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Elanova ustvarjalnica
ELAN, naš svetovno znani  
izdelovalec smuči in desk, vabi učence,  
da pridejo v njegovo ustvarjalnico  
http://www.elan-ustvarjalnica.si/oblikuj-smucko-flash  
in se lotijo poslikave smuči.  
Zanimivo in izvirno.
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Tudi atleti so dobili  
svoj prostor
BREŽICE, 19. Novembra - Ivan Molan, 
župan občine Brežice, je pred dnevi predal 
atletom AD Brežice vadbeni prostor pod 
balonom, ki so ga doslej uporabljali 
rokometaši in osnovna šola. Brežice 
so tako dobile nov kakovosten vadbeni 
prostor za treninge in manjša tekmovanja, 
v katerem bodo lahko vadili kratke šprinte, 
tek čez ovire, skok v višino, skok v daljino, 
skok s palico, met krogle ter izpeljali 
programe za otroke in mladino.

SODRAŽICA, 3. novembra – V novi športni dvorani v Sodražici, ki je bila uradno odprta s slovesnostjo ob prazniku občine Sodražica že 28. oktobra, se je na 
mini pripravah zbrala slovenska reprezentanca U21 v dvoranskem nogometu. Igralci so v soboto opravili dva treninga (s čudežno neodbojno žogo), še en 
jih je čakal v nedeljo dopoldan, popoldan pa je sledila prijateljska tekma med ŠD Extrem in reprezentanco. V dvorani se je zbralo približno 300 gledalcev. 
Svoj pečat dogodku so dodale ribniške mažoretke in plesalci, navzoče sta pozdravila podpredsednik domačega kluba g. Boštjan Mihelič in župan občine 
Sodražica g. Blaž Milavec, ki mu je pripadla čast začetnega udarca. V izenačeni tekmi so imeli domačini več športne sreče in so slavili s 5 : 4. Upamo,  
da bo v novi športni dvorani še več zanimivih športnih in kulturnih prireditev. T. L.

Odprtje športne dvorane v Sodražici

Telovadci smo se vrnili v Brežice 
Spomini. Bilo je mrzlo, konec oktobra je odpadlo že skoraj 
vse jesensko listje. Peljali smo se na gimnastično tekmo v 
Brežice. Stara stavba, v kateri je bila telovadnica, je bila siva 
in mrzla. Gretje se je pokvarilo in naši fantje so v tem hladu 
bosi in v telovadni opremi vseeno tekmovali. Starši smo navijali 
v bundah, fantje pa so kljub neugodnim pogojem nastopili 
uspešno. 
Po treh letih. 20. oktobra smo se znova dobili v Brežicah, na 
prvi jesenski tekmi programa A za leto 2012. Ustavili smo se 
pred novim modernim športnim centrom, ki so ga dokončali pred 
letom dni. V njem so prijetne garderobe, urejene sanitarije in 
gimnastična telovadnica. Večino orodij so postavili kar v veliki 
telovadnici. 
Tudi tokrat smo starši in spremljevalci glasno spodbujali svoje 
tekmovalce. Razmišljala sem, le kako uspe manjšemu mestu 
postaviti tako praktičen objekt, glavno mesto pa še vedno 
ostaja brez gimnastične telovadnice? Brežičani so za 40. 
jubilejni Holyev memorial pripravili čudovito tekmo v zelo dobrih 
razmerah. Vsem udeležencem so razdelili darilne  
vrečke in otroci so bili zadovoljni. Lesk na medaljah  
pa je v soboto obsijalo tudi sončno vreme.
tanja mahkovic
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Dr. Varn & Sin vetra alias Aleš Kolar
Doletela nas je čast, da smo lahko 
eno dopoldne preživeli v delavnici 
dr. Varna na Osnovni šoli Bežigrad 
v Ljubljani. Čast za to, ker smo ga 
bralci Športa mladih lahko doslej 
samo brali. Dr. Varn je namreč pisec 
mladinske zgodbe z naslov Mirko 
& Prdko, ki smo jo v nadaljevanjih 
objavljali pred dvema letoma, seveda 
pod psevdonimom Sin Vetra. In ker je 
tudi Dr. Varn samo vzdevek, vam pač 
moramo zaupati, kdo sta Sin Vetra 
in dr. Varn – to je nekdanji ljubljanski 

atlet Aleš Kolar, ki je bil doma v teku na visokih ovirah. Kot umetniška 
narava se je po srednji šoli predal študiju na Igralski akademiji, 
čeprav bi lahko brez težav študiral tudi na pisateljski akademiji, če 
bi bila. Aleš je bil izvrsten opazovalec življenja na atletskih štadionih, 
dobro si je zapomnil, kaj vse se je dogajalo med atletskimi vrstniki, 
med mladimi športniki in trenerji, spoznal je vrstnike, ki so prihajali 
na štadion trenirat, da bi se vsaj za trenutek izognili ali pa pozabili 
na slabe družinske razmere. Trening na štadionu je bil zanje v resnici 
pribežališče, v katerem so se dobro počutili in v katerem so lahko 
odraščali v svojem okolju. O vsem tem pripoveduje zgodba Mirko & 
Prdko, ki je že tik pred natisom. 
In še beseda o dr. Varnu, privlačni gledališki predstavi o kemijski 
varnosti, ki ji je Sin vetra dodal še ščepec športa in življenjskih resnic, 
a vse za učence in učenke nižjih razredov, ki se znajo vživeti v njegove 
razlage. Projekt dr. Varna (varnost, varen) je financiralo Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve. Opravil je več kot sedemdeset 
predstavitev na različnih koncih države in povsod so učenci in učenke 
sodelovali miselno, čustveno in razgreto. Ja, dr. Varna je treba videti, 
od njega bi se lahko še kaj naučili. Ne samo učenci – tudi učitelji. 

ODMEV

Odbojka na pesku – v nevarnosti
Veliko napetost občutijo na Obali, saj prihajajo grožnje o ukinitvi športnega 
parka Sv. Katarine v Ankaranu. Ker možica šolarjev pozna ta čudoviti 
košček obale, objavljam peticijo ljubiteljev športa in še posebno odbojke na 
pesku. 
Spoštovani! 
Inšpektorat MO Koper je po nalogu župana MO Koper, septembra 2012, 
ponovno izdal Odločbo o odstranitvi športnih rekvizitov, športnih objektov in 
druge športne opreme s parcele, na kateri se izvajajo športi na mivki že od 
leta 2004. Da se zapoved ponavlja, posebej poudarjamo, kajti v letu 2010 
je Upravno sodišče v Novi Gorici s sodbo že enkrat odpravilo občinsko 
Odločbo o odstranitvi športnih rekvizitov. Župan oz. občinski inšpektorat je 
tokrat zapovedal odstranitev še pred ponovno razsodbo sodišča. 
Menimo, da ste seznanjeni z različnimi mednarodnimi, državnimi prvenstvi 
in rekreativnimi turnirji, pa kampi v odbojki na mivki in drugimi dogodki, 
ki so se v osmih letih zvrstili na omenjenih športnih površinah. Veliko je 
ustanov in fizičnih oseb, ki posredno ali neposredno uporabljajo omenjene 
športne objekte, in prepričani smo, da ste z nami na Sv. Katarini v 
Ankaranu preživeli prijetne trenutke. Če bodo res odstranili športna igrišča, 
bo nastala nepopravljiva škoda, saj predvidevamo, da bo odbojka na mivki 

Žiri – Jubilejno brcanje za najmlajše

Nov nogometni stadion, nove priložnosti
Četudi se je žirovski nogometni klub, ki sicer nosi veliko ime izdelovalca 
obutve, zmeraj boril s pomanjkanjem denarja, je vodstvu le uspel veliki met. 
Ob šolskem športnem igrišču in žirovski cerkvi se namreč stiska nov športni 
objekt, ponos modro-rumenih žirovskih nogometašev. In kako bi lahko 
gradnjo novega igrišča obeležili bolje kot s člansko ekipo, ki je svoje moči 
na novi, sedaj veliko bolj ravni travnati podlagi, preizkusila proti prvoligaški 
Gorici, nato pa še s podmladkom kluba, z otroki, ki nadaljujejo tradicijo 
žirovskega nogometa? Najmlajši so že deseti rod nogometne šole.
Če želimo razumeti, zakaj je novo igrišče tako pomembna pridobitev 
žirovskih nogometašev, se moramo vrniti v preteklost. Skoraj štiri 
desetletja, ki jih bo klub obeležil prihodnje leto, niso bila nikoli lahka. Ob 
ustanovitvi je imel klub komaj 18 članov, danes pa jih ima prek sto. Vse 
od leta 1973 so žulili okroglo usnje na igrišču ob tovarni Etiketa. Igrišče 
je bilo za silo urejeno, vendar nikoli vrhunsko. Tudi obnavljanje ni prišlo v 
poštev, saj je igrišče stalo na zemljišču, za katerega se je vedelo, da bo 
kmalu namenjeno gospodarstvu. Denarja za delo kluba ni bilo nikoli dovolj, 
tako da so se morali nogometaši znajti in novce pridobiti s sponzorstvom 
okoliških podjetnikov in organizacijo zabavnih prireditev, denimo, 
žirovske noči. Na koncu so se poslovne stavbe v okolici kluba že tako 
globoko zajedle v nogometne površine, da je bila selitev na novo lokacijo 
neizogibna. 
Udeleženci letošnje desete nogometne šole so tako začeli svojo nogometno 
pot na lepi zeleni površini, ki je vabljiva že na prvi pogled, prireditev pa 
si je ogledalo skoraj osemsto gledalcev – tudi tisti, ki jih navadno na 
nogometnih tekmah ni. Otrokom se je tega dopoldneva pridružila tudi 
žirovska olimpijka Žana Jereb. 
Nogometna šola je pomemben doprinos k žirovskemu in nasploh k 
nogometu v tem območju Gorenjske, saj je žirovski klub edini v Poljanski 
dolini. Vsako leto se je udeleži od 40 do 70 otrok iz celotne Poljanske 
doline in manjših vasic na njenem obrobju. Klub tekmuje na skoraj vseh 
starostnih ravneh, trenirajo pa tudi že otroci do osmega leta starosti. Nov 
stadion je za klub nova priložnost, pa tudi za dopolnilo osnovnošolskemu 
športnemu centru.  

Špela vehar

zamrla. Vsako leto je na omenjenih športnih površinah prek 6000 oseb, z 
dejavnostjo pa se lahko seznanite na spletnih straneh www.sportnipark.
com, www.beachcamp.si in www.bossaball.si. 
Športno društvo Katarina želi zato pridobiti najširšo možno javno podporo 
k Pobudi za ohranitev javnih športnih površin in športnih objektov, ki služijo 
športom na mivki. Podporo lahko podporniki izrazijo z dopisom na sedež 
društva, tudi prek E- medijev. Prosimo, da nas podprete.
alojz gec, predsednik druŠtva

▲
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Zavod za šport RS Planica

UREDIL

Ni ko Sla na

URED NI©T VO

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

URED NI© KI OD BOR

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

NA ROČ ANJE NA REVIJO
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DZS, založništvo  
in trgovina d.d., Ljubljana
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OB LI KO VA NJE IN PRE LOM

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

KO REK TO RI CA

Bar ba ra ©if rar

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

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

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

Šolsko prvenstvo v cestnih tekih je 
potekalo v okviru sobotnega programa 
ljubljanskega maratona. Kljub slabemu 
vremenu je bila udeležba dokaj dobra.

Nataša Janičijevič
»Difovka« iz baze, ki zavzeto dela, se rada razpiše ...

V 178. številki Športa mladih je na dveh straneh 
napisala pretresljivo zgodbo o svoji učenki Anasta-
siji, a ni bila podpisana. Uredniški škrat. »Ko je bil 
objavljen članek v Športu mladih, nisem prespala 
in sem vam, malo žalostna, kar takoj napisala, 
kako se počutim, saj me je več kolegov vprašalo, 
če sem to jaz napisala. In potem mi je kolegica 
pisala, da je jokala in da mi je hvaležna za branje. 
Vsi, ki me poznajo, so vedeli, da sem avtorica 
prispevka, čeprav brez mojega imena. Veliko je 
bilo lepih, iskrenih povratnih informacij,« pravi 
Nataša, športna pedagoginja na Osnovni šoli v 
Pradah, kjer nima zunanjega igrišča. Zato pa ima 
domišljijo in zanimive prijeme. 

Ko sva se dogovarjala za obisk na šoli, je dejala, 
da ne želi reklame. »Delam v telovadnici, ne za 

točke in za napredovanja. Delam z ljubeznijo in želim, da šport in gibanje vsakemu izmed 
mojih otrok prideta v navado in ju vzljubijo. Žal imajo mnogi doma tako malo spodbud in 
zadnje čase tudi vse manj finančnih možnosti,« je zapisala. Na šoli je mimogrede naštela, kaj 
vse naredijo za učence. Nisem imel občutka, da dela samo zato, da bi izpolnila obveznost. 
Zelo je vesela, da šolo vodi za šport razumevajoča ravnateljica Branka Pegan Glavina in da 
je nedavno dobila sodelavko prof. Sandro Planinšek. »Ona je polna mladostnih pobud za 
športno vzgojo, vnesla je veliko živahnosti. Sama skušam pripomoči s svojimi izkušnjami. 
Zdaj imam za seboj že dve desetletji in pol dela, a bo do konca še dolga,« pove mimogrede. 
Nekje med pogovorom izvem, da je bil njen sin dijak športnega oddelka na gimnaziji v 
Kopru in da se nihče od dijakov iz tega letnika ni odločil za študij na Fakulteti za šport. 
Dobro znamenje za gimnazijo in profesorje, pa tudi za starše.  

»Naša šola je lepa in prijazna,« je dejala. Na njenih zračnih hodnikih je čudovito, sproščeno 
ozračje, čisto in brez hrupa. »Vesela sem, da imam dovolj velike skupine in da lahko 
razmišljam o vsaki uri,« in doda, da se skozi vse njeno delo prepleta ideja fair playa, ki ni 
samo fenomen športa, ampak življenja. »Izrabim vsako priložnost, da opozorim učence na 
širše razsežnosti fair playa. Nedavno mi je eden od učencev zmečkal informativno gradivo 
Gimnastičnega društva Salto, ki ga je ustanovila mlada telovadka Urša Jakin, ki se je takoj po 
študiju na Fakulteti za šport s svojim društvom zaposlila kar sama v svojem društvu. Pomaga 
nam pri izpeljavi športnih dni. Fantu, ki je to storil, sem razložila, da nam je Urša zastonj 
odstopila prostor, v časih, ko težko dobiš še kaj zastonj, da je nekdanja odlična telovadka in 
da se trudi, da bi mladim približala gimnastiko. Razumel je, da ni naredil prav. Naložila sem 
mu domačo nalogo, da o vsem tem nekaj napiše. Malo bontona ne škoduje,« se je pošalila.    

Prof. Nataša je po gimnaziji kolebala med študijem slovenskega jezika, matematike in 
športa. Čeprav ima do nekaterih stvari zelo jasno, skoraj matematično natančno opredelitev, 
ima pri delu z učenci močno empatijo. »Najprej sem želela biti učiteljica, a me je prevzel 
šport, predvsem pa oče, ki pri osemdesetih še vedno smuča kot mladenič,« pravi in pokaže 
na računalniško predstavitev športne vzgoje za učence. Posebno poglavje je namenjeno 
ocenjevanju, v katerem učencem logično pokaže in razloži, kako si lahko z gibalnih znanj 
prislužijo tri točke, dve pa iz vsega drugega. Tisto drugo je marsikaj, od odnosa do sošolcev, 
do ekipe, tudi od oblike opravičila za odsotnost od športne vzgoje, tako da vedo, da ne more 
biti napisano na zmečkanem koščku papirja. »Tudi to je bonton ali pa fair play. Gre za stvari, 
za katere menim, da jih lahko nekako ocenim. Učenci se trudijo, da dobijo tri točke in tudi 
tisti dve, ki združeni dajeta petico. Učencem pustim, da se ocenijo sami. Nikoli ne zapletam, 
pustim jim, da obvelja njihova. Predvsem pa ne govorimo o ocenah, ampak se zabavamo.«

Na Osnovni šoli Elvire Vatovec v Pradah imajo še zmeraj klasične športne dni. »Eden 
je planinski, da se o planinstvu vsi kaj naučimo, drugi športni dan je v malo višje hribe, 
en dan je namenjen športnim igram in fair playu, učenci naredijo pokale kar sami. Četrti 
športni dan je atletski, na štadionu v Kopru, ki ga najame in plača šola ... Peti športni dan 
je plavalni,« pravi športna pedagoginja, ki učencem vselej razlaga, da so za svoje vedenje 
odgovorni sami, posebno ko je treba kam iti. Tudi pri športni vzgoji. »Ne morejo učitelji 
prevzeti odgovornosti za vse, če učenec nekoga spotakne in se kdo zato poškoduje. Želim, 
da pridejo k moji uri in od nje tudi odidejo nasmejani.« 

Ja, Nataša bi bila idealna predavateljica, denimo, na strokovnem posvetu športnih pe-
dagogov. A se je izpisala iz ZDŠPS, ker … A to je že druga zgodba, ki ne spada v ta okvir.
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WADA, svetovna agencija za boj proti dopingu, je Armstronga postavila v kot športnega ringa, 
a je okoli  primera svetovne razsežnosti nenadoma vse utihnilo. WADA je izgubila najboljšega 
promotorja svojega dela, zdaj pa najbrž mrzlično išče novo žrtev, na hrbtu katere bi znova stopila 
na svetovni medijski oder. A okoli Lancea Armstronga (L.A.) je še veliko zanimivega.

Še preden je primer L.A. dosegel vrhunec, smo se o njem pogovarjali s kolesarji na šolskem 
prvenstvu v kronometru. Eden od fantov v kolesarskem dresu je dejal, da je povsem možno, da je 
UCI (Svetovna kolesarska organizacija) vse vedela, a ni želela ukrepati. Izkazalo se je, da je imel 
sogovornik prav. Svoj pogled na doping v poklicnem kolesarstvu je opisal tudi Matej Mohorič, 
mladinski svetovni prvak. Preberite, kaj piše v številki, ki jo imate v rokah. 

Matej, ki že stoji na kolesarski »točki brez v vrnitve«, ker se je pač odločil za poklicno kolesarsko 
pot, pa svojega razmišljanja ni razvijal do ekstrema. Pričakovati kaj takega bi bilo vendarle preveč 
in preuranjeno. Vrednote v športu se ne oblikujejo samo v zasebnem etičnem prostoru, ampak 
predvsem v športnikovem širšem okolju, saj kolesarstvo ni samo šport posameznika, ampak pred�športnikovem širšem okolju, saj kolesarstvo ni samo šport posameznika, ampak pred�kolesarstvo ni samo šport posameznika, ampak pred�

vsem šport posamičnega dosežka, pogojenega 
z ekipo, in prav zato se bo moral Matej ravnati 
tudi po tem vetru. Ob naporih današnjega 
poklicnega kolesarstva  je jasno, da brez so�
fisticiranih pripomočkov  za regeneracijo ne 
gre. To najbrž vedo vsi, od sponzorjev pa do 
organizatorjev, ki z dirko, denimo, po Franciji, 
reklamirajo svojo deželo, turizem in še marsikaj. 
A pustimo to  času, agenciji WADA in temeljni 
človeški poštenosti. Navadnim smrtnikom se 
zdi, da se bo kolesarstvo z odstranitvijo L.A.  
zelo spremenilo. A nisem prepričan, da to kdo 
verjame?

Drugo vprašanje se nanaša na rumene zape�
stnice in Armstrongovo fundacijo, ki pomaga 
ljudem, zbolelim za rakom. V bistvu nas naj ne 
bi smelo zanimati, kako tesno je povezana fun�
dacija s športnimi dosežki L.A. Povezava je, saj 

L.A. brez svojega imena in svojih dosežkov, in vsega kar spada poleg, ne bi mogel rumeni gumijasti 
zapestnici, ki so jih doslej prodali več kot 80 milijonov, dati takega renomeja. V vsakem primeru pa 
ostaja bistvo rumene zapestnice, ki jih mladi še zmeraj zelo radi nosijo, nespremenjeno. Nedvomno 
je ameriški športnik ravnal humano, a se je vse spremenilo, ko so mu, v svetišču kapitala, naložili 
velik križ. Kaj si torej lahko o vsem tem mislijo mladi, z rumeno ozlajšanim zapestjem, ki skušajo 
povezati njegovo odnos do dopinga in njegovo dobro delo. Sponzorji želijo biti neomadeževani in 
ne dovoljujejo ugovora. A življenje je precej drugačno, saj se brez tolerance, ki je temelj civilizacije, 
težko kaj zgodi, če pa se že, je to brezdušen svet takšnega ali drugačnega fašizma. 

Na tej točki pričujočega zapisa sem pogledam na spletno stran fundacije Livestrong in ugotovil, 
da pišem, kot bi bil njihov agent. Ne, si rečem in skušam najti še kakšen smisel. Pomislim, da je 
bil L.A., kot športnik, ki je pristal na doping,  v bistvu izpostava nekega vzporednega sveta, ki 
napada vrednote legalnega, hkrati pa s fundacijo, iz katere je sicer izstopil, skuša pomagati  ljudem, 
ki so zboleli � morda tudi zaradi preparatov, ki jih je propagiral sam s seboj in s svojim ravnanjem 
na športni tekmi. Morda bo kdo dejal, da so vzporedni svetovi, ki jih omenjam, tam nekje daleč, 
in nas ne zadevajo. Pa se motite. Prav zdaj v Sloveniji raste hobotnica z imenom ASEI (ali nekaj 
podobnega) in na vzporednih tirih ponuja preparat za večno mladost, ki je organizirana verižno 
in piramidno. Saj veste, kaj pomeni piramidno. Ko gre za denar, nekateri izgubijo veliko denarja, 
tu pa je nekaj podobnega, le da uporabniki preparata z denarjem najbrž izgubljajo še zdravje. 

Čudežni napitek, ki ni poceni, se prodaja v mreži sive ekonomije, dobiček pa se piramidno 
razdeljuje na vse tiste, ki so v tej piramidi v boljšem položaju � ne kot uporabniki produkta, pač 
pa kot agenti, ki zvarek prodajajo ljudem okoli sebe. In zakaj to počno? Ker jim je nekdo naložil, 
da bodo mastno zaslužili, predvsem z vsemi, ki jih pridobijo za širjenje prodajne mreže. Če so 
pri tem uspešni, hitro postanejo manjši šefi, v piramidi, za katero sploh ne vedo, kako velika je.

