) 
3:26,23, 8. Zala Volčanjšek (Brež) 3:28,84, 9. Eva Vrščaj 
(Grm Nm) 3:31,33, 10. Zala Potočnik (Liv Vel) 3:32,15, 11. 
Klara Rutar (FB Tolm) 3:32,33, 12. Ana Kurinčič (SG Kobar) 
3:35,79, 13. Sara Čosić (Brež) 3:39,57, 14. Klara Lotrič 
(Želez) 3:42,29, 15. Nika Zupanec (Vojn) 3:43,56, 16. Kaja 
Kosi (OK Lj) 3:44,78, 17. Veronika Ternik (DL Ajd) 3:45,72, 
18. Nastja Medle (Šentj) 3:46,62, 19. Lana Stefanovič (Liv 
Vel) 3:49,30, 20. Ana Lešnjak (OK Lj) 3:55,75, 21. Mojca 
Naglič (FP Kr) 3:56,60, 22. Martina Žmavc (Sladki vrh) 
3:57,32, 23. Tjaša Kotnik (Vojn) 3:59,73, 24. Ana Štuhec 
(Sladki vrh) 4:03,23. 
4 x 100 m: 1. OŠ Franceta Prešerna, Kranj 53,73, 2. OŠ 
Franceta Bevka, Tolmin 54,25, 3. OŠ Simona Gregorčiča, 

C – učenci posamezno: 1. Filip Petrovič (Pturje) 11:9, 2. Enej Smole (Domž) 
15:15, 3. Martin Bučar (AŠ) 21:16, 4. Svit Groznik (Komenda) 21:31, 5. Svit 
Pestotnik Stres (Trnovo) 21:40, 6. Rok Hernec (Kašelj) 23:5, 7. Domen 
Petrovič (Šturje) 24:16, 8. Gašper Zgonec (Kašelj) 25:34, 9. Taras Čučulovič 
(Sostro) 25:38, 10. Jakob Kotar (AŠ) 26:6, 11. Rok Rojko, 12. Benjamin 
Adorno (oba Tab. I Mb), 13. Alojz Evelin Mikolič Sobotič (Poljč), 14. Tej 
Kralj (Komenda), 15. Matevž Kunc (Kašelj), 16. Matevž Žagar (Sostro), 17. 
Matic Rozman (Polje), 18. Domen Kavčič, 19. Jaka Fartek (oba Komenda), 
20. Jože Pestotnik (Sostro), 21. Žiga Žiberna (Domž), 22. Miha Šket, 23. 
Matej Petelin (oba Tab.I Mb), 24. Žan Skerbiš (Poljč), 25. Jakob Kosec (AŠ) 
C – učenke posamezno: 1. Ana Pia Pogačar 11:52, 2. Nina McQuerrie 
20:16 (obe Komenda), 3. Katja Zgonec (Kašelj) 23:16, 4. Julija Brecelj (AŠ) 
27:20, 5. Sara Fučka (Dobravlje) 28:5, 6. Zala Špenko (Šmar pod Šm. Goro) 
30:42, 7. Lucija Novak (Sostro) 30:52, 8. Zala Ferenc (Polje) 31:3, 9. Kaja 
Bratina (Dobravlje) 32:19, 10. Neža Zupan (Koseze) 34:26, 11. Zarja Kmetič 
(OK Škofije), 12. Nika Ravnikar (Komenda), 13. Eva Šalamun (Zadobr), 14. 
Aneja Šurina, 15. Sabina Pavrič (Tab. I Mb), 16. Eva Aliana Hočevar (Sostro), 
17. Uršula Makovec (Dobravlje), 18. Lara Podjaveršek (Tab. I Mb), 19. Nika 
Premrl (Dobavlje), 20. Mateja Slapnik Anžur (AŠ), 21. Manca Mencin (Kašelj), 
22. Anja Lampič (Komenda), 23. Eva Podgornik (Dobravlje), 24. Anja Keber, 
25. Lana Vene (obe Sostro).
D – dijaki posamezno: 1. Jošt Lapajne 25:31, 2. Gregor Hvala 29:33 (oba G 
JV Idr), 3. Aljaž Borštnik (G Vič) 35:28, 4. Tilen Majnik (G JV Idr) 42:52, 5. 
Nejc Kodrič (TŠC N Gor) 42:57, 6. Anže Vodeb (G Led L) 43:34, 7. Boštjan 
Čerin (ŠKG L) 44:20, 8. Nejc Smolej (G Šent L) 44:55, 9. Matej Kebe (G JV 
Idr) 52:51, 10. Gregor Tušar (SŠ FKZ L) 53:55, 11. Martin Bole (G Led L), 12. 
Žiga Brenčič (G Vič), 13. Jure Gaber (G Šent L), 14. Matej Kristan (G Led L), 
15. Žiga Rozman (G Bež L), 16. Luka Končina (G Šent L), 17. Kristjan Kumin 
(SZŠ L), 18. Jure Kert (G Vič L), 19. Gašper Dežman (G Šent L)
D – dijakinje posamezno: 1. Tajda Foški (G Bež L) 36:14, 2. Anja Slapničar 
(ŠC Vel) 43:58, 3. Tina Arh (G Bež L) 51:46, 4. Ula Dremelj (G Šent L) 52:21, 
5. Monika Hodnik (G JV Idr) 1:00:59, 6. Eva Aljančič (G Bež L) 1:04:58, 7. Eva 
Drmota 1:06:25, 8. Tadeja Žakelj 1:09:26 (obe G JV Idr), 9. Petra Jesenko 
(SŠ FKZ L) 1:18:12, 10. Katja Čeh (G FM Ljut) 1:22:11, 11. Nina Matko (ŠC Vel), 
12. Špela Draksler (SZŠ L), 13. Klara Krošelj (ŠC RM), 14. Kaja Stradovnik 
(G Pol L), 15. Hana Splichal (WG L)
E – dijaki posamezno: 1. Peter Tušar (G JV Idr) 29:40, 2. Martin Špendl (ŠC 
RM) 35:16, 3. Patrik Čelik (G JV Idr) 35:25, 4. Maj Horvat (ŠC RM) 41:37, 5. 