In kaj ima to skupnega z L.A. ? Težko je reči, da karkoli. A morda bodo porabniki omenjenega 
produkta postali bolj povezani s fundacijo, ki jo simbolizira rumena zapestnica, saj imajo kot 
uporabniki zvarka zagotovo več možnosti, da bodo potrebovali pomoč. A tu se sklene krog in 
odpirajo spet nova vprašanja.

 
    

Zgodovina športa
Nekaj malega smo o Rudolfu Badiuri v ŠM 
že pisali, več pa nam razkriva dr. Tomaž 
Pavlin. Vzrok, da smo ga znova potegnili iz 
naše športne in nacionalne zgodovine, leži na 
Pokljuki, kjer so nedavno po njem imenovali 
kasarno.

Blogerji ŠM
Nina Puhan ob športni vzgoji vse bolj 
razmišlja tudi o kulturnih dejavnostih, Aleš 
Peče meni, da je pri vsakem delu  dobrodošla 
zdrava pamet, Milena Harpf Aras  pa 
je začela prva razmišljati, da z merili za 
podeljevanje Zoisovih štipendij ni vse tako, 
kot bi lahko bilo. 

Orinčkani 
rumeno

Šolska športna tekmovanja
Državno prvenstvo v badmintonu za 
osnovne šole s prilagojenim programom v 
Črnomlju je bilo zanimivo in poučno. Za 
šolske naslove v cestnih tekih pa so se učenci 
in dijaki pomerili  kar v okviru sobotnega 
programa Ljubljanskega maratona (26).

Mladi športniki 
Jahalka Ines Fridau Tivadar, atleta Cene 
Rakušček in Maja Plaznik, igralec biljarda 
Jan Mrak, plavalec Jošt Pavlin, karateistka 
Manca Urh, kolesar Matej Mohorič, teniška 
igralka Silvija Peroša, triatlonec Matevž 
Planko, kartistka in judoistka Sara Markučič. 

Ordinacija
Dr. Bojan Knap priporoča dejavnosti v 
naravi tudi pozimi, če le ni premrzlo. Ko 
smo razmišljali o cestnih tekih, ki so potekali 
v mrazu in dežju, smo se spomnili tudi dr. 
Knapa. Ne zagovarja pretirane občutljivosti 
za temperaturo in to si je treba zapomniti, 
tudi ko se odločamo za zimsko hojo.

Mladi razmišljajo
Katja Stanonik, dijakinja gimnazije v Idriji, 
odpira več novih športnih tem, za začetek še 
nekoliko sramežljivo. A verjamemo, da se jih 
bo v prihodnjih zapisih lotila bolj smelo.

Svetovno prvenstvo v šahu
V Mariboru smo obiskali svetovno prvenstvo 
v šahu, na katerem je nastopilo rekordno 
število slovenskih fantov in deklet. 

Avantura – Slovenija
Spodbuda za avanturo je bil Športni 
terminološki slovar, ki ga je izdal dr. Silvo 
Kristan, in sicer s pripisom, da je to delovni 
izvod za širšo javnost. Letalskega športa se je 
lotil brez kakšnega svetovalca in prav zato 
so se jadralni letalci, zmajarji, balonarji in 
drugi organizirali in mu bodo pomagali pri 
oblikovanju gesel s tega športnega področja.
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Poimenovanje pokljuške 
vojašnice po Rudolfu Badiuri
Prijetno me je presenetilo vabilo 24. oktobra tega leta, ki me je vabilo na slovesnost ob preimenovanju vojašnice 
na Pokljuki. Minister za obrambo Aleš Hojs je namreč na predlog Združenja vojaških gornikov podpisal odredbo 
o preimenovanju ali bolje rečeno poimenovanju vojaškega objekta na Pokljuki po Rudolfu Badiuri, »turističnem in 
športnem pisatelju ter poveljniku prve slovenske alpske čete med prvo svetovno vojno, ki je tesno sodeloval tudi z 
generalom Maistrom«. In sem šel ali bolje rečeno smo šli skupaj z direktorjem Muzeja športa Iztokom Durjavo in našim 
vnetim zgodovinosmučarskim borcem in piscem in nekdanjim smučarjem ter vaditeljem Alešom Gučkom. Na Pokljuki 
smo se pozdravili z Janezom Kavarjem, vojaškim gornikom in upokojenim brigadirjem in načelnikom Slovenske vojske,  
ki naj bi, po Gučkovih besedah, bil najzaslužnejši za preimenovanje, medtem ko je Janez poudaril smučarsko  
raziskovanje in pisanje Aleša Gučka, ki da mu je tudi bilo navdih. 

6

Treba je priznati, da je to lepa gesta vojaških 
krogov, ki so s tem dali priznanje slovenski smu�
čarski dediščini in športu oziroma lahko bi rekli 
širše kar telesni vzgoji, ki je bila in je sestavni del 
vojaške vzgoje. V sklopu tega je tudi smučanje, 
ki se je utirilo pred prvo svetovno vojno v vojsko 
in leta in leta domovalo na Pokljuki. Škoda, da je 
tako malo takšnih primerov. Najbrž smo si tudi 
športniki sami krivi, ker premalo negujemo in 
razvijamo to plat delovanja in ker smo v zadnjem 
stoletju telesnovzgojne in telesnokulturne zgodo�
vine kar trikrat urbi et orbi začeli šteti čas: leta 
1918, 1945 in 1991. Preveč, ne? Po prvi vojni smo 
povzdignili nacionalni razvoj in negirali nemškega 
na Slovenskem, po drugi vojni se je izgubil me�
ščanski, čeprav nacionalno naš, a ni bil razredno 
sorazmeren, pač pa le nacionalno zaveden in 
državotvoren, a vseeno osnova komunističnega 
fizkulturnega ali telesnokulturnega razvoja; in 
nazadnje novodobni slovenski, ki pa je, moramo 
priznati, z jugoslovanskim razhodom sprožil 
nacionalno slovenska vprašanja in iskanja. V tej 
luči gre nedvomno pozdraviti poimenovanje vo�
jašnice po Rudolfu Badiuri, pa čeprav je v javnosti 
bilo manj slišano ali je manj odmevalo, kar pa gre 
krivda tudi pretirani spektakularizaciji sodobnega 
športa oziroma športne tekme in poplave športnih 
dogodkov in vestičk ter sledenje medijev temu 
trendu, saj naj bi se le tako medijska investicija 
kapitalsko povrnila. Še dobro, da imamo Šport 
mladih, ki ga marsikatera nacija nima, pa čeprav 
pravi naš vrli profesor Kristan, vsa mu čast za 
borbo za slovenizacijo športnega terminoslovja, 
da ga bere le peščica. 

Kdo je Rudolf Badiura?
Brat Metoda Badiure, filmskega režiserja, sce�

narista in snemalca, ki je posnel kar nekaj filmov s 
smučarskimi prizori in med njimi prva slovenska 
dokumentarna filma Bloški smučarji (1932) in 
Triglav pozimi (1932). Je Rudolf znan zaradi 
brata? Nikakor, prej bi rekli, da je Rudolf vplival 
na mlajšega brata in ga navdušil za smučarske do�
kumentarce. Najhitrejša pot za prvo informacijo 
so stare dobre enciklopedije. Slovenska enciklo�
pedija nam v kratkem in jedrnatem geslu razloži, 
daje bil Rudolf Badiura rojen aprila 1881 v Litiji, 
umrl pa je septembra 1963 v Ljubljani. Gimnazijo 
je končal v Ljubljani, nato pa v Pragi opravil tečaj 
na trgovski akademiji. Kaj je potem počel in kje 
je delal, nam omenjena vira ne povesta, pač pa  
nizata njegova dela in omenita članstvo v Drenu, 
vplivni združbi ljubiteljev gora poleti in pozimi, 
ljubiteljev jam in fotografije. Borut Batagelj nam 
v zgodovini smučanja na Slovenskem (2009) 
razkriva, da je bil Badiura s kolegom Bogomilom 

Rudolf Badiura odslej na Rudnem polju  
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Brinškom celo začetnik planinske združbe Dre�
novcev (1906), čeprav ga npr. Pavel Kunaver v 
svojih spominih ni štel med ključne. Po prvi vojni 
je bil Badiura član Skale, pomembnega društva za 
razvoj slovenskega alpinizma. Drenovci so bili, 
hm, danes bi jim rekli ekstremisti, skupina mladih 
planinskih navdušencev, ki so hoteli korak več in 
odkrivati stereotipno »nevarne«zimske radosti 
slovenskih gora in planin, ko je bolje ostati v nižini 
v toplem zapečku. Tako sta Brinšek in Badiura 
februarja 1907 opravila prvo zimsko turo na Ahac 
nad Turjakom, kmalu zatem na Snežnik. Badiura 
je v biografiji poudaril, da so ga njegove zimske 
avanture in »slab glas« stale prvih zaposlitev, 
čeprav naj bi bil kot praški trgovski abiturient 
zaposljiv. Ko se je npr. prijavil za delovno mesto 
v Banki Slaviji, vodil jo je kremeniti Slovenec Ivan 
Hribar, mu je ta dejal: »Ja, veste, g. Badiura, takih 
ljudi, ki se jim ne ljubi delati, tudi pri banki Slaviji 
ne potrebujemo!« Podobno se mu je zgodilo pri 
kandidiranju v Mestni hranilnici ljubljanski, kjer 
je imel tako podporo kot kritiko, da je ekstrava�
ganten, ekscentričen, pozimi v gore hodi in kot 
tak ne bo mogel biti dober bančni uradnik. Kritika 
je pretehtala. Končno se je le zaposlil 1910 kot 
praktikant pri deželni (kranjski) upravi, popol�
dne pa je vodil Tourist office pri Deželni zvezi 
za tujski promet, predhodniku turistične zveze.

Turist in publicist
Badiura in Drenovci so svoje zimsko gorske 

in jamarske podvige fotografirali in pripravljali 
predavanja, ki so bila dobro obiskana, s tem pa 
so spodbijali predsodke in dokazovali, da je gora 
lahko lepa tudi pozimi. Badiura je že v svojem 
prvem predavanju aprila 1909 z naslovom Zima 
v Alpah, ko je predstavljal zimski Krvavec in 
Križko planino, poudaril možnosti teh planin 
za bodoči razvoj zimskega športa. Ta poudarek 
moramo razumeti brez smučanja, Badiura si 
s smučanjem še ni bil na čistem in ga niti še ni 
poizkusil, zato je nedvomno imel v mislih le 
zimsko turistiko. Drenovci so do tedaj opravljali 
ture s krpljami in derezami, vendar pa je medtem 
v sklopu zimsko športnega razvoja v cesarstvu 
že pridobivala mesto smučka, ki je navdušila 
tako Drenovce kot Badiuro. Poleg predavanj 
je Badiura pričel s pisanjem. 1912 je objavljal v 
Planinskem vestniku in pisal o zimskih turah in 
tudi smučanju, 1913 je izdal vodnik Na Triglav, v 
kraljestvo Zlatoroga. Z delom je nadaljeval po prvi 
vojni in bil med športnimi zanesenjaki ter 1920 
pisal o smučarstvu v prvi slovenski športni reviji 

Sport. Kot navaja jugoslovanska enciklopedija, 
je spisal 13 planinsko turističnih vodnikov. V 
dvajsetih letih je Badiura svoje zanimanje usmeril 
tudi na sredogorje in hribovje ter med drugimi 
izdal vodnike po Pohorju (1925), Zasavju (1928) 
in zbral Sto izletov po Dolenjskem, Gorenjskem 
in Notranjskem (1930). V tridestih letih je izšel 
v nemščini vodnik po Sloveniji Kleine Führer 
durch Sloweinien (1936). Tudi po drugi vojni je 
bil dejaven in zbral številne izlete v delu Izbrani 
izleti, v geografsko�etnološkem pogledu pa je 
pomembno delo Ljudska geografija (1953). V 
njem je zaokrožil svoje raziskovanje in zbiranje 
podatkov, zlasti krajevnih imen. Delo je nadalje�
val v Krajepisnem gradivu, a je ostalo v rokopisu, 
navaja slovenska enciklopedija, kot tudi poudari, 
da je v okviru Geografskega društva vodil korek�
ture imenoslovja na topografskih kartah Slovenije. 

Smučarski kronist
Že iz doslej napisanega lahko sklepamo, da 

je bil ljubitelj narave, pohodništva in planinstva 
ter slovenske besede in slovenskega jezika, ki se 
je navdušil nad smučko in smučanjem, saj mu je 
omogočala zimsko turistiko v novi dimenziji. Pri 
uveljavljanju in populariziranju smučanja mora�
mo poudariti njegov prispevek pri oblikovanju 
klenega slovenskega smučarskega izrazoslovja 
nasproti skijarski skandinavizaciji, kakor so npr. 
storili Hrvati. Badiura se je pri promoviranju 
novodobnega smučanje navezal na staroveško 
bloško smučanje in npr. v članku Smučarstvo med 
Slovenci v reviji Sport leta 1920 poudaril, da ali ni 
za nas »velezanimivo in historično dejstvo«, da se 
»Slovenija, edina dežela v celi osrednji Evropi – v 
kolikor nam je do sedaj znano – lahko ponaša s 
pisanimi dokazi (Valvasorjevim opisom –� op. 
p.), da je del njenih prebivalcev že več kot 400 let 
gojil smuški sport?! – (Nasprotno seveda je za nas 
malo častno, da le komaj nekaj odstotkov pozna 
besedo smuči.)« 

Novodobno smučanje je k nam zašlo preko 
različnih primerov, od gozdarskih do turističnih, 
in preko služenja vojaščine, saj je avstro�ogrska 
armada alpske oddelke opremila s smučkami, ki so 
iz Skandinavije prodrle v Srednjo Evropo in bile 
tehnično prilagojene alpskemu pogorju. Ti pri�
meri se krajevno pojavijo na različnih slovenskih 
koncih od Trnovskega gozda, pod Snežnikom 
do Pohorja in Gornjesavske doline ter nazadnje 
v mestih, v prvi vrsti v Ljubljani, kjer so že bili 
organizirani prvi športni klubi, torišča športa. V 
mestih, npr. v Ljubljani, je bilo bolj priljubljeno 
in starejšega datuma sankanje, v Tivoliju urejena 
sankaška proga, na tivolskem ribniku pa drsališče, 
podobno kot v bohinjski Bistrici, tedanjem zna�
nem zimskem letovišču, ki je zimsko turistično 
vzcvetela po izgradnji turske železnice in bohinj�
skega predora. Zimskemu pohodništvu, sankanju 
in drsanju je sledilo smučanje, tako prvi tečaji kot 
prve tekme, kar poudari tudi Badiura leta 1920: 
»Imamo že lepo razvito takozvano »poletno« ali 
»sezonsko turistiko«, smuški sport, ki pa v svojem 
glavnem bistvu ni nič drugega kot izpopolnitev 
turistike v zimskem času, »zimska turistika«, le�ta 
pa šteje do sedaj le še malo pripadnikov med nami. 
Šele zima 1913/1914 je datum prvih početkov 
smotrenega modernega smučarskega gibanja med 
nami s prireditvijo prvih smuških tečajev v Bo�
hinju in Ljubljani.« Drži, Badiura dobro poudari 
skromno stanje pred in po prvi svetovni vojni, 
ki se je v dobrem desetletju prve jugoslovanske 
države obrnilo na glavo in že okrog leta 1930 je 
športno smučanje po številu organiziranih sekcij 
ali klubov dohitelo nogomet, tedaj in danes kralja 
športa, ter postalo kraljica slovenskega športa.

Njegovi smučarski začetki 
Badiura se je s smučanjem, kakor nam posredu�

je njegove spomine Batagelj, spoznal na enome�
sečnih vojaških vajah leta 1911. Vpoklicani so se 
zbrali v štajerskem Gradcu, koder so dobili smuči, 
krplje in ostalo zimsko opravo z oblekami ter se 
odpeljali v Eberstein na Koroškem. Ko jih je ko�
mandant postrojil in vprašal, kdo ne zna smučati, 
sta bila v celem vodu le dva, on in častnik Polak. 
Komandant je bil s stanjem zadovoljen, njima pa 
ukazal vrnitev v Gradec. Prosila sta, da bi ostala 
in poizkusila. Precej neuspešni so bili prvi koraki 
in Polak je obupal, Badiura pa prosil komandanta, 
da bi ostal, češ da je izurjen »turist« in bi se rad 
naučil smučati, če pa mu ne bi šlo, bi se vrnil v 
Gradec. Komandant mu je dovolil in v 14 dneh 
je bil že tako vešč, da je lahko sledil ostalim. Po 
končani orožni vaji si je v Gradcu kupil smučke z 
bilgeri stremeni in se kot navdušen smučar vrnil v 
Ljubljano. Že februarja 1911 so drenovci napravili 
prvi smuški izlet skozi Topol na Rog in Badiura je 
v spominih poudaril, da je že »imenitno krmaril 
po severni rebri Roga v ovinkih brez padanja«. 
S tem se je zapisal smučanju in ga skušal zanesti 
tudi med ljubljansko meščanstvo in sploh širše v 
družbo. Včlanil se je v športne organizacije, kjer 
pa se so razšli, saj mu športni ali tekmovalni razvoj 
ni bil povšeči, bil je po duši smučarski turist, ne pa 
smučar na čas na trasi ali skakalec ali vijugar med 
količki. Smučanje ga je dopolnjevalo kot turista 
oziroma zimskega pohodnika in geografsko�
�morfološkega raziskovalca. 

In če se vrnem k slavnosti, smo se v pogovoru 
s Kavarjem o vlogi Badiure strinjali, kako dobro 
bi bilo organizirati posvet o Badiuri. Vedenja 
o njemu ni malo, je pa razpršeno, marsikaj bi 
bilo vredno še raziskati, zbrati in predstaviti na 
posvetu in v publikaciji. 

Janez Kavar

Smučarska družba iz časov Badiure
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internet
programi

V zadnjem času je bilo med znanci 
športnimi pedagogi precej sproščenih 
pogovorov o položaju ZDŠPS, na katera 
nihče ni našel odgovora. Dušan Bajec, 
predsednik organizacijskega odbora, je 
ob koncu prvega dne povsem spontano 
namignil, da smo se pač vsi športni 
pedagogi znašli v prelomnem času, ki 
terja od vsakogar, da sam zase ugotovi, 
ali spada poleg ali ne, da se pridruži, 
pa čeprav brez finančnega priporočila 
svoje šole. Vsaj tisti, ki čutijo pripadnost 
stanovski organizaciji. 
Od letošnjih devetih nagrajencev so 
priznanje izročili šestim, eden je svojo 
odsotnost opravičil zaradi bolezni, 
dva pa nista utegnila sporočiti vzroka 
odsotnosti. 

Športni pedagogi znova v Postojni

Jasmina Dimovski Mavko

Dušan Bajec in njegovi stanovski 
prijatelji so v projekt dvodnevnega 
strokovnega srečanja, ki je imel bazo v 
postojnskem Epicentru, vložili vse, kar 
so znali. Sproščenost in raznovrstnost 
programa je bila na visoki ravni, od 
sprejema in dobrodošlice v zgornji avli 
hotelskega kompleksa, kjer sta sežanska 
športna pedagoga Konrad Božeglav 
in Igor Meden postregla z mojstrsko 
narezanim pršutom in teranom izpod 
domačega velba. Celoten spored 
drugega postojnskega srečanja – prvo 
je bilo leta 1995 –, je bil vzorčen. Že 
kulturni program z dvema plesnima 
točkama in nastopom mladega kitarista, 
sicer košarkarja, s klasično kitaro, je 
bil umirjen in navdušujoč. Za njim je 
nastopil sindikalist Branimir Štrukelj, 
ki je bil zagotovo drugi višek prvega 
večera. Neki medklic je sicer dajal slutiti, 
da vsi niso razumeli, o čem je govoril, a 
vendarle je vnesel med prisotne resnost 
trenutka.  
Morda bo kdo dejal, da iz vljudnosti 
hvalimo organizatorja, ki obljublja, da 
bo srečanje pripravil tudi prihodnje leto, 

a misli so iskrene, še posebno, ko je 
vodja organizacije, zunaj uradnega dela, 
razkril, kako je potekala manipulacija, 
ko se je vodstvo ZDŠPS odpovedalo 
brezplačni reviji  Šport mladih v korist 
plačljive revije Šport, seveda iz naslova 
članarine. A pustimo stare zamere. 
Morda je koga motilo, ko je našteval, 
kdo je za kaj »kriv«, misleč pri tem 
metaforično na zasluge. Pozitivna 
akcija in pokončna drža take dikcije ne 
preneseta. Dušan obljublja za prihodnje 
leto prav tako zanimiv program in 
seveda vabi vse, ki vedo za čarobni 
prijem, kako znova združiti športne 
pedagoge pod isto streho, da to tudi 
povedo na glas. Ena možnost je v tudi v 

reviji Šport mladih. No, morda bi lahko 
začeli pri spletni strani, ki že dolgo ni 
bila posodobljena. 

Postojnska jama in pedagogi
Postojnski športni pedagog je k 
sodelovanju pri posvetu tokrat pritegnil 
tudi Postojnsko jamo – ponos Slovenije. 
Blagovna znamka, katere vsebino želijo 
videti ljudje iz vsega sveta. Dobesedno, 
saj se v enem koledarskem letu zvrstijo 
državljani vseh držav sveta. Preverjeno. 
»Jama« je bila sponzor 25. strokovnega 
srečanja športnih pedagogov Slovenije. 
Na koncu dvodnevnega posveta so 
vse udeležence povabili na ogled 
jame, tudi v predele, ki jih turistom 
navadno ne razkazujejo. In velikokrat 
so ponovili, da je ponos Slovenije odprt 
za slovenske učence in dijake, v vseh 
mogočih različicah in po ceni, ki je 
zagotovo dostopna večini. Tej možnosti 
pravijo športno-naravoslovni dan. 
Športnim pedagogom so pokazali, kako 
je takšen dan lahko zanimiv in poučen. 
V demonstracijski sobi, v vivariju in 
nekdanjem laboratoriju krasoslovja ter v 
jami so prebili več kot štiri ure. Čudovito 

doživetje ni nikogar pustilo hladnega. 
Čudež narave, ki ga imamo pred nosom, 
je treba pokazati slovenskim učencem 
in učenkam, tudi zato, ker je čudež še 
zmeraj slovenski in ker podpira, kar 
je slovensko. Za konec potepanja po 
podzemeljskem Krasu so doživeli še 
priprave na žrebanje za EP v košarki 
2013 – v dvorani še iz časov pred ledeno 
dobo. 