Blaž Petrovič (G Bež L) 41:38, 6. Žan Luka Šumečki (ŠC Vel) 43:21, 7. Andraž 
Rupnik (G JV Idr) 45:38, 8. Nejc Kavka (GLŠ) 51:47, 9. Bernard Čižman 1:01:51, 
10. Matej Jurca 1:02:03 (oba ŠKG L), 11. Žiga Kotnik (ŠC RM), 12. Žiga Trontelj 
(G Šent L), 13. Žiga Vičič (G Vič L), 14. Jakob Jazbec (PC SK Sež), 15. Peter 
Mastnak Sokolov (WŠ L), 16. Nejc Lazar (G JV Idr), 17. Jan Martin Dobre 
(ŠKG L), 18. Jurij Nastran (ŠC SK Sež), 19. Gašper Moravec (G JV Idr), 20. 
Christian Jereb (G Moste), 21. Tim Godec, 22. Matej Plestenjak (oba G Led 
L), 23. Nejc Rokavec (SZŠ L), 24. Lovro Černoš (G Moste)
E – dijakinje posamezno: 1. Nuša Jeram (G JV Idr) 33:04, 2. Lara Jerman 
(ŠC RM) 34:9, 3. Manca Cvek 37:45, 4. Katjuša Poljanšek 38:06 (obe G JV 
Idr), 5. Veronika Burger 39:16, 6. Vesna Drolc 46:08 (obe ŠC RM), 7. Eva 
Casagrande (G Pol L) 52:09, 8. Klara Merše (ŠKG L) 1:05:56, 9. Suzana 
Poljanec (G JV Idr) 1:08:09, 10. Ema Radovan (G Bež L) 1:11:02, 11. Melanija 
Varga Kerhlanko (G Moste), 12. Ana Kranjc (ŠKG L), 13. Rebeka Lukič (G 
Moste), 14. Tjaša Bahovec (SZŠ L), 15. Pina Maja Bulc (G Moste), 16. Andreja 
Merše (ŠKG L), 17. Teja Škvarč (SG N Gor), 18. Maja Zajc (G JV idr), 19. Žaklina 
Jurkovič (SZŠ L), 20. Ana Dragar (ŠC RM).
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Kobarid 54,40, 4. OŠ Brežice 54,61, 5. OŠ Šentjernej 
54,86, 6. OŠ Grm, N. mesto 55,02, 7. OŠ Oskarja Kovačiča, 
Ljubljana 55,17, 7. OŠ Livada Velenje 55,17, 9. OŠ Sladki 
vrh 55,23, 10. OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina 55,52, 11. OŠ 
Vojnik 57,02, 12. OŠ Železniki 57,06.
Višina: 1. Nina Omerzu (Brež) 170, 2. Kaja Murn 143, 3. Nika 
Staniša 143 (obe Grm Nm), 4. Sara Rovšček (FB Tolm) 140, 
5. Jana Knez (DL Ajd) 140, 6. Ksenija Kržan (Brež) 140, 7. 
Diana Jeklin (FB Tolm) 140, 8. Neža Curk (DL Ajd) 140, 9. 
Nika Jerele (Šentj) 135, 10. Špela Bernard (Želez) 135, 11. 
Tjaša Fekonja (Sladki vrh) 130, 11. Tajda Sovdat (SG Koba) 
130, 13. Petja Herlah (Liv Vel) 130, 13. Julija Rudež (FP Kr) 
130, 15. Neja Jeršin (OK Lj) 130, 16. Manca Jerala (FP Kr) 
130, 17. Katja Horvat (Sladki vrh) 125, 18. Nika Cosič (Liv 
Vel) 125, 19. Tinkara Šmid (Želez) 125, 20. Larisa Grubič 
(Šentj) 125, 21. Tinkara Uršič Fratina (SG Kobar) 120, 22. 
Nina Žolnir 115, 23. Karin Rajh  (obe Vojnik) 115.
Daljava: 1. Katja Rutar (FB Tolm) 479, 2. Nina Jesenšek (FP 
Kr) 470, 3. Ana Marcola (SG Kobar) 460, 4. Petra Lajovic 
(OK Lj) 449, 5. Brina Bastič (Liv Vel) 446, 6. Sara Štirn 
(FP Kr) 445, 7. Laura Medle (Grm Nm) 445, 8. Dana De 
Costa (Brež) 444, 9. Veronika Lah (DL Ajd) 440, 10. Neža 
Videmšek (OK Lj) 438, 11. Neža Mohorič (Želez) 437, 12. 
Erika Abolnar (Grm Nm) 435, 13. Mia Medved (FB Tolm) 
432, 14. Pija Pintar (Želez) 431, 15. Lucija Cvelbar Zorko 
428, 16. Dunja Polenčič 419 (obe Šentj), 17. Klara Horvat 
(Sladki vrh) 418, 18. Sara Rakušček (SG Kobar) 412, 19. Ma-
rina Stibilj (DL Ajd) 402, 20. Leja Glojnarič (Brež) 400, 21. 
Urška Žnuderl (Sladki vrh) 397, 22. Urška Kotnik (Liv Vel) 
382, 23. Mojca Cvikl 368, 24. Nina Pintarič 343 (obe Vojn).