Sklepi 25. posveta ZDŠPS
1. Nasprotujemo zmanjševanju sredstev 
za izobraževanje, rušenju kakovostnega 
javnega šolstva.
2. ZDŠPS predlaga, da se zagotovijo 
sredstva  za nadaljevanje projekta 
Zdrav življenjski slog, saj ima mnogo 
pozitivnih učinkov. Predlagajo razširitev 
na mlade od 15. do 18. leta.
3. ZDŠPS opozarja, da je treba, skladno 
z mnogimi priporočili, zagotoviti 
otrokom in mladostnikom po 3 ure 
(180 minut) športne vzgoje na teden na 
vseh stopnjah šolanja, od 1. razreda OŠ 
do zadnjega letnika srednje šole. Šola, 
društva in starši bi morali zagotavljati 
razmere, da bodo otroci in mladina vsak 
dan dejavni vsaj dve uri. 
4. ZDŠPS podpira revitalizacijo športnih 
objektov s poudarkom na energetski 
varčnosti.
5. Uvajanje slovenske športne 
terminologije. Tuje, zlasti angleško 
izrazoslovje je treba nujno nadomestiti 
s slovenskimi izrazi. Izšel je Športni 
terminološki slovar, za širšo strokovno 
razpravo.
6. Status športnega pedagoga. ZDŠPS 
poziva športne pedagoge, da skušajo 
uveljaviti ustrezen poklicni status v 
športnem in na širšem družbenem 
področju. 
7. Za športne dejavnosti je treba 
izkoristiti vse naravne danosti okolja. 
Člani ZDŠPS in športni pedagogi naj se v 
svojih okoljih zavzemajo, da bodo imeli 
učenci možnost varnega prihoda v šolo, 
peš ali s kolesi.
8. ZDŠPS opozarja, da je treba s 
posebnimi organizacijskimi ukrepi 
poskrbeti za boljšo dostopnost do 
športnih objektov za gibalno ovirane, 
hkrati pa je treba ohraniti uspešno 
delo z nadarjenimi za šport v športnih 
oddelkih na srednjih šolah. 
9. Sprememba imena športne vzgoje v 
šport naj se izpelje šele, ko bo mnenje 
podala stroka.
10. Izboljšati je treba sodelovanje med 
ZDŠPS in Fakulteto za šport. 

Petra Drašković, ena od avtoric v naših avanturah, se je letos lotila priprave stenskega koledarja, 
pripravila pa ga je skupaj s prijateljem Stanetom Pelcem. 
»S koledarjem Impresije narave skušava prikazati tiste kotičke naše lepe Slovenije, ki so mnogokrat 
skriti, težko dostopni, redke, ogroženi, ali pa zgolj tako lepi, da jih je vredno ovekovečiti. Najsi bodo to 
pragozdovi, čiste reke ali redke rastline. S koledarjem tudi opozarjava na pomen neokrnjenih predelov, 
divjih krajin, predvsem pa nagovarjava, da je lep in spoštljiv odnos do narave tudi pot do Sebe.« 
Koledar je slovensko - angleški. Velikost je 42 x 30 cm, ležeč format, spodaj je tudi pasica za možnost 
dotiska logotipa. Cena je 5 evrov. Osnutek si lahko ogledate tudi na povezavi:  
http://www.petradraskovic.com/koledar%202013.html Info: Petra Draškovič, 041 345 686 ,  
www.petradraskovic.com

Koledar 2013

spletni info kazalec 

Dušan Bajec
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Namizni tenis za vse
Neprofitna ponudba za nakup  
športne opreme
Namiznoteniška zveza Slovenije in 
znana športna blagovna znamka 
Tibhar sta se lotila projekta Namizni 
tenis za vse, s katerim želita omogočiti 
kakovostno udejstvovanje v športu 
tako učenkam, učencem, kot športnim 
pedagogom, organizacijam, klubom in 
ljubiteljem športa in zdravega življenja. 
Pripravila sta posebno ponudbo za 
nakup opreme za namizni tenis, ki 
je v celoti neprofitna in zasnovana z 
namenom, da šole, organizacije in klubi 
in drugi pridejo do kakovostne opreme 
za igranje namiznega tenisa. Cene so do 
40% nižje kot v maloprodaji, zato je to 
lepa priložnost. Rok za oddajo naročila 
je 14. december 2012.
Info: sadja.slatinsek@ntzs.si, 01 439 
560, mobi 051 634 800.

Darilo za nove naročnike
Z revijo Družinska doživetja v Atlantis. 
Ob sklenitvi naročnine na revijo 
Družinska doživetja – revijo za dejavne 
družine, za leto 2013, boste brezplačno 
prejeli 4-urno vstopnico za kopanje 
v svetu doživetij v vodnem mestu 
Atlantis. (vstopnica za odrasle, veljavna 
vse dni v tednu). Letna naročnina je 
samo 15 evrov. Naročnino lahko tudi 
podarite. Več o reviji ter naročilnica na 
www.druzinska-dozivetja.si Naročite 
se lahko tudi na info@aa-press.si

Zelena, modra, rdeča  
in rumena publikacija
Zavod za šport Republike Slovenije 
Planica je izdal prvo publikacijo z 
naslovom Šport v številkah, katere 
namen je poročanje o stanju športa v 
Sloveniji. Zavod naj bi v koledarskem 
letu izdal štiri publikacije po tematskih 
sklopih. 
Prvi tematski sklop (Zelena publikacija) 
daje pregled financiranja športa v 
Republiki Sloveniji. Opisuje porabo 
javnih sredstev, uresničevanje 
Nacionalnega programa športa, 
primerjava lokalnih skupnosti ter 
finančni kazalniki organizacij, ki so 
zanimivi za šport. Tako bo dobila širša 
javnost vpogled v statistične podatke na 
področju financ v športu. 
Drugi tematski sklop (Modra publikacija) 
bo osvetlila včlanjenost športnih 
društev v športne zveze, usposobljenost 
strokovnih delavcev v športu, pregled 
kategoriziranih športnikov, osvojene 
medalje na olimpijskih, evropskih in 
svetovnih tekmovanjih, štipendije 
športnikov, zaposlenost športnikov 
in drugi podatki, ki so zanimivi za 
tekmovalni šport. Skratka, gre za 
javni prikaz podatkov na področju 
organiziranosti NPŠZ, kadrov, 
usposabljanja v športu in vrhunskega 
športa. 

Obletnici Rudolfa Cvetka
V soboto, 17. novembra mineva 132 
let od rojstva prvega slovenskega 
dobitnika olimpijske medalje, 
sabljača Rudolfa Cvetka, ki je 
leta 1912, na olimpijskih igrah v 
Stockholmu, kot član avstrijske 
sabljaške reprezentance, osvojil 
srebrno medaljo v ekipnem 
tekmovanju s sabljo. 
Narodni muzej Slovenije, v 
sodelovanju z Vojaškim muzejem 
Slovenske vojske in Sabljaško 
zvezo Slovenije, pripravlja sredi 
decembra simpozij o Rudolfu 
Cvetku, s katerim bodo obeležili 100. 
obletnico prve slovenske olimpijske 
medalje in otvoritev prenovljene 
stalne razstave sabljača Rudolfa 
Cvetka. Cvetka so se spomnili tudi v 
dokumentarni oddaji Radia Slovenija, 
a so napačno navedli, da je osvojil 
posamično medaljo, pozabili so tudi, 
da je bil v tej ekipi tudi Slovenec iz 
Kočevja Richard Verderber. 

DECEMBER
5.12. Judo, finale, srednje šole, Koper.
8.12. Akrobatika, finale – srednje in osnovne šole, OŠ Dobrova.
15.12. Šah, finale, srednje šole.

JANUAR
15.1. Badminton, finale, srednje šole.
16.1. Med dvema ognjema, OŠPP, Glazija Celje.
30.1. Športno plezanje finale, srednje šole, tekma B, Škofijska gimnazija, Ljubljana.
31.1. Športno plezanje finale, srednje šole, tekma A, Škofijska gimnazija, Ljubljana.
31.1. Smučarski skoki, finale, osnovne šole.

Tretji tematski sklop (Rdeča publikacija) 
bo namenjen interesnemu programu 
športa otrok in mladine v športu:  Šolska 
športna tekmovanja, Zdrav življenjski 
slog, Naučimo se plavati, Zlati sonček 
in Krpan, Hura prosti čas ter prvič v 
šolskem letu 2011/2012 pilotski projekt 
Mali sonček, in druge podatke za širšo 
javnost.   
Četrti tematski sklop (Rumena 
publikacija) bo obdelal področje 
športnih objektov in športne rekreacije 
ter drugih področij, ki so zanimivi za 
šport. Vse publikacije bodo tudi na 
spletnih strani www.zsrs-planica.si

spletni info kazalec 
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NAMIZNI TENIS

MEP - Jorgić in Pavlin zmagovalca dvojic
»Veseli smo, da so se v Sevnici, Ivančni Gorici in Izoli odzvali prošnji in 

nam dali na razpolaga dvorane ter nam omogočili treninge in tudi tekme. 
S prikazanim sem v tem delu priprav zadovoljen, razočaran pa sem nad 
pristopom igralcev v obrambi,« je povedal trener po zadnji tekmi v Izoli. 
Reprezentanti so si ogledali kvalifikacijsko tekmo članske vrste z Romunijo. 
Prihodnji zbor mladinske reprezentance bo decembra, kajti kvalifikacije 
v skupini z Islandijo, Ukrajino in Nizozemsko se bodo na Nizozemskem 
pričele 4. januarja.

Sevnica : Slovenija (mladinci) 27:31(11:14) Sevnica: Božič, Zaponše, 
Plazar 1, Nered, Gorenjak 3, Djurdjevič 10, Ošlovnik 3, Brečko, Dražetič 
1, Kozole 4, Zorc 4, Bezgovšek, Kuhar 1, Kruc, Pernovšek, Brzin. Trener: 
Jernej Rantah, Slovenija (mladinci): Brglez, Grubar, Kos; Kodrin 4, Mač�
kovšek 1, Sendelbah 1, Ovniček 2, Majerle, Žabič 3, Suholežnik, Janc 5, 
Šoštarič 3, Levc 3, Hrastnik 7, Lapajne 2.

SVIŠ Pekarna Grosuplje – Slovenija (mladinci) 33:36 (15:15) SVIŠ Pe�
karna Grosuplje: Marjanovič, Polak 1, Zidar, Potokar 4, Rotar 3, Muhovec 
1, Pekolj, Bučar 3, Slapničar, Marinčič 9, Kristan, Stopar 2, Sendelbah 3, 
Šuntajs 1, Murčehajič 6. Trener Gorazd Potočnik.

Slovenija (mladinci): Žitnik, Zaponšek, Škalički, Cingesar 3, Gorenjak 
4, Grzentič 4, Fidel 1, Borovnik 2, Gorela 5, Sašek 1, Špende 9, Cehte 3, 
Okleščen 3, Premec 1.

Istrabenz plini Izola - Slovenija (mladinci) 29:24 (15:15) Istrabenz plini 
Izola: Gregorič (8 obramb), Kevič (7 obramb, 1 x 7m).; Jurič 4, Jelovčan, 
Dolenc, Gorela 10, Stepančič 4, Kojič 1/1, Bubnič,Zavratnik 1, Gomizelj, 
Redžič, Fidel 3, Koštric, Kleva 2, Slobodnik 4 (1). Trener: Sebastjan Pod�
bregar. Slovenija (mladinci): Grubar (3 obrambe), Škalički (5 obramb), 
Zaponšek (2 obrambi); Žabič 2, Cehte 2, Suholežnik, Špende 3, Šoštarič 9, 
Janc 1, Hrastnik 4, Kodrin, Mačkovšek, Okleščen, Ovniček 2, Grzentič, 
Gorenjak 1; Trener: Slavko Ivezič.

UMETNOSTNO DRSANJE
Mladinski svetovni pokal- 3. tekma

LINZ (A),od 12. do 15. septembra � Mladinke (31): 1.  Elena Radionova 
(Rus), 14.  Patricia Gleščič  (SBL)  104.67, mladinci (22): 1.   Nathan Chen 
(ZDA)  222.00, 20.  Krištof Brezar (Kranj) 85.93.
Mladinski svetovni pokal- 4. tekma

CARIGRAD (Tur), od 19. do 23. septembra � Mladinke (30): 1. Leah 
Keiser (ZDA), 22.  Pina Umek (Ce)   89.92.   
Mladinski svetovni pokal- 5. tekma

BLED, 26. do 29. septembra – Mladinke (33): 1. Hae Jin Kim (Kor) 
147.30, 11. Patricia Gleščič  (SBL)   117.26,  28.  Patricija Juren  (Ce) 75.68, 
30. Naja Ferkov (SBL) 71.41. Mladinci (28): 1.  Joshua Farris  (ZDA)   
211.21, 24.  Matej Gregorc    (LAB) 100.87, 28.  Krištof Brezar (Kr)  85.22.   

ŠPORTNO PLEZANJE

Škofic tudi evropski prvak
GEMOZAC (Fr), 4. novembra – Domen Škofic je zmagal na mladin�

skem evropskem prvenstvu, uvrstitve drugih slovenskih tekmovalcev 
pa so: mladinci (24): 1. Domen Škofic, 5. Sergej Epih, 8. Jure Raztresen, 
mladinke (26):  9. Tina Šušteršič,  16. Anja Šerbinek, kadetinje (36): 14. 
Tjaša Kalan , 30. Živa Ledinek, kadeti (43): 6. Martin Bergant, 8. Gregor 
Vezonik, 11. Milan Preskar , 30. Tim Unuk, starejše deklice (43): 22. Julija 
Kruder, starejši dečki (42):  4. Anže Peharc.

Na prvem mladinskem evropskem prvenstvu v okviru IFSC (Mednaro�
dne zveze za športno plezanje) v težavnostnem in hitrostnem plezanju se je 
pomerilo 316 mladih, med njimi je nastopilo tudi 13 slovenskih plezalcev, 
od katerih se je devet uvrstilo v finale.

18�letni Domen Škofic po lanskoletnem naslovu svetovnega prvaka 
med kadeti tudi letos nadaljuje uspešno sezono v mladinskem evropskem 

BRATISLAVA, 4. novembra – Na 
odprtem prvenstvu Slovaške sta bila 
najuspešnejša Darko Jorgić in Erik Pa�
vlin, ki sta zmagala v dvojicah, v finalu 
sta odpravila poljska vrstnika Tomasza 
Kotowskega in Aleksandra Wereckija. 
Tudi med posamezniki je bil najuspe�
šnejši hrastniški igralec, ki je osvojil 3. 
mesto. V ekipnem nastopu fantov je 
slovensko ekipo odpravila Moldavija s 
3:2. Pri dekletih sta nastopili le Tamara 
Pavčnik in Gaja Paradiž, Tamara je med 
posameznicami izpadla v drugem kolu. 
V dvojica pa sta se dekleti prebili do 
četrtfinala. V tolažilni skupini je Peter 
Hribar  napredoval dva kroga, zaustavil 
ga je Singapurec Loy Meng Hean. 

Mag. Marjan Hribar, predsednik 
NTZS, je mladim igralcem čestital: 
»Iskreno čestitam Darku Jorgiću in 
Eriku Pavlinu za odmevno zmago na 
MP Slovaške v kategoriji dvojic med 
kadeti. Ravno tako Darku čestitam za 
odlično 3. mesto med posamezniki, kar 
potrjuje njegovo visoko mesto med 
desetimi najboljšimi kadeti v Evropi. 

Zmaga je še toliko bolj pomembna ob dejstvu, da so se omenjenega turnirja 
udeležile skoraj vse najboljše evropske reprezentance ter nekaj azijskih 
držav. Odlične uvrstitve so posledica dela reprezentančnih selekcij, ki so 
pod novim vodstvom selektorja Jožeta Urha dobile nov zagon. Iskrene 
čestitke tudi Jožetu Urhu in njegovemu pomočniku Mateju Petarju, ki sta 
bila uspešna že na prvi mednarodni preizkušnji. Zahvala gre tudi klubskim 
trenerjem, ki z reprezentanti vsakodnevno vadijo, da bi bili čim bližje 
evropskemu vrhu.“

KOŠARKA

Mladi Laščani do finala
SOAVE (Italija), 4. novembra � Mladi košarkarji Zlatoroga so gostovali 

v Italiji, kjer so izbranci Jureta Kranjca osvojili drugo mesto, Jure Brodnik 
pa je bil najboljši strelec turnirja.

Petek, 2. novembra: Zlatorog Laško - Ferroli San Bonifacio 83:44 
(21:8,28:8, 18:17,16:11) Zlatorog: Posinek 2, Ledl 6, Jamšek 21 skokov, 7 
podaj in 7 ukradenih žog, 6 blokad, Brodnik 10, Barič 14 in 8 skokov in 
5 podaj, Steinier 3, Zupanc 8, Durnik Urb. 16, Kajtna 8, Durnik Urh 4, 
Lisica 13 in 15 skokov. 

Sobota, 3. novembra: Zlatorog Laško - Basket Villafranca 97:48 (27:13, 
29:13, 22:16, 19:6) Zlatorog: Posinek 2, Ledl 9, Jamšek 3, Brodnik 24, Barič 
20 (14 podaj, 10 skokov, 9 ukradenih žog), Steiner 6, Durnik Urb. 20 (9 
skokov), Kajtna 3, Lisica 10 (12 skokov),  Zlatorog Laško : Basket Ban-
cole Pontek – 74: 49 (18:8, 26:12, 22:16, 19:13) Zlatorog: Posinek 4, Ledl 
2, Jamšek 8 (20 skokov), Brodnik 37 (7/12 3pt), Barič 2, Steiner, Zupanc 
10 (9 podaj), Durnik Urban 9, Kajtna 2, Lisica. 

Nedelja, 4. novembra, polfinale: Zlatorog Laško : Tezenis Verona 74:71 
(21:15, 21:26, 12:13, 20:17) Zlatorog: Posinek, Ledl 3, Jamšek 2, Brodnik 
22, Barič 16 (6 skokov, 5 podaj, 4 prid. žoge) Steiner, Zupanc 7, Durnik 
Urb. 24, Lisica, finale: Pallacanestro Reggiana : KK Zlatorog Laško 92:74 
(20:20, 23:19, 16:17, 18:23) Zlatorog: Posinek, Ledl 3, Jamšek 6, Brodnik 
11, Barič 13, Zupanc 10 Durnik Urb. 26, Kajtna 2, Lisica 2.

ROKOMET

Mladinci v pripravah za SP 
IZOLA, 2. novembra � S tekmo med Istrabenz Plini Izolo in slovensko 

mladinsko reprezentanco so se končale tridnevne uvodne priprave mlade 
reprezentance za kvalifikacije za svetovno prvenstvo v letu 2013. Selektor 
Slavko Ivezič je preizkusil 30 igralcev, od tega po 15 na ponedeljkovi in 
torkovi tekmi s Sevnico in Svišem, izmed teh pa je izbral 15 igralcev za 
včerajšnji trening in nato še tekmo z Izolo. 

Erik Pavlin

Darko Jorgić

Domen Škofic (v sredini)
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pokalu v težavnosti pa tudi v svetovnem pokalu med člani. Tako je presenetil 
na članski tekmi svetovnega pokala v Atlanti, kjer se je prvič uvrstil v 
finale in z osmim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev med člani. 
Na »rockmastru« članov v kitajskem mestu Wuijang pri Šanghaju je 
dosegel drugo mesto, na predzadnji članski tekmi svetovnega pokala 
v težavnosti 2012 pa mu je le za eno mesto zmanjkala  uvrstitev v finale.

JUDO

Bežigrajčani so slavili
VARŠAVA (Poljska), 29. in 30. septembra – Na mednarodnem 

turnirju za mladince in mladinke ter kadete in kadetinje je nasto�
palo prek 1107 tekmovalcev iz 195 klubov iz 20 držav. Turnirja so 
se udeležili tudi judoisti JK Bežigrad in osvojili štiri zlate medalje, 
eno srebrno in bronasto ter eno peto mesto. V skupnem seštevku 
so osvojili 2. mesto, tik za najmočnejšim poljskim klubom Rybnik. 
Tekmovanje so začele kadetinje in mladinci. Najbolje sta se odrezali Petra 
Opresnik, ki je osvojila zlato medaljo do 63 kg ter Andreja Leški, ki je bila v ka�
tegoriji do 48 kg srebrna. Med mladinci je največ prikazal Matej Vidmar, zabe�
ležil je tri zmage, Martin Hojak z dvema zmagama ter Jan Košak z eno zmago.  
V nadaljevanju turnirja so se pomerile mladinke ter kadeti, bežigrajski ju�
doisti pa so osvojili tri zlate, eno bronasto medaljo ter eno peto mesto. Pri 
kadetih sta so z zmagami izstopali Martin Hojak do 73 kg in Dean Rogelj 
do 66 kg, pri mladinkah pa Patricija Brolih do 63 kg. Jan Košak je zasedel 
tretje mesto pri kadetih, Petra Opresnik pa je dokazala, da se lahko kosa tudi 
s štiri leta starejšimi nasprotnicami. Osvojila je peto mesto. Janez Vidmar, 
Gašper Trušnovec in Jan Bakija so izgubili v prvem kolu.

RITMIKA

14. Turnir izzivalk
LJUBLJANA, 10. novembra �  Klub za športno ritmično gim�

nastiko Šiška je izpeljal 14. turnir izzivalk. V štirih kategorijah je 
nastopilo 60 tekmovalk iz 10 držav. V skupini deklic je bila najbolj�
ša Mlada Filippova. Iz KŠRG Šiška sta nastopili Živa Harisch Jeza in Ela 
Lipcer, ki sta zasedli 11. in 13. mesto.

Med kadetinjami je izstopala Alexsandra Akreeva, ki je zmagala tudi 
v vaji z žogo in rekvizitom po izbiri. Med slovenskimi tekmovalkami sta se 
s skupnim 2. in 4. mestom odrezali Taja Karner (ND) in Iza Zorec (Moste). 
Izvrstno skupno 2. mesto je z 46,150 točke med mladinkami osvojila Mo-
nija Čebašek (KŠRG Šiška), druga tudi v vaji z obročem in orodjem po 
izbiri. Zmagala je Rusinja Kuznetsova. Med članicami je v mnogoboju 
skupno slavila Rusinja Ekatarina Vedeneeva (105,242), pred Italijanko 

Gulio Pala (95,850) ter Kazahstanko 
Viktoriyo Gorbunovo (94,248). 
Najboljša Slovenka je bila na 4. mestu 
Sara Kragulj s skupno oceno 91,292, 
ki je osvojila tudi 2. mesto z vajo s 
kiji. Rusinja Vedeneeva je osvojila 
vsa prva mesta v posamičnih vajah. 
KŠRG Šiška so zastopale Valentina 
Horvat, Tinka Leskovec in Nina 
Košnjek. Glej: http://www.live�
stream.com/rhythmicgym

ŠAH

MSP v šahu
MARIBOR, 18. Novembra – Mladinsko svetovno prvenstvo v šahu. 

Fantje, U18: 1. Dariusz Swiercz (Polj) 9,0, 43. Žan Tomazini (Slo) in 
Benedict Hasenohr (Švi) po 6,0, 60. Gal Drnovšek 5,5, 62. Domen Hiti 
5,5, 73. Filip Matijevič 5,0, 75. Tim Janželj 5,0, 79. Severin Mejak 5,0, 91. 
Aleš Brcar 4,5,  94. Ambrož Čopi 4,0, 98. Tilen Lučovnik 4,0, 100. Klemen 
Janžekovič 4,0, 101. Nino Čmor 4,0.

U16: 1. Urii Eliseev (Rus) 9,0, 61. Sebastijan 
Markoja 5,5, 80. Peter Urbanc 5,0, 95. Sham 
Bratkovič 4,5 102. Miha Bombek 4,5, 103, Martin 
Mikolič 4,5, 105. Domen Djuričič 4,0 , 111. Ale�
ksander Krčmar 4,0, 119. David Zagoršek 3,0, 121. 
Emanue Nikl Hutinski 3,0, 123. Nejc Pešl 1,5.  

U14: 1. W. Kayden Troff (ZDA) 9,0, 54. Maj 
Zirkelbach 6,0, 57. Boris Markoja 6,0, 71. Julijan 
Novakovič 5,5, 98. Luka Skuhala 5,0, 105. Jernej 
Skuhala 5,0, 110. Anže Žnidarič 5,0, 113. Andraž 
Šuta 5,0, 114. Janez Petauer 4,5, 119. David Murko 

4,5, 123. Jan Dolinar 4,5, 129. Kris Feltrin 4,5, 130. Anej Kmetič 4,5, 132. 
David Opalič 4,5 135, Urban Čretnik 4,0, 138. Matej Brcar 4,0, 139. Matic 
Dolinar 4,0, 141. Jakob Jarc 4,0, 148. Tine Markočič 4,0. 

U12: 1. Samuel Sevian (ZDA) 9.0, 47. Jakob Bratkovič 6,5, 80. Vid 
Dobrovoljc 6,0, 100. Jurij Zamar Kodelja 5,5, 111. David Brinovec 5,0, 
118. Sašo Nikič 5,0, 123. Jaka Meglič 5,0, 135. Maj Markošek 4,5, 143. Staš 
Ahtik 4,5, 149. Vasja Ačimovič 4,5.

Prihodnje zvezde

Drugo mesto za Moniko Čebašek

Dariusz Swiercz

U10: 1. Khoi Anh Nguyen (Viet) 11, 46. Nejc Amon 6,5, 76. Nik Krejič 
6,0, 104. Matija Straže 5,5, 105. Jan Unuk 5,5, 111. Gregor Globevnik 5,0, 
114. Peter Kržan 5,0, 123. Elvis Džamastagič 5,0,  133. Miha Jelen 5,0, 149. 
Jaka Brilej 4,5. 

U8: 1. Nodirbek Abdusattorov (Uzb) 10, 68. Jan Šubelj 5,5, 88. Nikolaj 
Dajčman 5, 94. Filip Trplan 5, 106. Jan Marn 4,5, 116. Aleksander Dajčman 
4, 118. Leonard Kobal 4, 120. Janko Adam Koležnik 3,5, 122. Enej Meglič 
3,5, 125. Rok Drobnič 3,5, 126. Tilen Malkoč 3,5, 128. Lan Batič 3, 151. 
Anej Bevk Peternelj 3. 

Dekleta, U18: 1. Aleksandra Goryachkina (Rus) 9,5, 75. Lara Carli 3,5, 
77. Manca Hervolj 3,5,  

U16: 1. Anna Styazhkina (Rus) 9, 37. Barbara Skuhala 6, 43. Veronika 
Franca 6, 65. Caterina Leonardi 5, 73. Alja Bernik 5, 82. Petra Kejžar 4,5, 
88. Maja Urbanc 4, 91. Lara Janželj 4, 94. Andreja Dobrovoljc 4. 

U14: 1. M. Mahalakshmi (Ind), 34. Laura Unuk, 61. Petra Pavlič, 65. 
Teja Vidic, 70. Hana Nemec, 72. Sarah Ramadani, 82. Eva Petauer, 104. 
Lucija Krošelj, 106. Alja Janžekovič, 116, Staša Kučer, 117. Zala Šturm, 

U12: 1. R. Vaishali (Ind) 9, 40. Ivana Hreščak 6, 56. Monika Rozman 
5,5, 94. Špela Markočič 4,5, 98. Ana Urbanc 4,5, 108. Hana Bajt 4, 109. Zala 
Kojek 4, 110. Simona Drobnič 4, 112. Zala Petauer 4, 118. Sabina Japič 3,5, 
121. Lucija Kadiš 3, 

U10: 1. N. Priyanka (Ind) 9,5, 60. Nuša Hercog 5,5, 72. Zala Urh 5,5, 
88. Ana Marija Petauer 5, 89. Lana Radej 5, 107. Maja Majcen 4, 109. Liza 
Kisilak 4, 117. Alja Baškovec 3,5. 

U8: 1. Motahare Asadi (Iri) 10,5, 32. Asja Čebron 6, 70. Ana Pibernik 
4, 71. Pia Marie Ružič 4,  72. Tina Urbanc 4, 82. Meta Kolšek 3,5, 86. 
Lalita Grobelšek 3,5.
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Že nekaj let je začetek jeseni v mojem koledarju označen z mastnim tiskom 
– »Ne pozabi poslati dokumentacije za pridobitev Zoisove štipendije.« Tudi 
če bi sama pozabila, bi me zaskrbljeni pogovori staršev ob kavici pred klubom 
pravočasno opomnili. Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo je pogoj, če kandi-
diraš glede na učni uspeh, že vratolomno povprečje 5,0, pa seveda prepoznana 
nadarjenost »po ustreznem konceptu«, ki prinaša 15 točk glede na merila za 
izjemne dosežke. 

Prav lepo je, da med te izjemne dosežke lahko prištejemo tudi dosežke na 
športnem področju, vendar pa smo letos naleteli na težavo. Izredni dosežki za 
področje tekmovanj iz matematike ali angleščine so že po naravi tekmovanja, 
ki so stopenjska in strukturirana. Povsem razumljivo je, da je prva stopnja dr-
žavnega tekmovanja iz matematike osnovnošolsko, sledi regijsko tekmovanje 
in na koncu državno.

Če želimo takšno sestavo prenesti v šport, se po bližnjici zapeljemo v kaos. 
Državna tekmovanja v mnogih športih pač niso organizirana tako. Državno tek-
movanje je pogosto samo eno, skupaj s še kakšnim pokalnim tekmovanjem pa je 

temelj za udeležbo na tekmovanju evropske ravni. Logična izpeljava je, da če dosežeš 
podoben uspeh na evropskem pokalnem tekmovanju, naj bi bila predhodna stopnja 
tekmovanje na državni ravni.

Napačno! Na naši panožni zvezi so nas prijazno obvestili, da tudi naslov evrop-
skega prvaka v tem primeru ne zadovolji pogojem za prepoznanje izjemnega dosežka. 
To, da zastopaš Slovenijo na evropskem ali svetovnem prvenstvu, ni dosežek, ker 
kvalifikacije niso potekale na šolski in ustrezni regionalni ravni. Sicer je pogoj medalja 
na evropskem pokalu, a, žal, v tem primeru ne šteje.

Berem vprašanja staršev na Državnem portalu RS in opažam vprašanja, kot je:
»Pozdravljeni! Imam vprašanja glede izjemnih dosežkov, in sicer predhodnih 

tekmovanj: 1. Za finale šolskega tekmovanja imajo nekatere regije izbirna tekmova-
nja, druga pa tekmovalce samo prijavijo na finale. Kaj naj tekmovalec, ki je v finalu 
dosegel eno od prvih treh mest, ni pa imel izbirnega tekmovanja, napiše v stolpec 8, 
obrazca za uveljavljanje izjemnih dosežkov? 2. Enako vprašanje se mi poraja tudi 
za državna prvenstva, na katera je možna prijava na državno prvenstvo tudi brez 
predhodnih tekem. Ali lahko napišem v stolpec 8 dopoldansko predtekmovanje na 
samem državnem prvenstvu, kjer se naredi selekcija, finale pa se izpelje v popoldan-
skem času? Hvala za odgovor in lep pozdrav …

Torej, lahko si državni prvak, vendar, ker prav tvoja regija ni imela izbirnega 
tekmovanja, pa čeprav si premagal tudi tekmovalce, ki so imeli regionalno tekmo-
vanje, tvoj dosežek ni izjemen.

Odgovor je zelo jasen:
1. Na podlagi 16. člena Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij morajo 

Porazno prazna merila

Na Zavodu RS za šolstvo je lani izšel priročnik z naslovom Kulturno umetnostna 
vzgoja kot plod sodelovanja različnih institucij s področja izobraževanja in umetnosti 
ter učiteljev praktikov. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo s kulturno umetnostno 
vzgojo v vrtcih ter na osnovnih in srednjih šolah. Vsaka slovenska šola je dobila 
po en brezplačen izvod priročnika z namenom, da bi kulturno-umetnostna vzgoja 
v šolah kot nadpredmetna vsebina bolje in lažje zaživela. Izdelana je tudi spletna 
oblika priročnika, ki ga najdete na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/
kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf.

Eno od osmih kulturno umetniških področij, predstavljenih v priročniku, je 
tudi plesna umetnost oz. sodobni ples kot umetnost današnjosti. Danes je sodobni 
ples drugačen od tistega izpred dvajsetih let in je tudi drugačen od drugih zvrsti. 
V formalnih plesnih oblikah, kot so ljudski ples, družabni ples, klasični balet, je 
naloga plesalca obvladati in poustvarjati gibalne vzorce. Načela sodobnega plesa, 
ki so nastala v začetku dvajsetega stoletja kot odpor do dotedanjega formalizma v 
plesni umetnosti (klasičnem baletu), pa temeljijo na ustvarjalnosti plesalca, ki išče 
nove gibalne oblike, s katerimi sporoča doživetja, misli… Ustvarjalni proces v so-

Aleš Peče

Včasih koristi  
malo zdrave pameti

Prof. Nina Markun Puhan

Pozor, hud ples

Tokrat začenjam z našim nekdanjim profesorjem dr. S. Kristanom, ki se je 
lotil razmisleka o ravnanju športne pedagoginje pri ocenjevanju Zlatega sončka 
(ŠM 179, str. 8). Včasih se mi zdi, da pri športni vzgoji, pa naj bo na osnovni 
šoli ali v vrtcu, preveč zapletamo. Spomnim se učenca, ki se je v sedmi razred 
na našo šolo preselil nekje iz Prlekije. Ne bom govoril o podrobnostih, da je bil 
nesamozavesten in vedno nekje ob robu, ko se je bilo treba uveljaviti med vrstniki. 
Tudi učno je bil težaven. Med drugim sem kmalu ugotovil, da ne zna plavati. 
Iz tega nisem delal komedije, nikogar nisem klical za nasvet, kaj naj naredim. 
Poklical sem prijatelja Mirka Lebarja, ki je v tistem času na Agenciji za šport 
Ljubljana vodil plavalne tečaje v bazenu Tivoli. Brez težav sva se dogovorila 
in tako sem Miho po pouku kar sam vozil na bazen s svojim avtomobilom. Če 
bi želel to urejati po formalni poti, fant ne bi nikoli videl vode, kaj šele, da bi 
se naučil plavati. Želim povedati, da mora športni pedagog ali učiteljica včasih 

ukrepati po zdravi pameti, mimo ustaljenih ali celo zapisanih poti. Seveda, če želimo 
nekaj v resnici izpeljati. 

Miha je bil trd oreh tudi za izkušene plavalne učitelje, a na koncu je splaval, kot se 
spodobi. Ne morem skriti, da sem bil tudi sam zelo zadovoljen. Prišel je konec šolskega 
leta in čas ocenjevanja, iz katerega smo, po mojem prepričanju, v novejšem času naredili 
pravo godljo. Kako oceniti takega fanta, ki je bil na igrišču in v telovadnici povsem nede-
javen? Njegov dosežek v bazenu mi seveda ni pustil druge možnosti, kot da ga ocenim 
z najvišjo oceno. Po podelitvi spričeval sem ga opazil v šolski avli, ko je prijateljem 
kazal to oceno. Naslednje leto, po počitnicah, je prišel v šolo povsem drug človek. Ne 
vem, ali sem k tej spremembi pripomogel tudi sam, vsekakor pa menim, da je bila moja 
odločitev pravilna. Sprašujem se, kaj bi lahko naredil, denimo, danes, brez omenjenih 
prijateljskih povezav in včasih strogo postavljenih receptov za naše delo. Menim, da 
morata športne pedagoge pri delu voditi, poleg strokovnega znanja, predvsem zdrava 
pamet in srce. Vsak športni pedagog ima v resnici veliko večjo avtonomijo, če je seveda 
v nekaj prepričan in če za tem tudi stoji, in še ljubiti se mu mora nekaj narediti za svoje 
prepričanje, vsekakor več, kot mu nalaga službena obveznost. 

Moram priznati, da ste bralci Športa mladih prvi, ki ste zvedeli za to mojo zgodbo. 
Pri takih odločitvah naj nas nikoli ne vodi preračunljivost v smislu popularnosti. Res pa 
je, da mi na prepolnem ljubljanskem parkirišču Miha vedno najde prostorček.

Zanimivo je, da se je cenjeni dr. Kristan tako ostro opredelil do dogodka (upravičeno). 
Zaustavil sem se tudi pri njegovem uvodnem stavku, v katerem občestvu bralcev našega 

dobni plesni umetnosti je odvisen od avtorjeve zamisli, kjer gre za svobodo izbire 
in delovanja (priročnik, str. 255-256).

Da bi nekatera manj poznana področja kulturno umetnostne vzgoje približali 
učiteljem, smo v gledališče Antona Podbevška Teater – APT v Novem mestu, povabili 
učitelje, ki jih zanima kulturno umetnostna vzgoja. Podrobneje so bila predstavljena 
področja filmske umetnosti, intermedijske in plesne umetnosti. Uvodni predstavitvi 
priročnika in kratki predstavitvi vseh treh področij je sledila predstava v izpeljavi 
skupine En Knap, z naslovom Pozor, hud ples! 

Plesalci so odlično odplesali in predstavili učno uro sodobnega plesa. Enourna 
interaktivna predstava nas je popeljala v svet sodobnega plesa, saj so plesalci kar med 
predstavo predstavili idejo sodobnega plesa, razložili, kako nastane predstava, ter 
prikazali značilne posebnosti. Navdušila je gledalce v dvorani in nas dobro ogrela 
za drugi, delavniški del. Vzporedno so potekale tri delavnice – za vsako v uvodu 
predstavljeno področje po ena. Bila sem moderatorka delavnice sodobnega plesa. 
Učitelji redko dobimo priložnost, da naše usposabljanje poteka na odrskih deskah. 
Že to je delavnici dalo poseben čar. Pa seveda to, da smo preizkusili delček tistega, 
kar smo videli v predstavi vrhunskih plesalcev, ter spoznali, kako je to mogoče 
prenesti v razred, med učence. Udeleženke, žal, samo ženske, smo bile z vseh ravni 
izobraževanja, od vrtca, osnovne šole do srednje šole, pa tudi z različnih področij 
– matematike, slovenščine, razrednega pouka, socialne pedagogike, veliko je bilo 
učiteljic podaljšanega bivanja, med udeleženkami nas je bilo tudi nekaj športnih 
pedagoginj. Na začetku me je skrbelo, kako se bom prepustila ustvarjalnemu gibu, 
saj sem bolj vajena plesati znane plesne korake, kot so valčki ali ča-ča-ča ... Tu pa je 
bilo treba ob glasbi ustvarjati gibanja, v katerih smo poleg svojega telesa natančneje 
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državna tekmovanja izpolnjevati pogoj, da so organizirana v dveh ali več stopnjah, 
in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno.

Lahko bi še malo razmišljali o birokratiziranih strukturah, o žalostnem stanju v 
finančnem sektorju države, pa vendar. Gre za otroke. Tiste, ki se trudijo, delajo, in 
so na svojem področju ustvarjanja izjemni. Gre za dejstvo, da se je nekdo v šolskem 
letu 2012/2013 odločil, da se uveljavljajo merila, ki niso medsebojno primerljiva – 
športni dosežki in dosežki v tekmovanjih znanja. Že vidim, kako se bo ta problem 
naslednje leto razrešil: preprosto bodo iz pogojev za izredne dosežke izbrisali šport. 

Dokaj dobro sledim slovenskemu časopisju, pa omenjeno žalostno in kratkovidno 
črtanje športnikov iz kroga štipendiranja nisem zasledila. Očitno ta populacija ni 
dovolj agresivna v boju za svoje mesto pod soncem. Med 1500 dijaki na prehodu v 
srednjo šolo, ki od septembra prejemajo Zoisovo štipendijo, nisem našla podatka, 
v kakšnih razmerjih so razporejeni glede na povprečno oceno oziroma izjemne 
dosežke. Vem, da je nastala kakšna odlična ocena tudi na temelju velikodušnega 
razumevanja za pridobitev štipendije. 

Povsem jasno je, da merila morajo biti. Zanima pa me, ali so tisti, ki so odločali 
o spremembi letošnjih meril (kriterijev), vprašali stroko, športnike ali kogarkoli, ki 
pozna šport? Če bi bile ocene edino merilo znanja na prehodu iz osnovne v srednjo 
šolo, potem ne bi bil takšen razkorak med nacionalnim preizkusom znanja in pov-
prečjem ocen med regijami in med šolami v posamezni regiji? 

Izvrstnost, nadarjenost, dosežki (rezultati) ... Kako lepo zvenijo te besede, a so 
porazno prazne za vse, ki so se dokazali na nekem športnem področju, ki pač ni 
imelo ustrezno organiziranega tekmovanja. 

zaznali in doživeli  tudi prostor in čas. Gibali smo se po odru na različne načine: kot da 
so tla vroča, kot da brodimo po vodi, kot da se nam strašansko mudi, kot da nam drsi, 
ali da smo neznansko utrujeni, pa tudi tako, da smo delali nasprotno od navodil vodje 
delavnice. Podajali smo si namišljen kovanec, podajali smo si tudi plosk, žonglirali smo 
z dejavnostmi iz vsakdanjega življenja. 

Nina Meško, izvajalka delavnice, sicer pa plesalka in strokovna svetovalka za ples pri 
Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), nas je popeljala tudi 
v skrivnost plesne koreografije. Skupine po 4 ali 5 so po metodi naključja, z metanjem 
kocke iz igre Človek ne jezi se, sestavile lastne koreografije na stolih. Če bi mi kdo pred 
tem dejal, da je mogoče tako sestaviti umetniško koreografijo, mu ne bi verjela. Prav 
gotovo pa ne bi verjela, da je to metodo mogoče prenesti v razred tako, da so učenci 
sami ustvarjalci koreografije in učitelj le koordinator, svetovalec, povezovalec. Ob 
odličnih Nininih spodbudah nam je uspelo. Ni bilo preprosto, saj je bilo treba močno 
napeti možgane in dve roki in dve nogi sta bili včasih že preveč. Zato pa je bilo zado-
voljstvo na koncu toliko večje. V dobre pol ure so nastale kratke koreografije, na katere 
so bile ponosne vse izvajalke. To pa še ni bilo vse. Isto koreografijo so nato zaplesale 
na različno glasbo in doživele, kako isti koraki in gibi ob drugačni glasbi dobijo čisto 
drugačen pomen.  

Bi se tudi vi preizkusili podobno delavnico? Aprila 2013 pripravljamo enodnevni 
seminar z naslovom Bližnjica do sodobnega plesa in gledališča giba. V Katalogu KA-
TIS ga najdete na strani 82. Izpeljali ga bomo v gledališču Španski borci v Ljubljani, 
saj imata oder in prava svetloba res svoj mik. Ustvarjanje na odru zbudi domišljijo in 
pomaga, da nas prav nič ne zanima, ali nas kdo opazuje. Takrat so z nami le naše telo, 
prostor, glasba in svetloba.

osrednjega častnika piše, da je primer izbral v reviji, ki je nihče ne bere. Takšen uvod 
bi brez težav izpustil. Prijatelji, za katere sem mislil, da sploh ne vedo za revijo Šport 
mladih, mi povedo, da berejo moje zapise. 

Kot upokojeni športni učitelj vsakoletno poravnam članarino in, če je le mogoče, 
obiščem srečanje športnih pedagogov. Tako je bilo tudi letos. Ne bi rad delal krivice 
prejšnjim organizatorjem, a po sodelovanju na srečanju 1995 sem bil prepričan, da bo 
tudi letos srečanje dobro izpeljano. Priznam, da me je bolj pritegnila možnost videti 
še tistih nekaj kolegov iz mojih časov, pa tudi dnevni red je bil zanimiv. Srečanje 
z mojim nekdanjim praktikantom, zdaj dobrim športnim prijateljem, Dušanom 
Bajcem, je bilo hitro polno iskric. Odprla sva toliko težav našega društva, da bo 
potrebno najti neko drugo priložnost, da jih razčistiva. Gre za nedejavnost velike 
večine kolegov, kot da se ne bi dovolj zavedali resnosti položaja tudi na našem 
področju. Tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj je dovolj prepričljivo pojasnil, kaj lahko 
pričakujemo. Sam menim, da bi bilo potrebno stvari postaviti še bolj odločno in 
morda tako zbuditi še tiste, ki so prepričani, da se bo trenutno stanje uredilo samo 
od sebe ali da bo nekdo to nalogo opravil namesto nas. 