11,72, 8. Matic Bezjak (SERŠ Mb) 11,77, 9. Tomaž Rakuš 11,82, 
10. Jan Bezjak 11,87 (oba G Pt), 11. Alen Nuhanovič (GLŠ) 
11,92, 12. Simon Drčar (SEŠTG Nm) 11,93, 13. Jakob Kos (ETŠ 
Brež) 11,94, 14. Jože Preskar (I G Ce) 12,10, 15. Jan Pogladič 
(ŠC S Konj) 12,13, 16. Gregor Želko (GLŠ) 12,17, 17. Amadej 
Brecl (I G Ce) 12,28, 18. Timotej Pevec (ŠC PET) 12,29, 19. 
Jernej Kosi (II G Mb) 12,37, 20. Dino Markl (ETŠ Brež) 12,51, 
22. Miha Grguraš (G Nm) 13,09.
400 m: 1. Urban Čehovin (G NG) 49,20, 2. Lovrenc Valič 
(G Šent L) 49,70, 3. Aljaž Brlek (G Pt) 51,85, 4. Lucijan 
Zalokar (I G Ce) 51,98, 5. Mark Drevenšek (G Pt) 52,75, 6. 
Žiga Bizjak (G Šent L) 53,01, 7. Žan Krivec (I G Ce) 53,02, 
8. Jan Kočevar (SEŠTG Nm) 53,45, 9. Žiga Jarc (ŠCPET) 
53,70, 10. Borut Rebolj (GLŠ) 53,77, 11. Matjaž Košiček (G 
NG) 53,92, 12. Jure Zukanovič (GLŠ) 54,19, 13. Tim Bauer 
(II G Mb) 54,55, 14. Grega Končar (G Nm) 54,94, 15. Igor 
Lovrić (ŠC PET) 55,33, 16. Iztok Mladič (II G Mb) 55,66, 
17. Matic Kernulc (ETŠ Brež) 55,88, 18. Marko Jelovšek 
(SEŠTG Nm) 56,40, 19. Gregor Gregorc (ŠC S Konj) 57,48, 
20. Henri Zaletelj (SERŠ Mb) 58,75, 21. Martin Kramarič (G 
Nm) 58,78, 22. Ameti Laudrim (ETŠ Brež) 59,21, 23. Miha 
Zalar (ŠC Sl Konj) 59,56, 24. Blaž Željko (SERŠ Mb) 1:01,20.
1000 m: 1. Jan Petrač 2:32,12, 2. Jure Gaber 2:36,60 (oba 
G Šent L), 3. Emrah Džambić (ŠC PET) 2:37,72, 4. Cene 
Rakušček (GLŠ) 2:40,21, 5. Alen Kolman (SERŠ Mb) 2:45,17, 
6. Klemen Lendaro (I G Ce) 2:46,33, 7. Primož Plohl (ŠC S 
Konj) 2:46,33, 8. Žiga Maver (SEŠTG Nm) 2:48,08, 9. Nejc 
Kavka (GLŠ) 2:48:16, 10. Gregor Bučar (G Nm) 2:48,30, 
11. Robert Živko (I G Ce) 2:49,63, 12. Martin Bau (II G Mb) 
2:50,48, 13. Tomaž Kožar (ETŠ Brež) 2:50,57, 14. Bine Kav-
čič (G NG) 2:53,45, 15. Tomaž Jelenko (ŠC S Konj.) 2:53,72, 
16. Edi Nuhanović (ŠC PET) 2:54,50, 17. Rok Svenšek 
2:55,62, 18. Rok Babič 2:56,16 (oba G Pt), 19. Matej Potokar 
(SEŠTG Nm) 2:58,46, 20. Žiga Mumel (II G Mb) 2:58,75, 21. 
David Ban (ETŠ Brež) 3:00,58, 22. Uroš Rihter (SERŠ Mb) 
3:02,53, 23. Andraž Kenda (G NG) 3:02,90.
2000 m: 1. Jan Samide (SEŠTG Nm) 5:51,32, 2. Martin 
Vadnu 6:00,98, 3. Miha Šimenc 3:22,99 (oba GLŠ), 4. Urban 
Cvek (G Šent L) 6:8,19, 5. Matija Zorčič (ETŠ Brež) 6:8,22, 
6. Miha Ciglarič (II G Mb) 6:12,45, 7. Rok Pugelj (SEŠTG Nm) 
6:23,33, 8. Žiga Trontelj (G Šent L) 6:24,13, 9. Luka Rajh (I 
G Ce) 6:27,22, 10. Lovro Malnar (ŠC PET) 6:30,00, 11. Mitja 
Zbičajnik (ŠC S Konj) 6:33,18, 12. Denis Krofič 6:34,44, 
13. Aljaž Šegula (oba SERŠ Mb) 6:34,69, 14. Miha Hribar 
(ŠCPET) 6:39,78, 15. Žan Petrovič Malek (G Pt) 6:40,05, 16. 
Alen Bezenšek (ŠC S Konj) 6:42,86, 17. Patrik Legiša (G NG) 
6:43,63, 18. Miha Kržan (ETŠ Brež) 6:46:61, 19. Miha Hribar 
(G Nm) 6:47,95, 20. Luka Zorko (I G Ce) 6:3,77, 21. Matevž 
Kukovec (G Pt) 7:04,19, 22. Leon Marinič (G NG) 7:07,55.
4x100 m: 1. Gimn. Šentvid (L) 44,20, 2. Gimn. Nova Gorica 
44,73, 3. Gimn. Ptuj 44,82, 4. ŠC Novo mesto – SEŠTG 45,01, 
5. ŠC Sl. Konjice – Zreče 45,42, 6. I. Gimn. v Celju 45,82, 7. 
II. Gimn. Maribor 45,96, 8. ŠC PET (L) 46,13, 9. Gimn. Šiška 
Ljubljana 46,18, 10. ETŠ Brežice 46,49, 11. Gimn. Novo mesto 
46,61, 12. SERŠ Maribor 49,63. 
Višina: 1. Ahac Moretti (G Nm) 194, 2. Tilen Repinc (SEŠTG 
Nm) 194, 3. Rok Gostiša (GLŠ) 191, 4. Jaka fefer (GLŠ) 188, 
5. Nejc Klinar (I. G Ce) 176, 6. Gašper Dežman (G Šent 
L) 176, 7. Matija Dular Sitar (SEŠTG Nm) 176, 8. Matevž 
Ledinek (II G Mb) 173, 9. Admir Salkanović (ETŠ Brež) 173, 
10. Matic Brvar (G Šent L) 173, 11. Franc Povše (G Nm) 173, 
12. Aljaž Blažej (G NG) 173, 13. Valentin Tratnik (G Pt) 170, 
13. Primož Levičar (ETP Brež) 170, 15. Aleksander Šljivić 
170, 16. Bine Slovnik 170 (oba ŠCPET), 17. Tilen Ahec (II G 
Mb) 165, 17. Filip Jerenec (G Pt) 165, 17. Danijel Filiputti (G 
NG) 165, 20. Mišo Kac (SERŠ Mb) 165, 21. Jaka Malus (I G 
Ce) 160, 22. Kevin Mauko (SERŠ Mb) 160, 23. Andrej Žagar 
155, 24. Matic Pograjšek 150 (oba ŠC S Konj)
Daljava: 1. Tilen Košir (ŠC PET L) 672, 2. Klemen Hrovat 
(SEŠTG Nm) 650, 3. Rene Perko (II G Mb) 630, 4. Dominik 
Blatnik (I G Ce) 620, 5. Matic Kocbek (SERŠ Mb) 611, 6. Jan 
Gašparin (G NG) 593, 7. Aljaž Siročič (SEŠTG Nm) 592, 8. 
Sebastjan Rupret (GLŠ) 588, 9. Urban Frank Kukec (G 
Šent L) 584, 10. Marko Kar (SERŠ Mb) 580, 11. Davorin 
Levanič (G Pt) 578, 12. Tadej Novak (ETŠ Brež) 577, 13. 
Denis Beširević (ŠCPET) 575, 14. Simon Erjavec (G Šent 
L) 573, 15. Maj Prejac (G Nm) 558, 16. Marcel Zazijal (ŠC 
S Konj) 555, 17. Leon Rašo (G Nm) 545, 18. Jure Okroglič 
(G NG) 544, 19. David Bučar (ETŠ Brež) 538, 20. Tadej 
Gorenšek (ŠC S Konj) 534, 21. Jure Matko (GLŠ) 534, 22. 
Žiga Novačan (G Pt) 528, 23. Luka Smajila (I G Ce) 496, 
24. Mladen Maksimovič (II G Mb) 492.
Krogla: 1. Nace Pleško (G Šent L) 15,90, 2. David Kastrevc 
(G Nm) 13,97, 3. Miloš Medić (ŠCPET) 13,57, 4. Andraž 
Rogelja (G Šent L) 12,90, 5. Denis Kumek (GLŠ) 12,85, 6. 
Kristjan Bezgovšek (I G Ce) 12,37, 7. Blaž Škoporc (SEŠTG 
Nm) 12,36, 8. Aljaž Jerenko (SERŠ Mb) 12,21, 9. Miha 
Žuran (G Pt) 11,96, 10. Simon Rečnik (ŠC S Konj) 12,10, 11. 
Aljaž Ramot (G Pt) 11,96, 12. David Biber (ŠC PET L) 11,86, 
13. Blaž Ernestl (I G Ce) 11,79, 14. Blaž Meršnik (SERŠ Mb) 