Podelitev priznanj je bila zanimiva, posebno me je razveselilo priznanje Miranu 
Čeligoju, ki ga tudi zaradi njegovega navdušenja pri delu na več področjih zaslu-
ži. Malo pelina je gotovo v tem, da se mu je pivška športna srenja s tako lahkoto 
odpovedala. Isto bi kazalo za kolega Emeršiča, žal pa teh dveh nagrajencev ni bilo 
na podelitvi.     
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Nestrpno pričakujejo sneg
Poleg prave armade mlajših in starejših, ki se pozimi 

za rekreacijo in iz veselja do tega športa odpravljajo na 
razna smučišča v Italijo in Slovenijo, nestrpno čakajo 
na novo sezono tudi tekmovalne ekipe SK Brdina, SK 
Devin, ŠD Mladina in Slovenskega planinskega društva 
Gorica. Skoraj 50 tekmovalcev teh klubov bo nastopalo 
na uradnih deželnih tekmah, ki jih prireja Italijanska 
smučarska zveza (FISI).

Najštevilnejšo skupino (skoraj 30 tekmovalcev) ima 
tudi letos SK Devin, ki bo tekmoval v vseh mladinskih 
kategorijah, od babyjev do mlajših mladincev. Tudi pri SK 
Brdina razvijajo mladinsko dejavnost v vseh mladinskih 
kategorijah. Mladina in SPDG pa imata po eno skupino 
tekmovalcev.

Večina teh mladih smučarjev tudi med poletjem ni 
mirovala in se je pridno pripravljala na zahtevno sezono, 
čeprav ji vreme ni bilo naklonjeno. Zaradi vročega poletja 
so morali klubi izbirati oddaljene ledeniške smučarske 
centre kot sta Hintertux in Val Senales, saj na koroških 
ledenikih ni bilo snega. Skoraj vsi smučarji teh klubov pa 
so od konca lanske sezone dejavni, saj so imeli kondicijske 
treninge, pri Mladini so se udeležili tudi tekem z rolerji.

Precej novosti je v tej sezoni s trenerskim kadrom. Le 
pri SK Devin so potrdili trenerja Aleša Severja, ki se mu 
je pri najmlajših pridružil »domačin« Matej Štolfa. Pri SK 
Brdina so vadbo zaupali Tomažu Baumkircherju, njegov 
sodelavec pa bo Vid Baruca. Pri ŠD Mladina so se letos 
odločili, da bosta ekipo vodila mlada društvena trenerja 
Veronica Tence in Ivan Kerpan, ob mentorstvu sloven-
skega strokovnjaka Tomija Omjeca. Tudi pri Slovenskem 
planinskem društvu Gorica so izbrali »interno opcijo« in 
vodstvo mladinske ekipe zaupali novopečenemu trenerju 
Mattiji Rožiču.

Ob tekmovalni dejavnosti pa bodo vsi klubi priredili 
tudi smučarske tečaje, ki so predvsem med mladimi zelo 
priljubljeni. Dobre volje in načrtov torej ne manjka, le da 
bi bilo snega dovolj ...

Smučarski sejem
Smučarska sezona je pred vrati tudi za tek-

movalce in rekreativce med Slovenci v Italiji. 
Smučarski klub Brdina v Opčinah in Smučarski 
klub Devin v Križu sta novembra že priredila 
sejem smučarske rabljene opreme, ki sta bila 
dobro obiskana. Ekonomska kriza se še kako 
pozna pri vseh družinah, ki predvsem za 
otroke kupujejo opremo na takih sejmih, saj 
je potrebno »mulariji« skoraj vsako leto kupiti 
novo opremo.

Smučarski sejem  
v organizaciji SK Brdina  

je bil dobro obiskan

Matej Stolfa 
trener  
SK Devin

Veronica Tence in Ivan Kerpan, leta 2008 
slovenska zamejska smučarska prvaka, sedaj 
trenerja pri ŠD Mladina

Slovensko planinsko društvo Gorica je vsako leto soorganizator 
smučarskega čezmejnega prvenstva. Na sliki: posnetek pred 
nagrajevanjem v Cerknem (2012)

Aleš Sever

SK Devin je avgusta letos v Nabrežini priredil promocijsko tekmo z 
rolerji: na sliki skupina udeležencev SK Devin - Nabrezina
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Ivan Peterlin in 
Martin Maver spet 
izvoljena v IOZ

Novembra sta potekala občna zbora 
italijanske odbojkarske zveze FIPAV 
za obnovitev deželnega odbora za Fur-
lanijo-Julijsko krajino in pokrajinskega 
tržaškega odbora.

V obeh odborih sta bila potrjena dva slo-
venska odbojkarska delavca. V deželnem 
odboru je bil ponovno izvoljen s polnim 
številom glasov vsestranski športni dela-
vec, odbojkarski trener in podpredsednik 
Združenja slovenskih športnih društev v 
Italiji Ivan Peterlin. V tržaškem pokrajin-
skem odboru pa je prav tako dobil največ 
glasov za odborniško mesto trener in orga-
nizacijski tajnik pri ZSŠDI Martin Maver.

Nedvomno je to lepo priznanje, ne samo 
za slovensko odbojko, temveč tudi za ves 
slovenski šport v Italiji. Tako Peterlin 
kot Maver sta namreč že v prejšnjem 
mandatu v obeh telesih odlično opravljala 
svoje delo.

Pri Poletu spet zaživela ženska košarka
Po več letih „zatišja“ so pri Športnem društvu Polet iz Opčin ponovno začeli z žensko košarko, 

ki je bila v poznih šestdesetih letih pod vodstvom tedanjega trenerja in nato komentatorja na 
TV Koper-Capodistria kar uspešna. Z žensko košarko so nato poskusili pri Boru in dvakrat pri 
Poletu. Po nekaj letih pa je vse zamrlo.

Škoda, kajti je več slovenskih deklet, ki igrajo pri italijanskih društvih. V Miljah (Muggia) je 
npr. ekipa, ki nastopa v italijanski ligi A2 in s katero igra tudi Jessica Cergol, ki je že oblekla dres 
italijanske reprezentance. Pa tudi trener Matija Jogan, ki poučuje na slovenskih šolah v Trstu, 
je Slovenec. Tu je še vrsta drugih košarkaric, ki nastopa ali je nastopila v italijanskih klubih, 
npr. nekdanja mladinska reprezentantka Martina Gantar, Jana Croselli, Darma Milič, Samatha 
Cergol in druge.

Letos septembra so torej pri Poletu sestavili ekipo U 13. Zamisel, da bi zbrali skupino deklic, 
ki bi se ukvarjale s košarko, se je porodila že ob koncu lanske sezone. Nekaj igralk se je s košarko 
že ukvarjalo, večina pa je začetnic, ki dobro napredujejo. Igralke so obetavne, ozračje v ekipi 
je zelo dobro, kar daje upati, da bodo s košarko tudi nadaljevale. Dekleta trenirajo dvakrat na 
teden. Potrebovale bi več vadbe, toda terminov v telovadnicah ni. Podobno je tudi pri drugih 
športih. Ekipo vodi novopečeni inštruktor minikošarke Damjan Košuta (letnik 1991), pomaga 
mu bolj izkušeni Erik Piccini (1983).

Ivan Peterlin

Martin Maver

Ženska ekipa under 13 Poleta z Opčin pri Trstu

Tadei Pivk iz Žabnic 
italijanski prvak v 
gorskem teku

31-letni Slovenec iz Žabnic Tadei Pivk, ki 
tekmuje za italijansko društvo Aldo Moro 
Paluzza in ki je leta 2008 osvojil tretje mesto po 
anketi najboljših slovenskih športnikov v Italiji, 
je pred kratkim postal absolutni italijanski 
prvak v gorskem teku. Pivk je letos že osvojil 
naslov italijanskega prvaka v gorskem skyma-
rathonu, najdaljši gorskotekaški preizkušnji. 
Na skupni lestvici, ki upošteva rezultate treh 
disciplin (skymarathon, skyrace in vertical), 
je Pivk zbral največ točk. Odločilna za naslov 
prvaka je bila zadnja tekma v kraju Limone sul 
Garda, kjer so nastopili vsi najboljši italijanski 
tekmovalci, ki so morali preteči 23,5 kilome-
trov z 2.000 metri višinske razlike. Na tej tekmi 
je sicer osvojil »le« drugo mesto, kar pa je bilo 
dovolj za naslov absolutnega državnega prvaka.

Pivk je letos od maja do oktobra opravil več 
kot dvajset tekem. Najodmevnejši je verjetno 
njegov uspeh na Trofeji Scaccabarozzi, na 
kateri je nastopilo več tekmovalcev svetovnega 
kova. Pivk si je na tej zelo zahtevni preizkušnji 
po 43 kilometrih in 6.400 metrih višinske raz-
like prislužil tudi naslov italijanskega prvaka 
v skymarathonu.

Tadei Pivk
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Badminton

Badmintonski dan v Črnomlju 
ČRNOMELJ, 15. novembra – Avtorica 
tega prispevka sem prvič v živo videla, 
kako potekajo tekmovanja osnovnih 
šol s prilagojenim programom, in 
prvič tudi, kako to igro dojemajo 
učenci in učenke, ki ne trenirajo in 
zagotovo nimajo velikih možnosti 
za vadbo. Prepričana sem, da igrajo 
badminton samo občasno. Bila sem 
navdušena nad njihovo zavzetostjo 
nad igro. Tekmovanje je bilo zanje 
vrhunec badmintonske dejavnosti v 
šoli, predvsem pa kot doživetje ali pa 
nagrada za njihovo bolj poglobljeno 
ukvarjanje s to zanimivo igro z loparji. 

A badminton ni samo zanimiva igra, v vseh 
pogledih je tudi zahtevna. Veliko bolj, kot se 
zdi na prvi pogled. Treba je biti hiter, spreten, 
treba je hitro dojemati let žogice in svoj polo-
žaj na igrišču, treba se je pripraviti za udarec 
in razmišljati, kam usmeriti pernato žogico. 
Nekega trenutka sem se vprašala, kako neki 
bi sama igrala, če bi mi nekdo dal v roke lopar 
in dejal: »Namesto, da nas opazuješ, raje sama 
pokaži, kaj znaš.« Seveda si tega ne bi upala. 
In začela sem ceniti vsak udarec, vsako hitro 
akcijo, sploh vse, kar se je dogajalo na igriščih 
Osnovne šole v Črnomlju. In že takoj na začet-
ku moram vsem udeležencem čestitati za nasto-

pe, da ne govorim o finalu, ki je navdušil. Oba 
tekmeca sta bila izjemno spretna, predvsem pa 
sta nastopala v soglasju s fair playem, na koncu 
pa sta si segla v roke in čestitala. 

A vprašanj še ni bilo konec. Zvedela sem, da 
je v Sloveniji sedemindvajset šol s prilagojenim 
programom in petnajst pridruženih ter da je na 
državnem prvenstvu v Črnomlju sodelovalo 
samo sedem šol in petindvajset učencev in 
učenk. Zdelo se mi je, da to ni veliko in da so 
za to razlogi, ki jih poznajo ravnatelji in športni 
pedagogi na šolah s prilagojenim programom. 

No, najbrž nimajo vsi take sreče kot prav v 
Črnomlju, kjer je Andrej Sever, človek, ki se 
je vse življenje ukvarjal s športom in bil dolga 
leta rokometaš, spoznal, da je treba otrokom 
ponuditi možnost, da bodo lahko dejavni v 
športu. Ker je delal v gospodarstvu, je svoje 
kolege prepričal, da bi bilo pošteno, ko bi nekaj 
denarja namenili tudi za šport otrok. Zdelo se 
mu je ali pa so ga prepričali, da je tudi badmin-
ton igra, ki jo je treba predstaviti učencem in 
učenkam. In tako se je začela Osnovna šola 
Milke Šobar – Nataše opremljati s pripomočki 
za badminton in je danes med šolami s prila-
gojenim programom, ki se lahko pohvalijo z 
dobrim badmintonskim temeljem.      

Pa nič zato, če je sodelovalo samo petindvajset 
učencev. V ospredju tekmovanja za naslov prva-V ospredju tekmovanja za naslov prva-
ka je bilo vendarle sodelovanje in ne samo zma-

ga. Učenci so se imeli lepo, na koncu pa so dobili 
novega državnega prvaka – Sandija Perkoviča. 
Drugo mesto je osvojil Denis Kočan, tretji 
pa je bil, po najdaljšem in najbolj razgibanem 
dvoboju Kristijan Srpčič. No, če smo natančni, 
so imeli pomembno nalogo tudi športni peda-
gogi ob igrišču. Da je vse potekalo v znamenju 
športne kulture in povsod poudarjenega fair 
playa, so nekajkrat poskrbeli prav oni. Športni 
pedagog iz Ljubljane je s prijateljskim objemom 
čez ramena prepričeval svojega tekmovalca, ki 
je bil sicer med boljšimi, da se mora umiriti in 
igrati, tako kot zna. Da je to najbolje. Velika 
želja za dokazovanjem je marsikomu prekrižala 
tekmovalne načrte. 

Druženje je bilo prijetno tudi zato, ker je v 
Beli krajini doma gostoljubje in Črnomeljčani 
so se potrudili. Na osnovnošolskih tekmova-
njih redko vidimo ljudi z najvišjih položajev, 
tokrat pa si je županja, gospa Mojca Stjepano-
vič – Čemas, vzela čas in prišla pozdravit na-
stopajoče. »V Črnomlju zelo dobro sodelujeta 
občina in športna zveza. Na takšna tekmovanja 
vedno rada pridem, saj jih nimamo veliko. OŠ 
Milke Šobar – Nataše, prirediteljico državnega 
prvenstva, prav zdaj obnavljamo in zato si 
športno dvorano delijo z učenci OŠ Mirana 
Jarca,« je povedala županja.

»S pozitivno energijo, spoštovanjem in stro-S pozitivno energijo, spoštovanjem in stro-
kovnim delom premagajmo ovire in težave na 

Sandi Perkovič

Nitaj Ropret
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poti do »sončnega« cilja, celovitega razvoja na 
vseh področjih otrokovega delovanja,« je geslo 
šole, ki je pod vodstvom ravnatelja Matjaža 
Bariča že tretje leto organizirala tovrstno 
tekmovanje. Lahko bi dodali še polno mero 
prijaznosti in topline, ki jo dobi 61 otrok, od 
tega kar 35 Romov, ki so se odlično prilagodili 
in radi prihajajo v šolo. Ravnatelj je še dodal: 
»Na specialni olimpijadi sem sodeloval kot 
trener za nogomet in takrat sem pomislil, da 
bi organizirali tudi tekmovanje v badmintonu, 
ki ima v Črnomlju podporo mnogih, predvsem 
županje.«

Skupinice učencev, ki so čakale, da pridejo 
na vrsto, so se pogovarjale s svojimi športnimi 
mentorji, ti pa so jih bodrili in jim dajali na-
svete. Učenci z Osnovne šole Brežice so bili 
v enotnih dresih, vsi pa so bili pravi uspešni 
športniki. Na tekmovanje jih je pripeljala 
športna pedagoginja prof. Hedi Lopatič. 
»Učenci radi nastopajo v šolskih dresih, 
tokrat pa sem si jih sposodila. Na voljo so 
bile samo številke 1, 2, 13 in 16. Fantje, ki so 
edini devetošolci na šoli, nič ne komplicirajo. 
Za tekmovanja v nogometu, rokometu in 
plavanju pa izbiramo tudi med mlajšimi. A na 
naši šoli je le sedemnajst fantov. Udeležimo 
se vseh tekem, ker zbiramo točke za »naj 
športno šolo«. Lani smo že osvojili skupno 
tretje mesto. Vsak uspeh je pri teh otrocih 
viden že v očeh.«

Najboljši športnik OŠ Brežice je bil tudi 
tokrat Kristijan Srpčič Kiki, ki je tekmovanje 
končal z bronasto medaljo, sprejel pa je tudi 

pokal za ekipno 2. mesto. Njegova izjava je 
bila kratka: »Grem na vsa športna tekmovanja, 
nekje sem bolj, drugje pa manj uspešen.« Deve-
tošolec izvrstno teče, njegova disciplina je tek 
na 1000 m, s katerim je že večkrat zmagal. Tudi 
Zekri Morina je učenec iz OŠ Brežice. »Moje 
ime in priimek sta albanska. Imam še dva mlajša 
brata. V šoli mi je všeč matematika. Badminton 
ni moje področje, saj raje hodim v fitnes in 
dvigam uteži pri prijatelju Kevi. Prihodnje leto 
se bom vpisal na Poklicno in gradbeno šolo v 
Celje. Rad poslušam glasbeno skupino In Vivo 
in njihovo uspešnico Moje leto.«   

Miha Šuklje, učenec z OŠ Milke Šobar – 
Nataše, je odličnjak, a ima najraje likovno 
vzgojo. »Če smo učenci pridni, so učitelji 
zadovoljni in vse je OK. Pri atletiki najraje 
skačem v daljino in sem že zmagal. Pri badmin-
tonu uživam, pomembno je sodelovanje in ne 
zmaga. Z mlajšim bratom rada igrava nogomet, 
in sicer na babičinem vrtu, ki ima kmetijo. 
Šolanje bom zato nadaljeval na Kmetijski šoli 
v Novem mestu.« 

Osmošolec Semir Selimović je po duši ka-
rateist. V Ljubljano se je preselil iz Trbovelj, 
v Karatejskem klubu Ljubljana – Polje trenira 
vsak dan. »A v čem uživam? Veliko spim, rad 
imam pico in kebab, poslušam glasbo Kemala 
Malovčića, rad sem s prijatelji, še posebno 
na nogometnem igrišču.« Semirja je pohvalil 
učitelj Aljoša Šip: »Učence vozim na vsa tek-
movanja, čeprav se na šoli organizirajo sami. 
Poskrbijo tudi za medsebojno obveščanje, pa 
tudi z razredniki in ravnateljem se dogovorijo 

sami. Naša telovadnica je majhna, a smo kljub 
temu uspešni. Če so ocene in vedenje učencev v 
redu, sodelujejo povsod. To pomeni, da gremo 
tudi na jadranje, v hribe, na tabor v Kranjsko 
Goro, pa na smučanje. Otroci so zelo lepo 
vzgojeni in rad jih peljem povsod.«

Učitelj Andrej iz Kranja je pripeljal zanimivo 
ekipo. Med dečki je bil fant romunskega rodu 
Mihai Madalin, poleg je bil še Nitaj Ropret, 
z zanimivim imenom, ki je edini v Sloveniji, 
je pa zaljubljen v nogomet. »Ime mi je izbrala 
mama, ker zelo rada bere. Listala je po knjigah 
in izbrala iz njih črke ter sestavila ime. Da sem 
tukaj, ni naključje, saj je učitelj opazil, da sem 
športnik, dober tudi v badmintonu. Sem no-
gometaš, dobro tudi tečem, saj sem bil na DP v 
Radovljici v atletiki na 1000 m drugi, premagal 
me je, tako kot danes, Kristijan Srpčič. Na 
atletskem regijskem tekmovanju sem sodeloval 
v petih disciplinah in povsod sem zmagal. Na 
računalniku rad igram vojaške igrice, trenutno 
je na sporedu »cod 4 – moder warfa«, poslušam 
špansko glasbo, ker je zelo melodična, všeč pa 
mi je tudi španski jezik. Sem osmošolec, vem 
pa, da bom postal pečar.«

S podelitvijo medalj in pokalov se je končalo 
zanimivo državno prvenstvo. Izkazala se je tudi 
Badmintonska zveza Slovenije, ki je najboljšim 
ekipam podelila loparje in žogice. Medalje in 
pokale sta podelila Gašper Plestenjak, pred-
stavnik Zavoda za šport RS Planica, in gospod 
Andrej Sever. Na svidenje prihodnje leto, a v 
večjem številu … 

Mojca Zupan

Semir Selimović

Miha Šuklje

Čestitke zmagovalcu
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Judoistka in kartistka

Cilj – uživati 
v atletiki

Star sem 15 let in obiskujem 1. letnik Športne 
gimnazije Šiška. Med tednom živim v dijaškem 
domu, sicer pa prihajam iz Žirov. Živimo v 
novi hiši, imam še dva mlajša brata, Bine igra 
nogomet, Nace pa je lokostrelec. Smo športna 
družina. Mama je zelo dobra rekreativna 
tekačica, oče je gorski reševalec z labradorko 
Megi. Atletiko treniram od dvanajstega leta. 
Prej sem igral nogomet pri NK Alpina, kasneje 
pa sem se odločil za atletiko pri ŠD Tabor Žiri. 

V začetku sem tekel gorske teke, krose in 
na stezi. Mama Katja, ki je bila do leta 2012 
tudi moja trenerka, me je lani usmerila v stadi-
onsko atletiko, saj sem bil hiter in hkrati tudi 
vzdržljiv. Vedno sem bil sicer fizično šibkejši 
od tekmecev in nisem bil povsem v ospredju, 
vendar sem vztrajal s treningi. Tudi meni je 
stadionska atletika všeč, najraje tečem na raz-

Sara Markučič je 12-letno dekle, ki obiskuje 
7. razred na Osnovni šoli Elvire Vatovec v 
Pradah. Ukvarja se z različnimi športi, med 
njenimi najljubšimi pa sta judo in karting.

Sara je nevpadljiva najstnica, a se od svojih 

vrstnikov vendarle nekoliko razlikuje, saj se 
ukvarja z dvema zelo različnima športoma. Po 
šolskih obveznostih je njen čas trikrat na teden 
namenjen judu. Že sedem let je članica Judo 
kluba 15. maja Marezige, ki ga vodi trener Iztok 

Babič. Letos je postala državna podprvakinja 
v kategoriji mlajših deklic do 36 kg. Nedavno 
je zmagala na tekmovanju v Italiji, vseh tekem 
pa se ne more udeležiti, saj so njeni vikendi v 
znamenju kartinga.

 Sara Markučič1
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 Cene Rakušček AD MASS

 Jan Mrak Premium biljard klub3
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Življenje z biljardom  
in karatejem

Jan je učenec 6. razreda na Osnovni šoli Dravlje v Ljubljani, njegov šport je biljard. V začetku 
novembra, dan pred velikim mednarodnim turnirjem, je v Biljardni hiši na Parmovi treniral 
še zadnjič pred svojim nastopom med uveljavljenimi asi. Urejeno in od začetka, kot vselej. 
Najprej je v žepek v kotu pošiljal krogle, drugo za drugo, ki jih je prej v ravni vrsti razmestil 
na sredini mize. Palica je udarila v belo kroglo, ta pa je našla prvo v vrsti in jo skušala s trkom 
potisniti v kot. Po trku ni vsaka odletela, kamor bi morala. Potrpežljivo jo je znova in znova 
postavljal v vrsto in ponavljal udarec. Tako je, sam od sebe, nadaljeval z vse zahtevnejšimi 
vajami. Na koncu se je ukvarjal s proble-
mom, kako kroglo s palico udariti tako, 
da bo v loku in mimo ovire (krogle), po 
zraku ali po tleh, zadela svoj cilj – kroglo 
na drugi strani ovire, ki se mora po trku 
odpeljati v žepek.

Zdelo se je nekako tako, kot bi nogo-
metaš skušal prek živega zidu poslati žogo 
iz prostega strela, seveda v loku, proti 
vratom, z udarcem, ki mu nogometaši 
pravijo »felša«. Tudi igralci biljarda imajo 
enak izraz. Za vse te akcije je treba veliko 
vaditi, kajti sreča je slab prijatelj in se na-
njo ni mogoče zanašati. Med pomembne 
spretnosti je Jan postavil tudi začetni 
udarec, nekakšen servis pri biljardu, ki mu 
pravijo razbijanje. To ne pomeni samo to, 
da igralec razprši krogle po vsej površini 
mize, ampak mora ena od krogel tudi 
pasti v žep. Če ne pade, pride na potezo 
nasprotnik. Tudi kroglo, s katero igraš, si 
mora igralec ob razbijanju pripeljati v ta-
kšen položaj, da lahko z njo še kaj naredi.

Ko smo Jana opazovali za biljardno 
mizo, kako hitro in spretno je udarjal, 
smo pomislili, da  fant morda tudi govori 
hitro. A smo se zmotili. Govori počasi, umirjeno in premišljeno. Sošolci vedo, da je dober 
igralec biljarda, in če bi koga zanimala ta igra, bi se Jan z veseljem prelevil v učitelja. Doslej si 
je to v njegovem razredu  zaželela samo sošolka Vanda. Včasih gresta zato skupaj igrat biljard 
in takrat se Jan prelevi v učitelja.

Kako je Jan je prišel do svojega športa? Prek računalnika. Med igricami je našel tudi biljard 
in ker je njegov oče ljubitelj biljarda, ga je peljal s seboj na trening. Bilo mu je všeč in je ostal. 
Trenira pri Mitji Gradišniku, a samo kadar ima čas. Pred turnirji si ga vzame pogosteje.  Na 
vprašanje, kakšni so njegovi tekmovalni uspehi, je bil nekaj časa tiho. »Nisem bil še nikoli 
posebno visoko,« je razložil in pravilno sem sklepal, da Jan igra pretežno s precej starejšimi 
igralci, ki imajo za seboj precej več treninga in tekmovanj. Sprijaznil se je s tem, da njegov čas 
še pride. Nedavno je v Mariboru, na nekem turnirju B, zmagal prvi dvoboj z veliko starejšim 
nasprotnikom s 6:5. A tega uspeha se ni spomnil Jan, pač pa njegov oče.

Kaj je pri biljardu najtežje? »Dolgi streli, udarci, pri katerih mora žogica skočiti in se za-
vrteti, tako da njena pot ni ravna. Zahtevno je igrati ob robu (Jan pravi temu igra ob bandi) 
ali na odboj. Za odboje je treba kar malo predvidevati, kako se bo krogla odbijala. »Vse se da 
naučiti,« je odločno poudaril, a je povedal, da nikoli ni že vnaprej jasno, ali bo nekaj uspelo 
ali ne. »Zgodilo se mi je že, da sem imel pri igri devetice zadnjo kroglo pred luknjo, pa sem 
jo zgrešil. Takrat sem bil sam nase zelo jezen.«

Jan pred TV rad gleda tekmovanja v snooker-ju, to je igra, ki je podobna biljardu, bistvena 
posebnost pa je, da se odvija na precej večjih mizah in tudi igra poteka nekoliko drugače. 
Namizni tenis in nogomet sta športa, ki sta mu všeč, karate pa trenira in ima že oranžni pas. 

Janov mentor Matej Dakol, trener Mitja Gradišnik in Matjaža  Erčulja, ki je slovenski pr-
vak, so njegovi vzorniki. Na turnirju in vsi, ki igrajo, oblečeni, kot se za turnir spodobi in to 
narekujejo pravila. Ob klubski majici spadajo poleg črne hlače in črni čevlji. Samoveznica bi 
bila moteča. Igralec se lahko na zelenem polju dotika samo bele krogle s palico. Če se dotakne 
kakšne druge krogle, je to »faul« in nasprotni igralec ima v roki belo kroglo. Kaj to pomeni? 
Da lahko nasprotnik vzame belo kroglo in si jo na igrišču postavi, kamor mu ustreza. 

daljah od 400 do 1000 metrov. Lani sem začel 
trenirati pri AD Mass v skupini trenerja prof. 
Svjetlana Vujasina, treningi so mi bili všeč, 
čeprav so bili včasih tudi naporni. Pomembno 
je, da se imamo v skupini fino in da se ra-
zumemo med seboj. Moj vzornik je Rudisha. 

Letos sem pri pionirjih U16 na 1000 m zma-
gal na šolskem atletskem prvenstvu v Kopru, na 
APS in še na DP. Najbolj sem bil vesel uspeha 
letos septembra na državnem prvenstvu U16 
v Slovenj Gradcu, ko sem tekel zelo dober 
čas 2:36,85. S tem dosežkom sem se uvrstil 
v reprezentanco, nastopil v Celovcu na 1500 
m in zmagal. Kasneje sem se uvrstil pa še na 
peteroboj pionirskih reprezentanc na Reki, kjer 
sem bil drugi na 1000 m.

Za prihodnjo sezono želim izpolniti normo 
na 800 m za OFEM (olimpijski festival ev-
ropske mladine), ki bo na Nizozemskem, in 
normo na 800 m za svetovno prvenstvo za 
mlajše mladince. Dolgoročni cilj so olimpijske 
igre, morda že v Riu. Želim si, da bi bil zdrav 
in da ne bi bilo poškodb. Ter da bi še naprej 
užival v atletiki.«

Pri komaj treh letih so starši izpolnili oblju-
bo ter ji omogočili vožnjo s kartingom. Zabava 
je kmalu prerasla v resnejši pristop do športa, 
ki praviloma spada bolj v moško zavest, kljub 
temu, da je v preteklosti več deklet dokazovalo 
nasprotno. Sara je izkušnje najprej nabirala na 
dirkah po Sloveniji, kmalu pa so se starši odlo-
čili, da jo zaradi bližine Italije, ki je tudi dežela 
kartinga, usmerijo v nastope, v katerih je kon-
kurenca precej večja. V mladinskih kategorijah 
je navdušila na svetovnem prvenstvu do 12. leta, 
kjer se je v konkurenci 120 tekmovalcev redno 
uvrščala med deset najhitrejših.

Prav na dirki svetovnega finala je Sarine 
uspehe zasledil Franci Jerančič, ki je takrat 
prevzel vodenje karting ekipe za slovitega 
proizvajalca avtomobilov Lotus. Tako je dekle 
pri rosnih enajstih letih postalo del tovarniške 
ekipe, ki je kalilnica prihodnjih dirkačev na poti 
v slovito karavano formule 1. Letos je zaradi 
spremenjenih pravil, ki določajo, da se mladinci 
lahko podajo na mednarodne dirke šele pri tri-
najstih letih, nastopala v državnem prvenstvu. 
Čeprav je tekmovala s petnajstletnimi fanti, se 
je redno uvrščala na zmagovalni oder in sezono 
končala na 3. mestu. Na vrsti pa so že priprave 
na prihodnjo sezono, ko se bo Sara podala na 
dirke evropskega prvenstva. 

Ob koncu sezone je Lotus izpolnil obljubo 
in jo je, za nagrado ob koncu uspešne sezone, 
povabil na dirko formule 1, kjer je bila gostja 
angleške ekipe. Sari so v moštvu predstavili 
delo celotne ekipe na dirkah in ji razkrili 
skrivnosti iz zakulisja garaž. Ob koncu dne-
va je imela priložnost poklepetati z obema 
dirkačema ekipe Romainom Grosjeanom in 
Kimijem Raikkonenom. Redkobesedni Finec ji 
je namenil celo nekaj spodbudnih besed, morda 
pa se ji bo, v bližnji prihodnosti, pridružil na 
testiranju nove opreme, saj je tudi sam zapri-
sežen ljubitelj kartinga.



202020

 Manca Urh4
desetplusdesetplusdeset10 +

20

Vsestranska -  
za karate

potrebujem. Poleg družine me spodbujajo še 
prijatelji in celotna reprezentanca. Imam tri 
sestre - Zala igra šah in je nastopila na svetov-
nem prvenstvu v Mariboru, stara je deset let. 
Najmlajša Meta je stara štiri leta, najstarejša pa 
dvaindvajset. Med seboj se zelo dobro razu-
memo. Živimo na Bregu ob Savi blizu Kranja. 
To je majhna, prijetna in mirna vasica, v kateri 
se vsi dobro razumemo. Ob moji zmagi so mi 

Trenirati sem začela pred devetimi leti, za 
kar me je navdušil Bruce Lee. In ker se je oče 
že ukvarjal s karatejem, sem začela trenirati 
še sama. Sem mojstrica karateja 1. Letos sem 
postala tudi svetovna prvakinja v katah. Stara 
sem 15 let in obiskujem prvi letnik gimnazije 
v Kranju. 

Klub in trenerji

Moja karatejska pot je vpeta med več klubov. 
Treningi potekajo vsak dan v Ljubljani, v petek 
treniram še v Tolminu. Tekmujem za slovensko 
reprezentanco. Za karate me je spodbudil oče, 
ki je bil tudi moj trener. Z njim sem začela ka-
rate in naučil me je vsega, kar znam. Skupaj sva 
hodila na seminarje in se učila ter nadgrajevala 
znanje. Iskala sva najboljše trenerje po Sloveniji 
in jih tudi našla, izpostavila pa bi Klemena Sta-
novnika, Jerneja Čuferja in Marka Mitrovića. 
Od njih sva dobila znanje, tisto piko na i, da 
sem lahko danes svetovna prvakinja.  

Prosti čas

Rada plezam, bila sem že v Ospu, na Črnem 
kalu, v Bohinjski Beli in v Bohinju, na Turncu, 
na plezališču Kamnitnik in v Preddvoru. Igram 
namizni tenis, v osnovni šoli smo se udeležili 
tudi tekmovanj, s katerih sem prinesla dve 
medalji, posamično bronasto in zlato med 

ekipami. Kolesarim, med pole-
tjem sem šla večkrat s kolesom 
na trening v Ljubljano, hodim v 
hribe, bila sem na Triglavu, pa 
na Storžiču, Sedmerih jezerih, 
Tičarici, Zelnarici, Viševniku, 
Debeli peči, Tolstem vrhu, Tolsti košuti … in 
še na mnogih manjših hribih. Tečem. Bila sem 
na Ljubljanskem maratonu, blejski desetki, na 
DM teku za ženske. Pozimi deskam, občasno 
smučam. Rada preberem tudi kakšno knjigo, 
predvsem grozljivke in detektivke. Poslušam 
raznoliko glasbo, denimo, rock, hardrock, 
metal, heavymetal, pop, skoraj vse. 

Karate

Je borilna spretnost, predvsem za samoo-
brambo. Pri otrocih se karate skozi igro pre-
naša tudi v šport. Otroci in mladi na tekmujejo 
v katah in v bojih. Sama tekmujem v katah – to 
je vnaprej predpisan sistem blokad in udarcev, 
ki upodabljajo boj. Kata se vedno prične z 
blokado, ki ponazarja obrambno naravnanost 
karateja. Vrhunec kate je udarec s krikom (kiai), 
t. i. smrtni udarec. 

Družina

Je na prvem mestu, saj me spodbuja, vliva 
mi pozitivno energijo, ki jo pri tem športu zelo 
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pripravili manjšo veselico, na kateri je igrala 
tudi harmonika. 

Tekmovanja

Tekmujem od sedmega leta. Spomnim se 
prvega nastopa, ko nisem vedela niti tega, kako 
naj se pravilno obrnem. Za iziv sem si postavila, 
da premagam vsaj eno nasprotnico. Najprej 
sem začela tekmovati po Sloveniji, kasneje 
pa sem si postavila nove izive – zmagovati na 
mednarodnih tekmovanjih v tujini. V Jessoli 
(Italija) je bilo pred štirimi leti svetovno pr-
venstvo in tudi tam sem zmagala. Bila sem še v 
Caorleju, v Benetkah in Ferrari, pa na Dunaju 
in v Salzburgu, v Budimpešti, v Pulju in na 
Reki, v Pljevljah v Črni gori, v Romuniji, Srbiji, 
Bosni in Hercegovini, na Češkem in Poljskem. 
Naštela sem turnirje, na katerih sem zmagala. 
Imam že več kot 250 medalj, od tega več kot 
polovico zlatih.

Borišče (tatami) je dva centimetra debela 
blazina v kvadratu 8 x 8. Vsak tatami ima po 
pet sodnikov, ki ocenjujejo pravilno tehniko, 
hitrost, ravnotežje, napadalnost, eksplozivnost 
in ritem. 

Lodz (Poljska), 2012

Tu je od 2. do 8. oktobra potekalo SP v tra-
dicionalnem karateju. Na SP smo se odpravili z 
dvema kombijema. Bilo nas je enajst tekmoval-
cev. Sloveniji smo prinesli zgodovinski uspeh, 
saj sem postala svetovna prvakinja v katah. Po 
tekmovanju smo se udeležili poslovilne zabave, 
ki pa smo jo zaradi utrujenosti kmalu zapustili.  

Areno Atlas lahko primerjamo s Stožicami, 
vednar je še večja. Ko stopiš v dvorano, najprej 
zagledaš zelo velik prostor – telovadnico, okoli 
katere so tribune. Tam je bilo kar šest borišč. 
Tekmovanje izgleda tako: preden vstopiš na 
blazine, se prikloniš sodniku, potem stopiš 
približno na sredino tatamija in se še enkrat pri-
kloniš, napoveš kato in jo izpelješ, sodniki pa te 
ocenijo. Na koncu se še enkrat prikloniš, odideš 
s tatamija in ga prepustiš drugi tekmovalki.

Občutki po tekmovanju so bili fantastični. 
Ko skleneš tekmovanje in dobiš dobre ocene 
ter ugotoviš, da si ravnokar zmagal na SP, vidiš, 
kako celotna slovenska reprezentanca skače 
od veselja, nekateri so se kar jokali, spet drugi 
mahali s slovenskimi zastavami, in pomisliš, da 
ne zmagaš le zase, temveč tudi za prijatelje, ki 
te spremljajo, za trenerje, ki se trudijo s tabo, 
za starše, ki te spodbujajo na vsakem koraku, 
v bistvu za Slovenijo, saj Slovenija še ni dobila 
zlate medalje na SP in je bil to velik cilj. In 
res, ko se zaveš vsega tega, si ponosen nase in 
občutki ne morejo biti drugačni kot veličastno 
popolni.

Cilji 

Z osvojitvijo svetovnega prvaka izpolniš svo-
je največje sanje in cilje. Višje ne gre. Karate je 
disciplina, ki si zelo prizadeva, da bi se uvrstila 
na olimpijske igre. Do zdaj se to ni zgodilo. 
A upanje ostane … Čez dve leti bo svetovno 
prvenstvo v Egiptu, takrat bom mladinka in 
upam, da bom spet odlično pripravljena.

 Silvija Peroša TK Morje, Portorož5

Svoj šport  
jemljem resno

Sem Silvija Peroša, živim v Pradah, stara sem 14 let in se tekmovalno ukvarjam s tenisom. 
Igrati sem začela pri šestih letih, takrat samo za zabavo. Kasneje mi je ta šport postal zelo 
všeč. Moja vzornica je Katarina Srebotnik. Tenis mi je všeč, ker samo ena točka lahko 
pomeni zmago ali poraz. Zato se je potrebno boriti za vsako točko do konca. Velikokrat 
se zgodi, da zgubljaš 0 : 6 ali 0 : 5, a je še vedno možnost za zmago. 

Moj prvi teniški klub je bil TK Koper, tam sem trenirala pri Ervinu Hafnerju, v teniškem 
klube TK Morje Portorož, kjer treniram že dobro leto, pa vadim pri Goranu Jelenu. Z njim 
sem zelo zadovoljna, saj me je naučil veliko novih stvari. Treniram vsak dan po dve uri ali 
več, trikrat na teden imam poleg treningov tudi motorične vaje. 

Imam veliko teniških igralcev, po katerih se trudim zgledovati z vsemi močmi. Moja 
moška idola sta Novak Djoković in Andy Murray, pri ženskah pa Viktorija Azarenka in 
Serena Williams. Moj najljubši turnir za veliko nagrado je odprto prvenstvo Avstralije, ki se 
odvija januarja. Všeč mi je zato, ker sta tam zmagala moja dva idola in ker si močno želim, 
da bi nekoč igrala na centralnem igrišču, imenovanem Arena Roda Laverja. 

Že pred dvema letoma sem šla z očetom in s trenerjem v Miami. Nastopila sem na zna-
menitem mladinskem turnirju Orange Bowl. Ker smo prišli v Ameriko toliko prej, sem 
igrala še nekaj drugih turnirjev, eden od teh je Caselly International Open, tam sem tudi 
zmagala. Na Orange Bowlu sem izgubila v prvem krogu proti igralki iz Kalifornije. Letos 
decembra bomo ponovno šli na ta turnir v Miami. Trenutno igram v Sloveniji kategorije 
do 14, 16 in 18 let.

Letos sem do 14 let zmagala tri turnirje, na mednarodnih turnirjih pa sva v dvojicah z 
Veroniko Erjavec prišli do finala v Mostarju. Na turnirjih me spremlja oče. Zadnje čase 
tudi brat, ki mi stoji ob strani in me spodbuja na tekmah. Turnirjev imam veliko in največ 
jih je takrat, ko imamo v šoli teste in ustna izpraševanja. Zato imam bolj malo časa za za-
bavo. Zjutraj pridem v šolo že ob 7. uri, nato imam skoraj vsak dan pouk do 13.30. Doma 
naredim naloge, nato se odpravim na trening v Portorož. Včasih se učim celo med vožnjo. 
Po treningu se učim do desetih ali celo do enajstih. 

Svoj šport jemljem resno. Nekajkrat sem bila že poškodovana, zato se zmeraj, ko pridem 
na trening, dobro ogrejem. Tenis mi poleg družine pomeni največ, ne znam si več predsta-
vljati življenja brez njega. Vesela sem, da me starši podpirajo v tem športu. 21
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Razmišljujoče –  
s športom in šolo

afero in se je uvrstil na stopničke dirke po 
Franciji. To pomeni, da je Armstrong, četudi 
si je pomagal s kemijo, tekmoval proti sebi 
enakim. Podobno, kot če bi bila prepovedana 
kolesa, lažja od 9 kg, pa bi večina goljufala in 
uporabljala kolesa, težka 7 kg. Rezultat na 
koncu bi bil še vedno enak – ali ni res? Drži 
pa, da so celo takrat bili posamezniki, ki so se 
temu uprli in niso goljufali. Zanje zagotovo 
lahko rečemo, da so bili prikrajšani za kakšen 
vidnejši uspeh. Dejstvo pa je, da Lance ni nikoli 
padel na dopinški kontroli. Če je torej res jemal 
nedovoljena poživila, torej sistem odkrivanja 
dopinga ni deloval. Kam je šel potem ves kapi-
tal, ki je bil vložen v boj proti dopingu? Najbrž 
bi moral nekdo za to odgovarjati, v to so bili 
vloženi milijoni in milijoni denarja … 

 Danes je dopinga v kolesarstvu veliko manj 
kot v preteklosti. Morda sem naiven, ampak 
svoje prepričanje lahko podkrepim s trdnimi 
argumenti. Te dni je oprema, od koles pa vse 
do aerodinamičnih čelad, veliko boljša kot pred 
leti. Podpora kolesarjev v ekipah je neverjetna; 
britanski Sky kolesarjem v hotelu celo zamenja 
vzmetnice, da je spanec bolj kakovosten. Takih 
ekstremov včasih ni bilo toliko. Pa vendar se 
zdaj kolesarji v klanec peljejo občutno počasne-
je. Brez vračunane prednosti, ki jo daje oprema 
in ostala podpora, sem nekje prebral, da bi bil 
lanski zmagovalec vzpona na Alpe d›Huez v 
Armstrongovem času uvrščen nekje okrog 40. 
mesta, z nekaj minutnim zaostankom – vre-
menske razmere naj bi bile primerljive. Vsak 
naj sam ugiba naprej … 

Drugi argument je, da se na svoji poti še 
nisem srečal z dopingom, niti ga nikoli ni 
nihče omenil. Smo pa kolesarji verjetno najbolj 
nadzorovani med vsemi športniki. Sam sem v 
septembru oddal 9 vzorcev – kar se mi zdi kar 
veliko, a to podpiram, saj se rezultati že kažejo.

 Vseeno je kolesarstvo lep in tudi za gledalce 
zanimiv šport, saj je vzdušje na velikih dirkah 
… ne da se ga opisati z besedami, da pa se ga 
doživeti. Dodajte na svoj seznam stvari, ki jih 
morate v življenju izkusiti, še kolesarsko dirko. 
Ne bo vam žal.

Sem dijak četrtega letnika Gimnazije Kranj 
in član kolesarskega kluba Sava Kranj. Živim v 
Podblici, to je majhna vas pod Jelovico v bližini 
Kranja. S kolesarstvom se ukvarjam že sedmo 
leto in v tem času sem dosegel nekaj lepih uspe-
hov, največji je naslov svetovnega mladinskega 
prvaka letos septembra na Nizozemskem. 

Na tem svetovnem prvenstvu sem imel ob 
sebi zelo močno ekipo, ki mi je nudila vso po-
trebno podporo. Vsak, ki se vsaj malo spozna 
na naš šport, ve, da je to najbolj ekipen med in-šport, ve, da je to najbolj ekipen med in-, ve, da je to najbolj ekipen med in-
dividualnimi športi in da kolesar sam, pa naj bo 
še boljši, brez ekipe ne more uspeti. Prav zato bi 
rad še enkrat pohvalil in se zahvalil vsem, ki so 
me spremljali: Martinu Otoničarju, Gašperju 
Katrašniku, Davidu Peru in Juretu Miškulinu, 
ki so res opravili odlično delo. Pomembni pa 
so tudi drugi člani odprave, mehaniki, maserji 
in selektor reprezentance. Zelo zaslužen za moj 
uspeh pa je tudi moj trener Matjaž Zevnik, ki 
stoji za nami in nas podpira v dobrih in slabih 
trenutkih.