11,72, 15. Simon Berkopec (SEŠTG Nm) 11,69, 16. Matija Harpf 
(GLŠ) 11,67, 17. Tine Kavčič (G NG) 11,66, 18. Tadej Črešnar 
(ŠC S Konj) 11,62, 19. Jan Turk (G Nm) 11,48, 20. Benjamin 
Podpadec (ETŠ Brež) 11,15, 21. Gašper Zajc 11,02, 22. Marko 
Šket 10,98 (oba II G Mb), 23. Jaša Grosar (G NG) 10,93, 24. 
Janez Gunde (ETŠ Brež) 10,53.
Dijakinje, 100 m: 1. Kaja Debevc (GLŠ) 12,47, 2. Nuša 
Pintar (SSGL Ce) 12,69, 3. Manca Šepetavc (GLŠ) 12,77, 4. 
Nejka Čerič (SŠ S Bist) 13,07, 5. Tjaša Lukas (II G Mb) 13,27, 
6. Dominika Češek (ŠC Vel) 13,29, 7. Iva Vaner (II G Mb) 
13,46, 8. Tina Jug (I G Ce) 13,49, 9. Ana Čufer (ŠG Vipava) 
13,55, 10. Ana Jankulovski (G Nm) 13,56, 11. Karmen Pirc 
(G Brež) 13,58, 12. Monika Vesič (SSGL Ce) 13,62, 13. Alja 
Planinc (G Nm) 13,63, 13. Maruška Korpič Lesjak (G Pt) 
13,63, 15. Živa Zaletel 13,86, 16. Katja Sluga 13,87 (G Bež 
L), 17. Kaja Štante (I G Ce) 13,95, 18. Anja Tomše (G Brež) 
14,07, 19. Maja Kadiš (G MS) 14,34, 20. Urša Ostroško (G Pt) 
14,41, 21. Simona Seodnja (G MS) 14,43, 22. Katarina Kučič 
(SŠ S Bist) 14,68, 23. Monika Kobal (ŠG Vipava) 14,75, 24. 
Kaja Cirar (ŠC Vel) 14,96.
400 m: 1. Anja Benko (G MS) 58,33, 2. Ina Rojnik (I G Ce) 58,41, 3. Doroteja 
Rebernik (II G Mb) 59,94, 4. Ajda Lenardič (G Bež L) 1:00,02, 5. Lara Janežič 
(GLŠ) 1:00,07, 6. Maruša Berlot (ŠC Vel) 1:00,64, 7. Doroteja Domjan (G 
Pt) 1:00,75, 8. Julija Praprotnik (G Bež L) 1:00,84, 9. Danaja Dover (SŠ S 
Bist) 1:02,44, 10. Nadja Zavec (II G Mb) 1:03,31, 11. Sara Homan (G Nm) 
1:04,90, 12. Kaja Žgajnar (GLŠ) 1:05,09, 13. Manja Može (G Nm) 1:05,98, 14. 
Tara Patricija Bosilj (I G Ce) 1:06,07, 15. Maruša Medved (G Brež) 1:08,05, 
16. Marjeta Mavrič (ŠG Vipava) 1:08,74, 17. Mateja Hari (G MS) 1:08,98, 18. 
Nika Žuža (SSGL Ce) 1:10,39, 19. Veronika Novak (SŠ S Bist) 1:10,66, 20. 
Anja Lončarek (SSGL Ce) 1:10,82, 21. Anamarie Petre (ŠC Vel) 1:12,14, 22. 
Maruša Sluga (ŠG Vip) 1:12,17, 23. Ana Maja Bernhard (G Pt) 1:12,28, 24. 
Anja Verstovšek (G Brež) 1:14,39.
1000 m: 1. Mateja Pokrivač (II G Mb) 2:56,33, 2. Katja Vrdjuka (G MS) 
3:03,68, 3. Eva Aljančič (G Bež L) 3:05,28, 4. Anita Klemenčič (GLŠ) 3:07,78, 
5. Eva Skaza (II G Mb) 3:15,60, 6. Lea Železnik (G Bež L) 3:16,32, 7. Urška 
Šantl (G MS) 3:20,04, 8. Nikita Matović (ŠC Vel) 3:23,13, 9. Brina Pavlovič 
3:5,79, 10. Maša Drnovšek 3:28,42 (obe I G Ce), 11. Petja Izza Meh Peer 
(ŠC Vel) 3:30,08, 12. Monika Bajc (ŠG Vip) 3:30,11, 13. Tjaša Zgavc (G Pt) 
3:30,16, 14. Patricija Fijavž (SŠ S Bist) 3:31,58, 15. Tina Pahovnik 3:31,82, 
16. Urška Pušnik 3:32,42 (obe SSGL Ce), 17. Kaja Bratina (ŠG Vip) 3:33,24, 
18. Valentina Kostanjšek (G Brež) 3:4,40, 19. Nika Rianne Bračko (G Nm) 
3:40,87, 20. Kaja Lovšin (GLŠ) 3:8,83, 21. Katja Cesar (G Nm) 3:40,87, 22. 
Jara Jurič (SŠ S Bist) 3:46,12, 23. Lea Šalamun (G Pt) 3:46,85, 24. Ana 
Babnik (G Brež) 3:58,15.
4x100 m: 1. Gimn. Šiška (L) 49,39, 2. SŠ S. Bistrica 49,71, 3. II. Gimn. Maribor 
50,29, 4. I. Gimn. v Celju 51,71, 5. ŠC Celje (SSGL) 52,12, 6. Gimn. Bežigrad 
(L) 52,39, 7. Gimn. Novo mesto 53,02, 8. ŠC Velenje gimn. 53,25, 9. Gimn. 
Brežice 53,83, 10. Gimn. Ptuj 54,19, 11. Gimn. Murska Sobota 54,96, 12. 
Škofijska gimn. Vipava 56,82.

Dekleta z OŠ FB Tolmin

Vorteks: 1. Slejko Kristina (DL Ajd) 60,25, 2. Urška Robič 
(Vojn) 52,79, 3. Maša Abunar (Grm Nm) 51,08, 4. Jana 
Žabkar (Šentj) 48,28, 5. Tjaša Gaberšček (FB Tolm) 45,49, 
6. Nina Savnik (Brež) 45,44, 7. Špela Lužovec 44,64, 8. Eva 
Kovač (obe FP Kr) 44,18, 9. Lori Mikić (Grm Nm) 44,16, 10. 
Renata Dražetić (OK Lj) 42,23, 11. Tjaša Polajnar Vešligaj 
(Želez) 42,11, 12. Kaja Černelič (Brež) 41,95, 13. Hana Cukjati 
(SG Koba) 41,74, 14. Sanja Gregorič (Vojn) 41,27, 15. Nika 
Leban (FB Tolm) 41,12, 16. Maša Verčič (Sladki vrh) 39,11, 
17. Nina Plečnik (OK Lj) 38,74, 18. Maja Bregar (Šentj) 
38,60, 19. Neža Pohleven (Želez) 37,71, 20. Sara Leban 
(SG Koba) 35,71, 21. Taja Rednak (Liv Vel) 35,07, 22. Tina 
Kobal (DL Ajd) 34,41, 23. Neža Gorišek (Liv Vel) 32,54, 24. 
Nika Potušek (Sladki vrh) 31,92.
Krogla: 1. Saša Kmet 10,90, 2. Tina Klobučar 9,09 (obe Grm 
Nm), 3. Svetlana Gotovac (Šentj) 9,02, 4. Zala Batagelj (DL 
Ajd) 9,00, 5. Žana Florjanič Baronik (Brež) 8,69, 6. Mateja 
Legvart (Vojn) 8,43, 7. Nuša Gerbec (FB Tolm) 8,43, 8. Sara 
Bambič (Šentj) 8,13, 9. Jana Krapež (DL Ajd) 8,05, 10. Zoya 
Bobnar (FP Kr) 7,96, 11. Alma Sijamhodžić (OK Lj) 7,81, 12. 
Ines Kranjc (SG Kob) 7,81, 13. Patricija Petek (Vojn) 7,78, 
14. Adela Vreča (Sladki vrh) 7,71, 15. Eva Jeklin (FB Tolm) 
7,70, 16. Patricija Očkerl (Sladki vrh) 7,64, 17. Ina Glojek 
(Liv Vel) 7,60, 18. Nika Rant (Želez) 7,57, 19. Natalija Senica 
(Brež) 7,56, 20. Katarina Volarič (SG Koba) 7,46, 21. Ana 
Kozlevčar (OK Lj) 7,43, 22. Maša Zapušek (Liv Vel) 7,16, 23. 
Tajda Zaman (Želez) 7,13, 24. Ana Mari Oblak (FP Kr) 6,48.

DP za dijake in dijakinje
BREŽICE, 11. oktobra - Finale ekipnega prvenstva Slovenije 
v atletiki za srednje šole: 
Ekipno, dijaki: 1. Gimn. Šentvid Ljubljana 10.641, 2. Gimn. 
Šiška Ljubljana 9.818, 3. ŠC Novo mesto (SEŠTG) 9.733, 4. 
ŠC PET Ljubljana 9.240, 5. I. Gimn. v Celju 8869, 6. Gimn. 
Ptuj 8.724, 7. Gimn. Nova Gorica 8.663, 8. II. Gimn. Maribor 
8.252, 9. ŠC S. Konjice – Zreče 8.206, 10. ETŠ Brežice 8.193, 
11. SERŠ Maribor 7.516, 12. Gimn. Novo mesto 7.005, dija-
kinje: 1. II. Gimn. Maribor 10.358, 2. Gimn. Šiška Ljubljana 
9.580, 3. Gimn. Bežigrad Ljubljana 9.471, 4. I. Gimn. v Celju 
9.002, 5. Gimn. Novo mesto 8.853, 6. Gimn. Ptuj 8.512, 7. 
SŠ Sl. Bistrica 8.418, 8. Gimn. Murska Sobota 8.323, 9. ŠC 
Celje (SSGL) 8.284, 10. ŠC Velenje gimn. 7.831, 11. Gimn. 
Brežice 7.730, 12. Škofijska gimn. Vipava 7.489.
Dijaki
100 m: 1. Jan Kramberger (ŠC S Konj) 11,19, 2. Armin 
Makovec (G NG) 11,45, 3. Luka Končina (G Šent L) 11,46, 4. 
Tine Ravter (II G Mb) 11,50, 5. Blaž Murn (SEŠTG Nm) 11,57, 
6. Tjaš Paulin (G Šent L) 11,64, 7. Igor Petrovič (ŠC PET) 

Daljava: 1. Tina Božič (II G Mb) 580, 2. Martina Jan (GLŠ) 559, 3. Eva Mustar 
(G Bež L) 524, 4. Urša Kraševac (SŠ S Bist) 523, 5. Nastja Klajnšek (G Pt) 
517, 6. Kaja Črepinšek (I G Ce) 517, 7. Lea Rožman (G Brež) 516, 7. Maja 
Maver (II G Mb) 516, 9. Lea Pavlin 513, 10. Jerca Petrovič 496 (obe G Nm), 
11. Urša Matičič (G Bež L) 490, 12. Eva Esih (I G Ce) 468, 13. Marija Bric (ŠC 
Vel) 458, 14. Anja Šeme (GLŠ) 450, 15. Nika Petelinšek (ŠC S Bistr.) 445, 
16. Karin Urek (G Brež) 440, 17. Špela Vučak (G Pt) 435, 18. Janja Jokan 
(SSGL Ce) 427, 19. Hana Menhart (ŠC Vel) 425, 20. Urška Jutršnik (G MS) 
424, 21. Sandra Melavc (SSGL Ce) 420, 22. Nina Kovač (G MS) 408, 23. 
Manca Trošt 395, 24. Meta Krašna 386 (obe ŠG Vip).
Višina: 1. Lara Gril (SŠ S Bist) 163, 2. Saša Planinšec (II G Mb) 157, 3. Tina 
Vaupot (G Bež L) 157, 4. Maruša Seničar 157, 5. Kaja Gorjup 154 (obe G Nm), 
6. Staša Trajkovič (SŠ S Bist) 154, 7. Ina Kruljac (I G Ce) 151, 8. Valerija 
Todič (G Bež L) 151, 9. Tjaša Mehle (GLŠ) 151, 10. Lucija Harum (II G Mb) 
148, 11. Julija Prepeluh (GLŠ) 148, 12. Giovanna Gabriela Klarič (G Pt) 145, 
13. Ivana Žigon (ŠG Vip) 145, 14. Ana Marija Kočak (I G Ce) 140, 14. Nastja 
Selišnik (SSGl Ce) 140, 16. Leda Krošelj (G Brež) 140, 16. Teja Gašparič (G 
Pt) 140, 18. Nika Veninšek (SSGL Ce) 140, 19. Nastja Topovšek (G MS) 135, 
20. Dora Maroevič (G Brež) 135, 21. Meta Pipan (ŠG Vip) 135, 22. Ana Balažic 
(G MS) 130, 23. Klara Jovan 130, 24. Valentina Delič 125 (obe ŠC Vel).
Krogla: 1. Veronika Domjan (G Pt) 13,91, 2. Tjaša Stanko 13,08, 3. Eva Vivod 
13,00 (obe II G Mb), 4. Nina Ramšak (I G Ce) 11,51, 5. Anja Pirc 10,90, 6. Petra 
Bergant 10,60 (obe SSGL Ce), 7. Katarina Juršič (G Nm) 10,40, 8. Gabrijela 
Kumek (GLŠ) 10,24, 9. Melani Hentak (G Pt) 10,24, 10. Valentina Kosi (G MS) 
10,10, 11. Lena Zatežič (G Nm) 9,82, 12. Manja Arnšek (G Bež L) 9,80, 13. Špela 
Flegar (G MS) 9,76, 14. Adrijana Černivec (GLŠ) 9,47, 15. Kaja Koželnik (ŠC 
Vel) 9,30, 16. Saša Markovič (G Brež) 9,14, 17. Špela Mužina (ŠG Vip) 9,14, 
18. Saša Sitar (I G Ce) 8,84, 19. Lana Beribar Šolar (G Brež) 8,80, 20. Saša 
Čermelj (ŠG Vip) 8,60, 21. Maruša Polak (G Bež L) 8,48, 22. Neža Rotnik 
(ŠC Vel) 7,50, 23. Anja Motaln 7,00, 24. Maja Belič 6,51 (obe SŠ S Bist).
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Dobra vila - ime ji je Jerca

Orientacijski tek

SOSTRO, 4. oktobra – V rahlo meglenem 
dopoldnevu sredi razgibanega gozda, ki ne 
daje veliko zunanjih točk za orientacijo, 
je stala orientacijska točka, na kateri so se 
srečevali učenci in učenke vseh kategorij. 
Do cilja ni bilo več daleč, a oddaljenost od 
cilja sploh ni bila pomembna. Na poti do tja 
je bilo treba najti še eno kontrolno točko. A 
katero? Možnosti je bilo več, tako kot se za 
pravo orientacijo spodobi. Deklice so vrtele 
karto, nastavljale kompas, skušale so postaviti 
koordinate karte na sever in potem ugotoviti, 
kam teči naprej.