 Pravijo, da je kolesarstvo naporen šport, 
jaz pa si brez kolesa ne predstavljam več lepo 
preživetega dneva. Kadar zaradi poškodbe 
ne smem na kolo, se mi zdi, kot da mi nekaj 
manjka. Kolo je postalo del mojega vsakdana 
in na treningu neizmerno uživam. Svež zrak in 
povezanost z naravo, to je tisto, kar človeka po 
napornem dopoldnevu v šoli zares sprosti. Ko 
se vrnem s treninga domov, imam napolnjene 
baterije in sem pripravljen na še kakšno urico 
učenja, ki jo gimnazija zahteva od nas, dijakov. 

 Naša tekmovalna sezona traja od začetka 
marca pa vse do konca oktobra. V tem obdobju 

imam prek petdeset tekmovalnih dni. Skoraj 
vsak mesec nastopim na vsaj eni večdnevni 
etapni dirki, sicer pa so pogoste tudi enodnevne 
preizkušnje. Dirke so večinoma v Evropi, le 
redko odletimo na druge kontinente; najbolj 
pogosto s klubom nastopamo na preizkušnjah 
po Italiji.

 Sam tudi zimske mesece oziroma pripra-
vljalno obdobje preživim na kolesu; takrat 
cestno kolo zamenjam za gorsko kolo, letos 
pa imam priložnost trenirati še na tako imeno-
vanem cyclo-cross kolesu. Ta je križanec med 
gorskim in cestnim kolesom – ima nekoliko 
širše pnevmatike, drugačne zavore, drugačna 
geometrija ga loči od pravega cestnega kolesa. 
Pozimi nekaj časa preživim tudi v fitnesu. 

Upam, da mi nekega dne uspe postati po-
klicni kolesar, moji načrti za prihodnost pa 
vključujejo tudi vpis na fakulteto, najverjetneje 
se bom odločil za strojništvo.

Ljudje me velikokrat vprašajo, kaj si mislim 
o dopingu v kolesarstvu in o Lancu Armstron-
gu. Res je, da je doping v športu vedno bil in 
verjetno tudi vedno bo, čeprav sem optimist 
in upam, da se bo to enkrat dokončno izkore-
ninilo. Že na prvih dirkah po Franciji so znani 
primeri takratnega »dopinga«, ko so kolesarji 
del poti premagali kar s pomočjo vlaka. Čez 
čas je goljufanje dobilo nove razsežnosti, poleg 
mehanskega dopinga se je pojavila še kemija. 
Menim, da so bila nedovoljena poživila najbolj 
razširjena in zlorabljena prav v Armstrongovi 
dobi, kar pa njegovih uspehov v mojih očeh ne 
zmanjšuje. Pravzaprav je bil v teh sedmih letih 
samo en kolesar, ki ni bil vpleten v dopinško 
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Misli ob koncu sezone
Za mano je tudi Ljubljanski maraton, še 

zadnja tekma v letošnjem letu. Kljub slabemu 
vremenu je bilo odlično ozračje, predvsem 
zaradi množice nastopajočih. Vesela sem, da 
je za letos konec, obenem pa se že veselim 
novih dogodkov, ki so povezani z atletiko v 
prihodnjem letu.  

Kaj me čaka? Prihodnje leto bo zame precej 
sprememb, saj bom končala osnovno šolo in 
se vpisala na srednjo. Tu imam že nekako 
začrtano pot. Želim na Gimnazijo Šentvid, 

v športni oddelek. Glede športa pa upam, 
da bom imela čez zimo dobre možnosti in 
da bom opravila dobro temeljno pripravo, z 
veliko pretečenimi kilometri, ki bodo nujno 
potrebni za novo tekmovalno sezono. Še 
zmeraj niham med dolžinami, ki bi mi najbolj 
ustrezale. Odločitev bo prišla verjetno čez 
kakšno leto ali dve, ko bom imela za seboj 
več tekem in izkušenj.

Najbolj od vsega si želim, da bi še naprej 
tako uživala v treningih, na tekmah in na vseh 

dogodkih, povezanih z menoj in z atletiko. 
Noben napor mi ni pretežak, saj vse delam 
z veseljem in v dobri družbi. Za nadaljevanje 
svoje tekaške poti imam še veliko volje, za 
treninge imam dobre možnosti, dosežki pa so 
razveseljujoči. Zmeraj želim doseči še nekaj 
več. Tega, »nekaj več«, lahko delček dodam 
sama, nekaj pa okolje in možnosti, ki jih imam 
pri vadbi. Najbolj pomembno je, da sem pozi-
tivno misleča in borbena, da me ne zasledujejo 
poškodbe in da lahko nemoteno treniram in pri 
tem še uživam v dosežkih svojega dela. Moja 
želja je, da bi v prihodnosti lahko nastopala na 
velikih tekmovanjih.  

2013 - v kategoriji M
Državno prvenstvo iz dresurnega jahanja 

2012 je tokrat potekalo oktobra v Ljubljani, 
na hipodromu v Stožicah. Letos sem se po 
dveh letih zopet udeležila državnega prvenstva 
v dresurnem jahanju. Pred tem sem nasto-
pila leta 2009 in bila druga z lipiškim žrebcem 
Capriola XV. Premor sem imela predvsem 
zato, ker sem leta 2010 dobila drugega tren-
erja gospoda Ludwiga Hoffmanna. Od takrat 
naprej potekajo moji treningi v Gradcu v 
Avstriji. Leto kasneje sem dobila tudi novega 
konja avstrijske toplokrvne pasme z imenom 

Rubin-Black. Ker je konj še mlad, ga je bilo 
potrebno veliko naučiti in zato sva ves čas 
pridno trenirala. Potrebovala sem veliko časa, 
da sem si pridobila konjevo zaupanje in ga bolje 
spoznala, da sedaj lahko na turnirju nastopiva 
kot harmoničen par. 

Na avstrijskih turnirjih sva najprej štartala 
v dresurnih nalogah na nivoju A, v letu 2011 
pa tudi na nivoju L. Letos sva se že pokazala v 
kategoriji L/M in dosegla nekaj uspehov. Aprila 
sva v Gradcu, ob močni konkurenci, zasedla 
skupno 4. mesto, z oceno prek 64 %, avgusta 

pa 2. in 3. mesto v Graschnizu, na avstrijskem 
deželnem prvenstvu, z oceno prek 65 %, kar 
nama je prineslo višjo licenco za kategorijo 
M. V kategoriji L sva z letošnjimi nastopi 
zabeležila štiri zmage, štiri druga in tri tretja 
mesta. Najino dobro formo sva uspela pokazati 
tudi v Ljubljani na državnem prvenstvu, kjer 
sva nastopila v kategoriji mlajših mladincev 
na nivoju L in dvakrat zmagala z oceno prek 
65 % in 66 %. 

Zima je pred vrati, to pa ne pomeni počitka, 
ampak redne treninge, na katerih pridno vadiva 
traverje, plečke, leteče menjave itd., saj želim 
v prihodnjem letu nastopiti v kategoriji M. 
Sem še osnovnošolka, hodim pa v 9. razred na 
Osnovni šoli Kapela.
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S tratlonom sem se začel ukvarjati, ker je moj oče treniral prvo-, drugo- 
in tretješolčke, stare toliko, kot sem bil takrat jaz. Prav tako je čez nekaj 
časa moja mama začela trenirati mlajše in to še zmeraj počne. Mami je bila 
že pred dvajsetimi leti triatlonka, navdušila je še očeta, ki se danes lahko 
pohvali, da je opravil preizkušnjo ironman. Brat Lovro, ki hodi v 6. raz-
red, je biatlonec, ker nima preveč rad vode. Na letošnjem Ljubljanskem 
maratonu je bil četrti med šestošolci.

Triatlon treniram že sedem let. Moja najmočnejša disciplina v triatlonu 
je tek, zato hodim na šolska tekmovanja, večinoma tekaška. Letos sem se 
odločil, da bom nastopil na več šolskih prvenstvih in tako mi je že uspelo os-
vojiti naslov šolskega državnega prvaka  v gorskih tekih, ki je bilo septembra 
v Smledniku, in oktobra še naslov prvaka na državnem šolskem prvenstvu 
v uličnih tekih, v okviru Ljubljanskega maratona. Naslova sem že osvojil 
pred dvema letoma. Poskusil bom še v triatlonu, oziroma v akvatlonu.

Višje cilje imam v triatlonu. Letos sem v slovenskem triatlonskem pokalu 
osvojil 2. mesto, v duatlonskem pa sem zmagal. S klubskima sotekmoval-
cema Janom in Leonom sem osvojil tudi naslov državnih prvakov v ekipnem 
triatlonu. Zmagujem pa tudi v pokalu Alpe-Adria. 

Treniram sedemkrat na teden, štirikrat plavam in trikrat tečem. Ko 
je sezona za kolo, dodamo še en trening s kolesom, treniramo pa tudi 
prestope. V triatlonskem klubu Trisport Alprem v Kamniku treniram pri 
Gregi Zoretu. Z njegovo pomočjo se dobro pripravim na vsako tekmo. 
Včasih je težko uskladiti trening in šolo, zato si moram narediti kar urnik.

V šoli pomagam učiteljici športne vzgoje Tamari Bračič pri učenju 
mlajših na mali prožni ponjavi, na kateri skačem tudi sam. Zelo rad delam 
z mlajšimi otroki. Res, v veliko veselje mi je, če lahko pomagam učiteljici. 
Sicer pa tečem tudi na smučeh, veselim se zimskih počitnic, saj gremo 
navadno smučat v Dolomite, veslam s kajakom, pogosto se «zataknem» 
za računalnik in tudi kakšno knjigo mi uspe prebrati.

Ob 6. uri – prvi skok v vodo …
šolca, zanimivega plavalca prsnega sloga, ki je 
nadvse predan svojemu športu in je tudi eden 
od uspešnejših v svoji kategoriji. 

Nedavno je dr. Bojan Knap za ŠM zapisal, da 
so plavalci, ki trenirajo, za eno vesolje boljši od 
najboljšega rekreativnega plavalca. Seveda smo 
se morali strinjati. A ko nam je Jošt povedal ne-
kaj več o svojem treningu v plavalnem bazenu, 
ki je povezan s šolo samo s hodnikom, nam je 
postalo bolj jasno, kaj je mislil dr. Knap. Jošt 
vsak dan vstaja že kmalu po peti uri, ob šestih 
pa že začenja z jutranjim treningom.

»Zjutraj plavam dve uri, popoldan pa še tri 
… A če pri pouku čutim utrujenost? Seveda 
jo, a se potrudim, da sem zbran in da sodelu-
jem,« je priznal in še povedal, da trenira že več 
kot šest let. Po pouku bi mu najbrž ustrezala 
kakšna ura premora, a nam je brez oklevanja 
dejal: »Seveda bi bilo super, a tega ni.« Vsak 
dan ima približno enak urnik: jutranji trening, 
pouk, učenje za šolo, pogled na računalnik, 
popoldanski trening, še kakšen opravek za šolo 
ali zase in dokaj zgodnje spanje. 

Iz pogovora je bilo čutiti, da se zelo dobro 
razumeta s trenerjem Miho Korenom. Z njim 
se pogosto pogovarjata o plavanju, o ciljih, ki 
stojijo pred njima. Jošt je večkratni državni 
prvak na 100 m in 200 m prsno pri mlajših 
dečkih. A bo v novi sezoni od januarja že 

plaval med mlajšimi kadeti. Njegova glavna 
konkurenta sta Žan Hrovatin iz PK Ljubljana 
in Martin Grmek iz Kranja. Joštovi osebni 
rekordi so 32,44 na 50 m prsno (25 – metrski 
bazen), 1:11,90 na 100 m prsno in 2:33,0 na 200 
m. Prav zdaj s trenerjem načrtujeta naskok na 
državni rekord na njegovi daljši progi, na 200 
m. »Rekordna znamka je 2:28 in treba se bo 
zelo potruditi. Upam, da mi uspe. Na daljših 
progah je nekoliko lažje napredovati ali celo 
loviti rekord kot na krajših. A na kaj je treba 
paziti, ko greš na rekord? Treba se je zbrati, pa-
ziti je treba na pravo tehniko, to pomeni, da je  
treba v vodi lepo drseti,« pravi Jošt, ki plavalni 
šport ceni predvsem zaradi družbe. A je takoj 
dodal, da med vadbo ni šale, takrat se trenira.

Joštova naj knjiga je Jaz sem Zlatan Ibrahi-
mović. Govori o nogometu, ki mu je zelo pri 
srcu. Ljub mu je predvsem dvoranski nogomet, 
ki ima v njegovih krajih veliko privržencev. 
»V šoli obiskujem enkrat na teden nogomet,« 
je dejal, a to še ni konec njegovih dejavnosti. 
Igra tudi bobne in sodeluje s šolsko glasbeno 
skupino. »Vadim enkrat na teden, v petek, po 
zadnji uri pouka, in sicer s prijatelji, ki igrajo 
na druge inštrumente in s katerimi spremljamo 
mladinski in pionirski pevski zbor.« 

Če bi še z Joštom pogovarjal dr. Knap, bi 
ga najbrž vprašal, kako se prehranjuje. »Ker 

Na nedavnem mednarodnem prvenstvu v 
plavanju v Ljubljani smo med dečki C iskali 
plavalca, da bi ga predstavili v Športu mladih. 
Po naključju smo izbrali Ribničana Jošta. Za-
nimalo nas je, kako vadijo in živijo plavalci na 
Notranjskem. Izbrali smo 14-letnega deveto-
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še zmeraj rastem, lahko normalno jem. Ampak 
počasi se bo ta svoboda končala. Čeprav veliko 
treniram in veliko pokurim, še zmeraj preveč 
jem,« nam je zaupal o svoji prihodnji težavi, s 
katero se ukvarjajo mnogi športniki. A ugank 
in zank, ki ga čakajo v prihodnjih letih, bo 
vse več: »S trenerjem sva se dogovorila, da po 
osnovni šoli prestopim na srednjo ekonomsko 
v Kočevje, in kasneje, če bom uspešen in če bom 
imel voljo, odrinem na študij v ZDA.« Tako 
kot Damir Dugonjić, ki je tudi naš najboljši 
plavalec prsnega sloga. Seveda razmišlja o tem, 
da bo treba narediti še kaj več za angleški jezik, 
čeprav tudi zdaj nima s tem težav.

In kako je Jošt preživel jesenske počitnice? 
Uvodni vikend je nastopil na Rijeki, na med-
narodnem tekmovanju, v velikem plavalnem 
središču, v katerem je bilo leta 2008 evropsko 
prvenstvo in je na njem zmagal v prsnem slogu 
Koprčan Matjaž Markič. »Od tam gremo na 
priprave v Maribor. Saj bi ostali na Reki, pa bi 
bilo vse skupaj predrago.« 

No, med Joštovimi konjički je še ljubezen do 
motorjev. Ko se začne pogovarjati o motorjih, 
ga kar malo zanese. Natančno ve, kdaj se bo lo-
til vozniškega izpita in kakšen motor bo nekoč 
zajahal. Tudi doma v garaži ima oče »zverino«. 
Na srečo je njegov oče Rihard zelo previden 
motorist in še preden bi ga lahko navdušenje 
zaneslo, bo o vseh zankah vožnje z motorjem 
zvedel iz prve roke. Tudi to je sreča. Tudi mi 
mu želimo srečo in da bi čim pozneje sedel 
na »zverino«, ki s hitrostjo in svojimi jezdeci 
pogosto nima usmiljenja. Kajti, pred plavalcem 
je še en velik cilj – nekoč bi želel nastopiti na 
olimpijskih igrah. 

Ekipa dečkov , ki je v decembru 2011 postavila državni rekord v disciplini 
4 x 100 m mešano v 50-metrskem bazenu. V ribniški štafeti so plavali Nik 
Obranovič, Chad Andoljšek, Tim Zobec in Jošt Pavlin
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Cestni teki – za prepričane
Zmagovalci šolskega prvenstva v cestnih 

tekih so bili – pri osnovnošolcih: 6. razredi 
/156 - Mitja Kordež (I. OŠ Slovenj Gradec), 
7. razredi /174/ - Jan Vukovič (OŠ Hudinja, 
Celje), 8. razredi /174/ – Timotej Rozman (OŠ 
Pirniče), 9. razredi /136/ – Matevž Planko (OŠ 
F. Albrehta, Kamnik), učenke: 6. razredi /172/ 
– Nina Pugelj (OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana), 7. 
razredi /204/-Klara Zakšek (OŠ Sava Kladni-
ka, Sevnica), 8. razredi /205/- Zala Ahtik (OŠ 
P. Trubarja, Laško), 9. razredi /144/ – Maja 
Plaznik (OŠ Pirniče). 

Srednja šola, dijaki in dijakinje, 1996 in 
mlajši: Kristijan Grunfeld / 83 (Srednja medij-
ska in grafična šola) in Sara Jeseniko /143/ (SŠ 
Veno Pilon, Ajdovščina), letniki 1993, 1995:  
Jan Petrač /92/ (Gimn. Šentvid) in  Maruša 
Mišmaš /173/ (Gimn. Vič). Ekipno, dijaki: 
Gimnazija Šiška, Ljubljana, dijakinje:  Gimn. 
Bežigrad, Ljubljana.

Šolsko državno prvenstvo v cestnih tekih, ki 
bi moralo biti, glede na to, da je bilo tekmova-
nje v okviru prireditev ljubljanskega maratona, 
skoraj za zgodovino tekaških prizadevanj 
v Ljubljani. Čeprav vemo, da so začeli teči 
maraton v starih grških časih in da ga je nedav-v starih grških časih in da ga je nedav-
no na izvirni trasi v veliki vročini, po asfaltu, ob 
reki avtomobilov od Aten do Maratona ponovil 
japonski pisatelj Haruki Murakami in ga opisal 
v knjigi Očem govorim, ko govorim o teku, 
lahko trdimo, da je bila ljubljanska izpeljanka 
cestnih tekov za šolsko rabo prav tako nekaj 
posebnega. Fantje in dekleta so tekli v dežju in 
v dokaj mrzlem vremenu. 

A kot nam posredno zagotavlja dr. Bojan 
Knap (ŠM, str. 29), tek v mrazu in tudi v 
dežju ni nič posebnega. Vendarle so bile raz-
mere za šolsko državno prvenstvo samo za 
prepričane tekače, ki znajo tudi potrpeti, in 

seveda za vse, ki niso vedeli, v kaj se spuščajo, 
in so tekli na vodno hlajenje, tudi s ciljem, da 
pridejo čim prej do svojih suhih oblačil. Vsem 
gredo čestitke, seveda v upanju, da se ni nihče 
prehladil in da so vsi že pozabili na mokroto, 
ki je prihajala od povsod.     

Dogajanje je neprizadeto opazoval Emo-
nec, v svoji pozlačeni togi, na vrhu kamnitega 
rimskega stebra. No, stari Rimljani tako ali 
tako niso videli v teku nič posebnega, pa tudi 
spodbujali ga niso, še najmanj v rimskih legijah, 
da si kakšen legionar ne bi spomnil, da si lahko s 
tekom reši življenje. A sodobni čas je drugačen, 
delo na stolu in za računalnikom je povzročilo, 
da ga zdaj predpisujejo že zdravniki – da bi 
rešili kakšno življenje.

Kot že tolikokrat doslej moramo priznati, da 
so se mladi tekači, ki so se pomerili za naslov 
šolskih državnih prvakov v cestnih tekih, iz-
kazali – v dežju, ob nekaj sončnih žarkih, ki so 
bili pomota, nekateri v nalivu, ko na tribunah 
ni bilo več niti enega gledalca, da ne govorimo 
ob trasi celotnega teka. Zdelo se je, kot da je 
bil v Ljubljani vojaški udar in da meščani niso 
smeli stopiti iz hiš in da je bilo prizanešeno 
le nekaj turistom, ki so vedeli, da je sobota 
prolog pravemu maratonu in so prišli teč in 
navijat. Večina tujcev na sobotnem sprehodu 
je bila tako ali drugače povezana s prihajajo-
čim nedeljskim tekom. Na prizorišču šolskih 
tekov se je pojavil tudi ljubljanski župan Zoran 
Janković, a ni utegnil podeliti kakšne medalje. 
Energetsko podjetje nad njegovo glavo je bilo 
grozeče in ga zato lahko razumemo, da je na 
hitro odnesel pete.    

Učenci in učenke
Mitja Kordež in Nina Pugelj sta bila naj-

hitrejša med šestošolci. Mitja, mladi atlet iz 
Slovenj Gradca, je dejal, da je bilo kar naporno, 

motila so ga dež in spolzka tla, ampak v cilju 
ni bilo videti, da bi ga vse, kar je naštel, motilo, 
saj je bila njegova prednost kar velika, pa tudi 
zadihan ni bil. Nina je povedala, da ni atletinja, 
da rada teče, a samo vsak drugi dan. Kadar ne 
teče, ima košarkarski trening, ki je, zagotovo, 
dodobra prežet tudi s tekom. 

Jana Vukoviča nam ni uspelo zaslišati, a glede 
na to, da prihaja iz Celja, skoraj ni možnosti, 
da ne bi vedel, kje so bližnjice do atletskega 
štadiona AD Kladivar. Zato pa je Klara Za- AD Kladivar. Zato pa je Klara Za-
kšek zanesljivo popolna atletinja, saj je letos 
zmagala že na mnogih atletskih tekmovanjih. 
Tudi Rozman Timotej in Zala Ahtik, oba 
zmagovalca med osmošolci, sta stara atletska 
znanca. Ko je Timotej čakal na proglasitev 
in podelitev medalj, je dejal, da proga zanj 
ni bila nič posebnega, a je pomislil, da ni več 
daleč čas, ko bo prestopil v starejše kategorije, 
nekoč tudi med člane, da pa se tistih razdalj že 
zdaj boji. Ja, očitno ima fant, ki je predan teku, 
realističen pogled na tek in se zaveda, koliko je 
treba vložiti v to, da na koncu stoji na odru za 
zmagovalce. Kaj šele pri najboljših mladincih 
in članih. 