Nenadoma se je sredi manjše množice tek-
movalcev in tekmovalk znašla »dobra vila«, v 
džinsu in zgornjem delu reprezentančne tre-
nerke, na kateri je bil napis Slovenija. Očitno 
to ni bila navadna vila …

Ali imate težave? Vprašanje je bilo namen-
jeno vsem. Večina se je seveda ukvarjala z 
neko orientacijsko težavo, kajti, če je ne bi 
imeli, bi tako kot nekateri drugi na kontrolni 

točki potrdili svojo prisotnost na čipu in stekli 
cilju naproti. 

»No, naj ti povem, kje se zdaj nahajaš,« je 
vprašala eno od tekmovalk, vse druge pa so 
prisluhnile. Vendar pa točka na koncu njenega 
prsta ni pomenila še nič, kajti karto je bilo treba 
postaviti tako, da je kazala smer proti naslednji 
točki in proti cilju. In tudi tu je Dobra vila 
uporabila vse svoje pedagoško znanje in je lepo 
pokazala, kako karto orientirati s kompasom, 
da bi postala koristen pripomoček in ne samo 
kos papirja.

»Do tretjega odcepa naravnost, potem pa 
…. Zdaj pa pritisni na plin, saj si vendar na 
tekmovanju,« je svetovala tekmovalcu, ki bi 
bil lahko učenec šestega ali sedmega razreda.

In tako je vztrajno delila nasvete, ki so jih 
bili tekmovalci najbolj potrebni, a samo toliko, 
da so se znašli, nekaj pa so morali narediti 
sami. Vsaj teči.

In nenadoma je, kar brez zadržkov in po-
zdrava, med skupino ob Dobri vili, planila 

zadihana deklica z vprašanjem: »Veste, kje 
je točka št. 33?« Razočarana, ker ji je Dobra 
vila dejala, da tega ne ve, se je obrnila in stekla 
kar nekam. 

»Hoj, počakaj, kam pa tečeš, če ne veš, kje si in 
kam moraš iti,« jo je povabila k sebi. Roko ji je 
položila na rame in jo najprej umirila, potem pa 
sta začeli od začetka, tako kot z mnogimi drugimi 
pred njo. Zdelo se je, da so se deklici razprle oči. 
Pozorno je sledila čudežu sredi gozda. Zagotovo 
si ni mislila, da ji bo nekdo pomagal iz zagate, ko 
je bila izgubljena, tako kot bi bila v kakšni grozni 
pravljici, v kateri so za vsakim drevesom kosmati 
gozdni prebivalci s tako ali drugače zavihanimi 
ušesi, da ne govorimo o sovi, ki je kukala iz panja 
in se ni niti premaknila.

Vsem, ki ste srečali Dobro vilo in obvla-
date računalnik, na facebooku poiščite Jerco 
Bernik, odlično tekmovalko, sicer študentko 
filozofske fakultete, in se ji zahvalite. Še po-
sebno, če ste se v kratkem druženju z njo tudi 
kaj naučili.

Besedilo in fotografije N. SLANA
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Pomembna  
je zbranost

Šestnajstletna Manca, ki obiskuje 2. razred gimnazije 
v Idriji, se je začela ukvarjati z orientacijskim tekom po 
naključju. Profesor športne vzgoje je sestavljal ekipo 
za mednarodno šolsko tekmovanje pod okriljem ISF. 
Povabil jo je, da se jim pridruži. Ker je prav takrat 
ugotavljala, da si želi poleg košarke še kaj drugega, je 
pristala v šolski ekipi za orientacijski tek. 

»Košarke in športa v dvorani sem se naveličala. Rada 
imam naravo, bila sem tudi tabornica in novi šport, ki 
sem ga začela spoznavati, me je pritegnil.« 

Se ti je zdela orientacija zahtevna?
»Skoraj pol leta sem rabila, da sem postala samostoj� pol leta sem rabila, da sem postala samostoj�

na, da sem začela dojemati karto in hitreje povezovati 
kompas, karto in naravo. Kar dolgo je trajalo, da sem 
se znašla. A zdaj uživam.« 

Kaj je bilo pomembno, da se ti je odprlo?
»Srečo sem imela z dobrim mentorjem. �se mi je raz�Srečo sem imela z dobrim mentorjem. �se mi je raz�

ložil, ukvarjal se je z menoj, tudi ko sem bila neuspešna. 
Prepričeval me je, da se mi bo nekega trenutka odprlo. 

Aleš Ferenc, organizator
»Tako velikega zanimanja za orientacijski tek si ni predstavljal nihče. Malo 

je manjkalo, pa bi nam zmanjkalo čipov. Italijanski kolegi so nam jih posodili 
112, saj sicer ne bi bilo tekme. Prihodnje leto bomo bolje pripravljeni,« je 
šolsko tekmo ocenil Aleš, ki je s 23�člansko ekipo sodelavcev iz OK Tivoli 
in mnogimi sodelavci iz drugih klubov in zveze prvič poskrbel za izpeljavo 
šolske tekme. Množičnost je pripisal reklamiranju tekmovanja in izvrstnemu 
biltenu. »Učitelje smo z navodili peljali od ene do druge točke, tako da so 
lahko učence dobro pripravili za tekmo. Tudi proge so bile kratke (900 m in 
1100 m) in razmeroma lahke. �em, da so za vse, ki so prvič na tekmi, naloge 
zahtevne, pa čeprav ni primerjave s klubskimi tekmovanji. Izkazalo se je, da 
učitelji ne berejo navodil dovolj pozorno. Junija smo celo razpisali seminar za 
seznanjanje s šolskim tekmovanjem, a odziva skoraj ni bilo. Prišla sta samo 
dva športna pedagoga iz iste šole. Upam, da jih bo prihodnje leto prišlo pet, 
vendar zagotavljam, da bomo kmalu postavili orientacijo na evropsko raven,« 
je zatrdil sogovornik, ki upa,da se bodo začeli športni pedagogi bolj zavzeto 
izobraževati za orientacijski tek. »Na klubskih tekmovanjih imajo najmlajši 
možnost, da gredo na tekmo z nekom, ki ga uvaja v spretnost orientiranja. Na 
šolski tekmi ni tako. Morda bi morali kaj narediti v tej smeri,« je še povedal, a 
je najbrž pozabil na Jerco Bernik. Dušan Petrović, predsednik OZS, je menil, 
da je rekordna množičnost tudi posledica tekmovanja v središču Slovenije. 

To me je spodbujalo, da sem vztrajala. Leonu Pisku se 
moram zahvaliti, da sem danes uspešna tekmovalka.«

Na šolskem prvenstvu so se tekmovalci sre-
čali z metuljčkom, s sistemom, v katerem so 
kontrolne točke za vse kategorije iste, samo 
vrstni red iskanja je drugačen. 
»Za nas tekmovalce to ni novost. Pogosto se tako 

pripravljamo. Najbrž pa je novo za vse, ki so na tekmi 
prvič. �elika možnost je, da se izgubiš med vsemi temi 
črtami na karti, a pri orientaciji je treba biti zbran.«

Osvojila si naslov državne prvakinje na 
srednjih progah za starost U21, si državna 
prvakinja v šprintu in v dolgih progah pri 
U16 ter prvakinja v štafetah. Je ostala kakšna 
disciplina, v kateri nisi zmagala?
»Ne.«
Čemu pripisuješ te uspehe?
»Dobri kondiciji. Moj trener za kondicijo je prof. 

Robert �ončina, sicer športni pedagog na gimnaziji. 
�eliko tečem.« 

Pa tvoji konjički?
»Nimam časa za nič drugega. Občasno pomagamo 

duševno prizadetim osebam. Sem neke vrste prosto�
voljka.« 

Manca pravi, da se ji je vtisnila v spomin knjiga z 
naslovom Maratonec ter pojasni, da morda zato, ker 
jo je brala med počitnicami.

desetplusdesetplusdeset10 +
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Slovenska avantura 2012
22. junija se je na Tartinijevem trgu v Piranu 

zbralo rekordnih 39 ekip, kar 14 jih je prišlo 
iz različnih evropskih držav, najdlje iz Rusije. 

Pred njimi je bilo 440 kilometrov s ciljem 
v �elenju. � petek zjutraj se je zdel resnično 
zelo oddaljen. Piranska kulisa je poskrbela za 
idiličen sprejem ekip, peklenska vročina pa za 
manj potrebno segrevanje že pred startom. Cilj 
ekipe je bil, da v določenem omejenem času 50 
ur premaga progo in med potjo najde čim več 
kontrolnih točk. 

Začeli so po piranskih ulicah, nadaljevali s 
plavanjem proti Strunjanu in veslanju po por�
toroških obalah. Tam so si nataknili rolerje in 
se odpeljali proti Izoli, kjer so sedli na kolesa 
ter se podali po strmih vzponih proti Kraš�
kemu robu. Pot prek kraških hribovij je bila 
zahtevna, če pa k temu prištejemo še vročino, 
je bila skoraj na robu preživetja. � petek zvečer 
so ekipe prišle do prve oskrbovalne točke, t. i. 
boksa, na katerem so lahko zamenjale opremo, 
se najedle in oblekle za prvo noč, ki je bila 
pred njimi. � noči so šli peš čez Slavnik, nato 
pa s kolesi še čez �remščico. Noči na takih 
avanturah so najtežje, saj je vidljivost manjša, 
utrujenost večja, spanec pa vsekakor prepo�
vedan, predvsem zato, ker bi se lahko preveč 
zavlekel. Korak se upočasni, a bitka s časom 
je vedno hujša. 

Jutranji pozdrav so ekipe doživele na pes�
trem dogajanju v Rakovem Škocjanu, kjer so 
se preizkusile v nordijskem rolkanju (skiku) 
in preverile svoje znanje orientacije s tekom. 
Rakov Škocjan je bila tudi zadnja točka v 
dnevu, na kateri so bili udeleženci deležni 
koles, saj so od tod nadaljevali naslednjih 60 
kilometrov poti peš. Najprej so se »sprehodili« 

Napisala ANDREJA HAZABENT HABE • foto arhiv ARS

Avanturistični duh v Sloveniji narašča 
in z njim tudi zanimanje za kopico 

različnih športov. Posledično se 
zato pojavljajo nova tekmovanja, 

v ospredju katerih je predvsem 
pestrost športnih disciplin, ki se 

odvijajo na bolj ali manj ekstremnih 
razdaljah.

Slovenska avantura
Začetniki te zgodbe v Sloveniji so taborniki 

rodu Jezerski zmaj, ki so pred desetimi leti 
izpeljali prvo mednarodno prireditev – Ad�
venture race Slovenia. Letos je bila že njena 
10. ponovitev. Za udeležbo mora biti ekipa 
sestavljena iz štirih psihično in fizično dobro 
pripravljenih posameznikov, med katerimi 
pa mora biti vsaj ena ženska. Takšne ekipe 
so na večini tovrstnih tekmovanj po svetu. 
Ekipe se pomerijo na približno 300–400 km 
dolgi progi, za katero potrebujejo tri dni, kar 
pomeni približno 50 ur premagovanja proge 
brez počitka.

Na tako dolgi progi se udeleženci preiz�
kusijo v različnih disciplinah. Leta 2003, na 
prvi prireditvi Slovenske avanture, so se ekipe 

preizkusile v teku, pohodništvu, kolesarjenju, 
veslanju, plavanju, spuščanju po vrvi in jamar�
stvu. � naslednjih letih so k večji raznolikosti 
ter razbijanju monotonosti dolgih kilometrov 
pripomogle še discipline, kot so rolanje, so�
teskanje, vožnja s skiroji (skike), žemarjenje, 
orientacijski teki in GPS orientacija. 

Discipline se na progi lahko večkrat zamen�
jajo. Ekipe pred začetkom dobijo topografske 
ali orientacijske karte, na katerih so vrisane 
kontrolne točke, ki jih morajo najti, ozna�
čeni so tudi odseki, na katerih se zamenjajo 
dejavnosti. Na 400 kilometrov dolgi progi 
je menjavanje disciplin zelo dobrodošlo, saj 
se tako fizični pa tudi psihični napori bolj 
enakomerno porazdelijo, tekmovalci pa tako 
lažje premagajo utrujenost in neprespanost.

Avanture –  
od majhne 
do velike
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do Unške koliševke, jame in podzemnih rovov 
iz I. svetovne vojne, ki so pravi labirint pod 
zemljo. Ekipe so morale iskati kontrolne toč�
ke. Za romantično dopoldne pa je poskrbela 
reka Unec na Planinskem polju. Za kratek čas 
so noge lahko počivale, saj so udeleženci spet 
prijeli za vesla ter si utirali pod med resjem in 
blatom. Sledil je test poguma nad �ranjo jamo, 
od koder so se ekipe po vrvi spustile kar vanjo. 
Nato jih je čakal verjetno najtežji in psihično 
najzahtevnejši del do Iškega vintgarja, kjer 
so se udeleženci spoprijeli s soteskanjem po 
kanjonu Iške. Kljub mrazu, noči in utrujenosti 
je bilo treba spet sesti na kolesa ter se podati 
na zadnji odsek proge proti �elenju. 

Prek ljubljanskih gričev in hribovij jih je 
pot vodila do Gradiškega jezera pri Lukovici, 
kjer so ponovno nataknili rolke, nato pa mimo 
�ranskega, Nazarij in Mozirja, s postankom 
za prečkanje reke Savinje. Tokrat s pomočjo 
škripca, na katerega se je navezal udeleženec, 
ki je imel zraven sebe še kolo. 

Po 440 kilometrih, 50 urah, 3 dneh in 2 no�
čeh je z navdušenjem in ponosom ciljno črto 
na koncu prečkalo 18 ekip, 5 jih ni prišlo do 
cilja. Zmagala je trezna glava, zaupanje vase 
in pozitivna energija. Zmagal je ekipni duh, 
brez katerega nobena ekipa ne more premagati 
takega izziva. Zmagala je narava naše dežele, 
ki nikoli ne zataji, da bi začarala udeležence 
in od njih zahtevala, da si vzamejo trenutek 
zanjo. Zmagala je volja tistih, ki so vztrajali 
na progi, in tistih, ki so zanjo delali vse leto. 
Zmagal je šport. 

Mestne avanture
Šport pa zmaguje tudi, ko se slovenska 

avantura konča. �si tisti, ki so željni treningov, 
preizkušenj ali pa samo dejavnega preživljanja 
prostega časa, se lahko preizkusijo na enodne�
vnih mestnih avanturah, ki pod okriljem istega 
organizatorja potekajo že šest let. 

Zasnova mestnih avantur je enaka kot sloven�
ska avantura, le da traja en dan in da se je možno 
odločiti za tri različne dolžine prog. Tisti, ki se 
šele začenjajo ukvarjati z rekreativnimi športi, 
se navadno podajo na 20 kilometrov dolgo 
progo, tisti z malo več izkušnjami na 40 km in 
tisti, ki so jim šport ter avanture v veliko veselje, 
na 80 kilometrov dolg izziv. 

Prav tako na progi, na kateri s pomočjo 
zemljevida iščejo vrisane kontrolne točke, 
zamenjajo več disciplin: tek, pohodništvo, 
kolesarjenje, veslanje, rolanje, plavanje … 

Zadnja taka avantura je bila v �elenju, ob 
tradicionalnem koncu avanturističnega leta. 
Proti novim izzivom se je podalo približno 
30 ekip, ki so tokrat prečesali predele Šaleške 
doline. Prvič so udeleženci zakorakali v opuš�
čen rudnik antimona ter se po vrvi spuščali po 
notranjosti nedelujoče klasirnice premoga. 
�elenjsko jezero so razburkali hitri zavesljaji, 
jesenska osvežitev pa je ekipe čakala kar v jeze�
ru, ko so iskali kontrolno točko pod vodo. Na 
koncu so na stopničkah stali najboljši, najhit�
rejši, najbolj natančni in najbolj spretni. Poleg 
tega pa tudi tisti, ki so se najbolj zabavali. 003

Mini avantura
Organizatorji so se odločili, da ponudijo 

avanture tudi za družine. Tako že nekaj let www.adventurerace.si

oblikujejo avanturistične podvige tudi za naj�
mlajše. Otroci, stari od 5 do 12 let, se lahko v 
spremstvu enega odraslega podajo na 5 do 12 
kilometrov dolgo progo, na kateri preizkušajo 
svoje spretnosti na poligonih, hoji po vrvi, 
veslanju, rolanju, kolesarjenju in teku. 

Letos so mali pustolovci pomagali Piki 
Nogavički dobiti nazaj vse njene lastnosti, ki 
jih je nekje izgubila. Zagnano in zavzeto so se 
podali na progo ter pokazali, da se lahko tudi 
Pika zanese na njih. Tekli in kolesarili so ob 
�elenjskem in Šoštanjskem jezeru, rolali po 
kolesarskih poteh, preveslali vodno mesto ter 
preizkušali vrvne tehnike – od hoje po vrvi 
do spuščanja po škripcu. Na koncu so bili 

zadovoljni vsi. Pika Nogavička, ki je dobila 
nazaj svoje lastnosti, otroci, ki so premagali 
vse ovire, starši, ki so ponosno spremljali svoje 
nadobudneže, in organizatorji, ki so dobili 
potrditev, da so take avanture zaželene. 004

Avanturističnega duha torej ne bo zmanjka�
lo. Pa naj si ga želijo otroci, ki se šele spoznava�
jo z različnimi športi, ali pa odrasli, ki stremijo 
za premikanjem lastnih meja ali pa si samo 
želijo pestro in dejavno preživljati prosti čas. 
Za vsakogar se najde pustolovščina. 

Zmoreš? Si prepričan? Pridi in poizkusi!
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Golf
Žan Luka Štirn, GK Diners Ljubljana

Petnajstletnik 
premagal vse

»Šest udarcev pod parom blejskega igrišča je tudi moj osebni rekord. Vsi smo igrali z belih, 
najdaljših udarjališč. Srečen sem, da sem igral oba dneva zbrano in zmagovalno,« je po zadnjem 
dvodnevnem turnirju slovenskih trenerjev in učiteljev golfa ter najboljših amaterjev dejal 15-letni 
Žan Luka Štirn, član GK Diners Ljubljana.

Žan, dijak prvega letnika športne gimnazije Šiška, je postal tako najmlajši zmagovalec teh 
turnirjev, ki jih PGAS, organizacija slovenskih poklicnih igralcev golfa, organizira že 19 let. Za 
37 članov PGA pomenijo lestvico Order of merit. Letos je bila, kot je dejal Bogdan Palovšnik, 
predsednik društva, tudi dobesedno častna, saj ni bilo denarnih nagrad.

Žan je najstarejši sin Marka in Timeje Štirn. Oče, ki je na Fakulteti za šport diplomiral na 
temo golfa, se je pred leti z bančnimi posojili odločil in zgradil novo golfarsko igrišče Diners 
Ljubljana na Smledniku, za svoj šport je navdušil tudi oba sinova. Žan je imel nekaj palic že 
kot triletnik, po njegovi poti pa gre tudi najmlajši, 11-letni brat Gal Patrik.

Mladi Žan Luka Štirn, ki ima trdno voljo za vsakodnevne treninge, je letos začel žeti uspehe 
v tem olimpijskem športu. Decembra potuje na Florido, kjer bo nastopil na dveh odmevnih 
mednarodnih turnirjih, v začetku leta ga čaka dober mesec treningov na španski akademiji za 
golf, od tam bo odšel najprej na odprto prvenstvo v Španiji in nato še na Portugalsko.

»Motivov je veliko, tudi v gimnaziji mi omogočajo, da lahko treniram. Zadovoljen sem z 
napredkom v letošnjem letu,« je povedal Žan Luka, ki se je na razglasitvi oktobrskega turnirja 
na Bledu zahvalil staršem in trenerju Urošu Gregoriču.

Besedilo in foto: Mirko kunšič

Odzivi na Šport mladih
Športni pedagogi so zagotovo lahko zelo veseli dr. Silva Kristana, ki po slovenskih medijih ozavešča državljane 

o pomembnosti športne vzgoje in spodrsljajih, ki se dogajajo. Nedavno je v Sobotni prilogi Dela (glej ponatis na 
strani 8) zapisal nekaj o dogajanju v povezavi z Zlatim sončkom, ki ga je povzel iz revije Šport mladih. Začel je 
z besedami: »V glasilu, ki ga niti vsi športni pedagogi ne berejo, kaj šele drugi slovenski bralci (Šport mladih, 
opomba uredništva), je bil zapisan primer, ki je vreden komentarja v bolj branem glasilu …« Res čudno, da mu 
je prišla v roke naša revija in da se je celo lotil branja. No, zagotovo bere Šport mladih veliko več ljudi, kot se 
zdi na prvi pogled. Tudi posredno. Revija Slovenski judo že dalj časa povzema razmišljanja »naše« Milene 
Aras Harpf, vse zapise s planinsko tematiko povzema spletna stran Planid (Planine in ljudje), veliko številk 
ŠM ob vsakokratnem izidu razpošljemo po Sloveniji naključnim bralcem, ki želijo imeti svoj izvod, pogosto 
se nam za sestavke o športnikih zahvaljujejo njihovi starši in stari starši. Nedavno je revijo pohvalil tudi 
znani očesni kirurg dr. Vladimir Pfeifer: »Ne morem verjeti, koliko mojih znancev pozna Šport mladih.« 