Med devetošolci je bila nekaj posebnega 
zmagovalka Maja Plaznik, saj je na šolskem 
teku LM zmagala že petič zapored. Svoj zma-
govalni pohod je začela v petem razredu, ko je 
zmagala še na promocijskem teku, najhitrejša  
pa je bila tudi vsa naslednja leta. Njo in sestro, 
ki je že srednješolka, je na tek pospremila kar 
mama. Zvedeli smo, da bo naslednjih nekaj dni 
preživela v vročem Dubaju, potovanje pa je bilo 
darilo njenih sorodnikov za dobre športne in 
učne uspehe v osnovni šoli. 

Matevž Planko (FA Kamnik) ni imel take 
sreče z jesenskimi počitnicami, a je bil vesel, 
da je pritekel zmago eni najbolj športnih šol v 26
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Sloveniji. Športna pedagoginja Tamara Bračič 
je povedala: »Matevž je pravi športnik, borec. 
Lani je imel zdravstvene težave, letos pa znova 
zmaguje, denimo, na šolskem prvenstvu v gor-šolskem prvenstvu v gor- prvenstvu v gor-
skem teku v Smledniku, na Veronikinem teku v 
Kamniku. Zmaga na LM je bila njegova velika 
želja, ponoviti je želel uspeh izpred dveh let. 
Fant skače na MPP in mi pomaga pri vodenju 
krožka. Zelo rad dela z mlajšimi, pravi, da bo 
šel na srednjo vzgojiteljsko šolo. Poleg vsega je 
tudi nadarjen učenec, zelo zanesljiv, super fant! 
Na šoli sodeluje tudi v športno akrobatskih 
točkah, ki jih predstavimo na prireditvah. 
Nedavno je nastopil ob obisku predsednika 
države dr. Danila Turka.” Lepo je imeti na 
šoli takšne učence.

Dijaki in dijakinje
Poleg velike energije, ki smo jo čutili ob 

tekih srednješolcev, smo doživeli tudi pre-
cejšnjo udeležbo. Ne vemo sicer, ali je bila 
rekordna, a štart vseh 491 srednješolcev in 
srednješolk je bil močan športni bataljon. Vsak 
tekač in tekačica v njem se je pomeril na 4600 
m dolgi progi. Velike prijateljske skupine so 
tekle svoj ritem, brez želje po visoki končni 
uvrstitvi. Kar smo pred leti komajda opazili, 
se je letos že zelo razmahnilo. Rečemo lahko, 
da smo veseli takega odnosa do teka in tudi do 
prireditve v Ljubljani. Tudi to so znamenja, 
da bo LM nekoč prerasel v kaj več in da se 
bodo nekoč, na robu pločnikov, pojavili celo 
gledalci, ki bodo znali zaploskati tekačem. A 
tisti najhitrejši so vsi stari znanci atletskih stez 
in jim moramo čestitati za še en uspeh ob koncu 
letošnje atletske sezone. Upamo, da so jim tudi 
v šolah namenili nekaj pozornosti. Dijakinje 
so po udeležbi znova krepko prehitele svoje 
moške vrstnike, največja pa je bila udeležba 
med starejšo skupino dijakinj, ki jih je vodila 
Maruša Mišmaš, najbolje ocenjena starejša 
mladinka za leto 2012 v okviru ocenjevanja 
medijev in klubov AZS.

N. S.

Naj atleti za leto 2012 
LJUBLJANA, 9. novembra – Atletska zveza Slovenije ob koncu leta izpelje ocenjevanje 

svojih tekmovalcev, in sicer s pomočjo novinarjev in klubskih delavcev. Tokrat je rezultat 
ankete sledeč: starejši mladinci: 1. Robert Renner (KLC) 145, 2. Žan Rudolf (Mass) 136, 3. 
Mitja Lindič (Kron) 80, sledijo Jaka Muhar (Sat), Davorin Cimermančič (Krka), Žan Kozan 
(Mass), Jaka Žulič (Krka), Urban Čehovin (Go) in Blaž Marn (Sat), starejše mladinke: 1. 
Maruša Mišmaš (Mass) 190, 2. Eva Trošt (Mass) 91, 3. Eva Vivod (P Mb) 74, sledijo: Lea 
Einfalt (Nav), Petra Koren (Kro), Claudia Štraus (Kro), Laura Strajnar (Mass) in Aneja 
Kodrič (Go), mlajši mladinci: 1. Jan Petrač (Mass) 140, 2. Matija Muhar (Sat) 90, 3. Lucijan 
Zalokar (KLC) 70, sledijo: Jan Kramberger (ASB), Luka Janežič (Med), Blaž Zupančič 
(Mass), Ahac Moretti (Krka), Kristian Grünfeld (Mass), Ambrož Tičar (Bre) in Jaka Zu-
pan (TRK), mlajše mladinke: 1. Manca Šepetavc (Mass) 152, 2. Mateja Pokrivač (Štaj) 84, 
3. Kaja Debevec (Mass) 61, sledijo: Katja Zof (Kro), Veronika Domjan (Pt), Anja Benko 
(Pan), Anita Horvat (Mass), Ina Kruljac (Šen), Katja Vrdjuka (Pan), in Karmen Pirc (Bre), 
pionirji: 1. Axel Luxa (Mass) 98, 2. Grega Medvešek (Mass) 65, 3. Rok Balantič (Domž) 63, 
sledijo: Anej Zupanc (KLC), Cene Rakušček (Mass), Tine Glavič (SLG), Vid Ketiš (KLC), 
Nejc Ferle (Mass), Jernej Marčič (Vrh), pionirke: 1. Tina Božič (ASB) 162, 2. Tjaša Stanko 
(P Mb) 76, 3. Aneja Simončič (Žal) 58, sledijo: Lara Omerzu (Bre), Kaja Strgaršek (KLC), 
Ina Rojnik (KLC), Maja Plaznik (NAV), Sabina Požun (Kro) in Ema Loparnik (TRK).

Jan Petrač
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Telesna dejavnost za zdravje pozimi
Preživeti zimo in ostati v dobri 
kondiciji in zdrav, zaradi kratkega 
dneva ter napornega vsakdana ni 
preprosta in niti ne lahka naloga za 
naše otroke, ki so preobremenjeni s 
šolskimi obveznostmi. Otroci, ki redno 
obiskujejo svoje športne treninge, še 
zadostijo osnovni potrebi po gibanju, 
medtem ko ostali lahko ob dolgih 
večerih prehitro obsedijo za različnimi 
zasloni in so prehitro izpostavljeni 
pomanjkanju fizičnega stresa, ki je 
neizogibno potreben za njihov zdrav 
telesni in duševni razvoj. 

Najbolje, da načrtujemo, kdaj med tednom 
ostane kak�na ur��a �a �red��deno telesno de��na ur��a �a �red��deno telesno de�a ur��a �a �red��deno telesno de�
ja�nost, kot je, den�mo, ob�sk ba�ena, f�tnesa 
al� druge možnost� �a �adbo ��orto� � žogo � 
�okr�t�h �n os�etljen�h objekt�h. Idealno je, da 
otro�� � telesn� deja�nost� už��ajo �n se �esel�jo 
�rostočasne deja�nost�, k� naj j�m bo s�ros�
t�te� �n �aba�a. Telesna �adba otrok je nuja 

enkrat do d�akrat med tednom ter oba dne�a 
�a ��kend, da se otrok �saj �t�r�krat na teden 
do dobra o�noj� ter kre�� m����e �n duha. Da 
redna telesna �adba ne ��l��a �o��t��no samo 
na �dra�je �n ra��oj otrok, tem�eč s�odbuja 
tud� delo�anje možgano�, n� od�eč �o�edat� 
�e enkrat.

Kaj �a otro��, k� n�majo možnost�, da so 
deja�n� � s�etl�h �n akl�mat���ran�h �rostor�h? 
Hoja �n tek, nord�jska hoja so ��ort�, k� so 
�r�mern� �a �sa ž��ljenjska obdobja. Mlad�nsk� 
e�ro�sk� kolesarsk� �r�ak Mohor�č o�ra�� �se 
kolesarske tren�nge, dokler je �saj sto��nja nad 
n�člo. Mra� n� hud so�ražn�k deja�nost� na 
�rostem, saj �rhunsk� tekač� tren�rajo �se leto, 
�osebno moramo ���osta��t� tekače na smučeh, 
k� �majo tekmo�anja na �rostem, dokler se 
�unanja tem�eratura ne s�ust� �od m�nus 16 
sto��nj Cel��ja. 

Mra� torej n� so�ražn�k g�banja na �ros�
tem, če�ra� je �otrebna �osto�nost �r� �adb�, 
�red�sem �r� �nten���nost� �adbe. Nekater�, 
k� so malo deja�n� na �rostem �n �majo bolj 

občutlj��a d�hala, morajo b�t� �e �osebno �re��e �osebno �re� �osebno �re�
��dn� �r� �r�lagajanju na redno aerobno �adbo 
�unaj. Za �ačetek je do�olj h�tra hoja, da se d��
halne �ot� segrejejo �n na�ad�jo na s�remembo 
tem�erature, k� �lada � �a�rt�h �rostor�h, � 
�r�merja�� s t�st�m�, k� �ladajo �unaj. Najbolje 
je, da se ogrejemo že doma � nekaj kre��ln�m� �n 
ra�te�n�m� �ajam�, da se že nekol�ko �r�lagojen� 
na telesno �adbo lažje s�o�ademo s jedrom 
telesne �adbe, k� naj b� �otekala �unaj. 

Zmeren aerobn� na�or lahko o�ra�lja �sak 
�dra� �osame�n�k tud� � �elo hudem mra�u, 
bre� da b� �kodo�al s�ojemu �dra�ju. Zme��kodo�al s�ojemu �dra�ju. Zme� s�ojemu �dra�ju. Zme�
ren telesn� na�or st�mulat��no deluje tud� na 
�munsk� s�stem �n �nano je, da �majo ljudje, 
k� se �merno g�bljejo �se leto, manj okužb � 
�r�merja�� s sedečo �o�ula��jo �n tud� manj kot 
�rhunsk� ��ortn�k�, k� s �ret�ran�m tren�ngom 
�el�kokrat �resegajo meje s�ojega �munskega 
s�stema. 

Če je �reme �elo ne�r�jetno �n smo �ele 
na �ačetku �ot� �adbe �unaj, s�etujem �r��h 
�etnajst m�nut �nten���nost take sto�nje, k� 
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Katja Stanonik

Partija košarke 
pred blokom – 
zgodovina?

Ljudje se s�oj�h mladostn�h dn� s�om�njajo � �el�ko nostalg�jo. 
Mladost, norost, ne�restano � g�banju �n � ak��j�, �re�lesane 
dolge �oletne noč� �n ��msk� mese��, �rež��et� na katerem ��med 
slo�ensk�h hr�bo�. Mnog� ��med starej�e genera��je so se �ust�l� �a�eljat� � lo�ke ��orta. 
Pra��a�ra� n�t� n� b�lo �omembno, al� je �lo �a �rhunsko, tekmo�alno al� �golj rekreat��no 
ra�en. Bo že držalo, da je starej�� rod ne�r�merno �eč časa �rež��ljal � nara��, br�ajoč žogo 
na sosedo�em tra�n�ku al� bre�skrbno �le�ajoč �o �re��sn�h stenah Slo�en�je. S ��ortom 
so �rež��el� nora mladostn��ka leta, �rasl� ob kruhu �n domač� marmelad� �n � er� bre� 
fa�ebooka � lahkoto ohranjal� odnose � �nan�� �n �r�jatelj�. 

Če�ra� mlad� genera��j� ž��ljenje na��h �redn�ko� resn�čno ��gleda nekol�ko ekstremno, 
�a mnoge �elo �re�eč nara�no, b�o �n eko ter �o�olnoma s�rto � log�ko �nforma��jskega 
ra��oja, se je nemara �čas�h �ra� ��ra�at�, al� se mlad� n�smo �re�eč oddalj�l� od �ačetnega 
sm�sla ž��ljenja člo�e�kega b�t�. Usta��mo se lahko že �r� ��ortn�h deja�nost�h. 

So �lačlj��� krožk� �n �odene �adbe resn�čno ed�no, kar �reostane dana�nj�m najmlaj��m? 
Tud� sama, �n �re�r�čana sem, da n�sem ed�na, se lahko �a kratek čas �oto��m � trenutke 
otro�ke nedolžnost� �n � �el�ko žl��o �ajamem nostalg�čne s�om�ne na rano mladost, ko 
se je �red blokom kar naenkrat nabrala ko���a otrok � žogo � rok�, �o�sem �r��ra�ljena 
na �gro med d�ema ognjema. Ne, takrat n�smo �o�nal� mob�lnega telefona, n�t� s�letn�h 
omrež�j, �a se nam je kljub temu us�elo dogo�or�t� �a sku�no �aba�o. Al� dandanes to 
us�e na��m najmlaj��m? In le kje so ostal� čas�, ko smo s �r�jatelj� namesto na ka�o od�l� 
na �gro ko�arke? J�m nemara že gro�� ��umrtje? 

Včas�h je �ra�, da se usta��mo �n se ��ra�amo o �ra��lnost� na�ega �očetja. Tud� m� bomo 
nekoč starej��, � nalogo ��goj�t� no�e mlade. J�m bomo �redajal� �nanje na��h star�e�, j�m 
�a �est� rojstn� dan ku�o�al� mob�lne telefone, j�m �lače�al� ure telesn�h deja�nost� al� 
j�m bomo �golj �odar�l� žogo, �o�sem �rekr��l� �akone �nforma��jskega obdobja �n j�m 
�ust�l� otro�ko �gr��ost? Člo�e�ka želja �o g�banju �endarle ne sme b�t� �atrta � kal� �n 
nadome�čena s tele����jsk�m� f�lm� �n računaln��k�m� �gr��am�. 

Nemara bo kmalu na�oč�l čas, da na �odlag� na��h dosežko� o�en�mo us�e�nost starej�e 
genera��je. So resn�čno �s� nj�ho�� nas�et� �lata �redn� �n �s� �gled� u�ra��čen� �osnema�
nja? Včas�h je �ra�, da j�h �golj �ogledamo �n kaj kmalu bomo ugoto��l�, da tud� nj�ho�a 
�rekomerna telesna teža n� najbolj �gleden �r�mer ��jemne deja�nost� � mladost�. Ne, 
n�so �o�oln� �n m� najbrž tud� ne bomo. A �mejmo �saj �ogum �n kanček u�anja, da na�e 
besede �n �gled lahko s�remen�jo s�et. Zakaj? Ker �saj �oskus�t� n� greh. 

omogoča d�hanje sko�� nos. Potem, ko je telo 
že ogreto, lahko nadaljujemo � �nten���nostjo 
na�ora, ko �adeč� d�ha na usta, �endar se 
lahko �ogo�arja. Zmeren tek ne ojeklen� 
samo m���� �n duha, tem�eč okre�� tud� d��
hala, če u�o�te�amo osno�na �ra��la g�banja 
� neugodn�h kl�matsk�h ra�merah. Pred�sem 
ne�ajen�m �a ods�etujem na�orne tren�nge al� 
na�orna tekmo�anja, �red�sem, če se �god� 
h�tra s�rememba �remena �n se tako rekoč �rek 
noč� tem�eratura �manj�a �a d�ajset sto��nj 
�n �eč. S�etujem oblačenje � �eč �lasteh, ka�o 
�n roka���e, da �a�arujemo ���osta�ljene dele 
telesa. Sodobn� mater�al� omogočajo dobro 
�aro�anje �red mra�om �n hkratno od�ajanje 
�lage �n to�lote. Dobro �a je �o��m� �omagat� 
�munskemu s�stemu s �o�ečan�m už��anjem 
��tam�na C s ��trus�. Po��m� �majo �ečjo težo 
mult���tam�nsk� �r��ra�k�, saj � tem delu leta 
už��amo �re�ej manj s�ežega sadja �n �elenja�e 
kot �olet�. N� �a �o��m� nobenega ra�loga, da 
se ne nad�hamo s�ežega �raka, da �re�rač�mo 
telo �n duha. Z�mske �oč�tn��e so �e �osebno 
�omembne, če s� lahko �r��o�č�mo teden stran 
od �sakdana, � �eč �aba�e �n s�rost�t�e na 
s�ežem �raku. 

Son�e je �o��m� ��bko, �ato moramo na 
se�ern� �olobl� �o��m� dodajat� � �rehrano 
��tam�n D kot akt��no obl�ko ��tam�na D3, 
�n s��er 40 ka�lj�� na teden, da omogoč�mo 
delo�anje hormona D �a mnoge funk��je � 
telesu. Ena od mnog�h lastnost� hormona D 
je tud� �o��t��n� ��l�� na delo�anje �munskega 
s�stema. Telesna deja�nost �o��m� tud� olaj�a 
��drže�anje telesne teže � �dra��h ok��r�h, kajt� 
telesna nedeja�nost je ob energetsko �rebo�
gat� �rehran� �ogosta bl�žnj��a k debelost� �n 
sladkorn� bole�n�, k� je �se �ogostej�a bole�en 
ra���tega �ahodnega s�eta. Naj�ečja �re�ent��a 
�rot� omenjen� tegob� je �ra� redna telesna 
�adba, k� omogoča lažjo regula��jo normalne 
telesne teže tud� �n �e �osebno �o��m�.  
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Nagrajenci

Dr. Herman Berčič, univerzitetni profesor v pokoju.  
Priznanje za izjemne dosežke na področju športa otrok in mladine. 

Ustvarjalno pot športnega pedagoga je pričel z delom v osnovni šoli, nadaljeval pa na Fakulteti za šport vse do upo-
kojitve. Pedagoško in raziskovalno delo je izjemno obsežno, predvsem pa je pomemben njegov prispevek k stroki, ki 
so ga dobili njegovi diplomanti ob podiplomskem študiju. V širšem slovenskem prostoru je bilo zadnjih 35 let vidno in 
odmevno njegovo pedagoško, strokovno in znanstveno-raziskovalno ter družbeno delo, ki ga je usmeril v uveljavljanje 
zdravega življenjskega sloga najprej mladih, potem pa celotnega prebivalstva Slovenije. Predvsem se je zavzemal za 
njihovo kakovostno življenje, v katerem naj bi imel šport pomembno mesto.

Miran Čeligoj, prof. športne vzgoje na OŠ Pivka.  
Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine. 

»Moja prioriteta in veselje je bilo in je še vedno delo z mladimi,« je v svojem življenjepisu zapisal profesor športne 
vzgoje na Osnovni šoli Pivka. Čeprav se je šele leta 1987 zaposlil v Osnovni šoli Pivka, je kot planinski vodnik z 
organizacijskim delom in delom z otroki pričel že pri 16 letih. Bil je med ustanovitelji in kasneje tudi predsednik 
Planinskega odseka Pivka. Z 18. leti je že bil eden izmed soustanoviteljev Smučarskega kluba Pivka. Največji pečat 
v življenju pa mu je pustilo več kot 20-letno delo z mladimi v košarki. Bil je uspešen trener in organizator šolskih 
košarkarskih tekmovanj. Tam, pravi, je doživel največje uspehe. S svojimi učenci in učenkami je osvojil več naslovov 
državnega prvaka na Pionirskem festivalu, bili so prvaki v ŠKL, želi so uspehe na mnogih mednarodnih  turnirjih.«

Boris Emeršič, prof. športne vzgoje na OŠ Šmarje pri Jelšah.  
Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine. 

Že več kot 25 let prenaša športna znanja rodovom otrok, saj je pedagog, ki je zaznamovan z ljubeznijo do športa in 
otrok. Od leta 1986 poučuje na OŠ Šmarje pri Jelšah. Že kot dijak in kasneje študent je izkazoval svojo veliko ljubezen 
do nogometa in košarke. Kasneje je na njegovi poklicni poti prevladala košarka, saj je kot trener v Šmarju pri Jelšah, 
Rogaški Slatini in Celju vodil mnoge ekipe v slovenski in zvezni ligi tedanje države. Šola je že od začetka udeleženka ŠKL, 
kjer so njegovi fantje dvakrat postali prvaki, enkrat so osvojili drugo mesto in dvakrat tretje. Je tudi odličen organizator, 
saj je s svojo ekipo gostil kar šest finalnih tekmovanj pionirskega košarkarskega festivala ter mnoga četrtfinalna in polfi-il kar šest finalnih tekmovanj pionirskega košarkarskega festivala ter mnoga četrtfinalna in polfi-
nalna tekmovanja. Kot ustanovitelj in predsednik ŠŠD si je prizadeval, da so na šoli zaživeli novi športi – golf in alpsko 
smučanje, vsako leto pa šolsko športno društvo pod njegovim vodstvom organizira poletni športni tabor. V okviru 
šolskega športnega društva skrbi za strokovno izobraževanje lastnih kadrov za potrebe zimske in letne šole v naravi. 

Lucija Jelenc, prof. športne vzgoje na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani.  
Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine. 

Leta 1994 je diplomirala na Fakulteti za šport v Ljubljani, svojo pedagoško pot je začela že kot študentka leta 1991 
na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani, kjer poučuje še danes. Začela je uvajati športne oddelke na razredni stopnji. 
Svoje poslanstvo doživlja predvsem kot oblikovalka pozitivnih športnih navad, ki bodo otroke spremljale vse življenje. 
Pri skupnem poučevanju z razredno učiteljico vnaša v svoje delo čim bolj inovativne in nevsakdanje prijeme. Tako 
so njene ure športne vzgoje zelo pestre, za otroke zabavne, a hkrati strokovno domišljene, kar vsako leto spoznavajo 
tudi študenti Fakultete za šport na obveznih hospitacijah. Življenje v šoli je popestrila s vsakoletnimi športnimi tabori 
in zimovanji. Na šoli vodi krožke športne gimnastike. Otroke spodbuja tudi k tekmovanjem, predvsem pa je njen cilj 
udeležba otrok na množičnih prireditvah, na katerih dosežek ni najpomembnejši, kot so Ljubljanski maraton, Tek 
trojk, Pokljuški maraton, Šolski ekipni kros in Pohod ob žici. 

dr. Herman Berčič

Miran Čeligoj

Lucija Jelenc

 Nagrajenci ZDŠPS 2012

Zveze društev 
športnih 
pedagogov 
Slovenije
Postojna 2012

V slovesnem ozračju Hotela Epicenter v Postojni je vodstvo  
Zveze društev športnih pedagogov Slovenije podelili tradicionalna 
priznanja športnim pedagogom. Glavni podeljevalec priznanj je 
bil mag. Marjan Plavčak, program pa je povezoval Dušan Bajec. 
Učenci in učenke iz Osnovne šole Miroslava Vilharja so pripravili 
kulturni program, za dobro ozračje so poskrbeli tudi  slavnostni 
govorniki Jernej Verbič, župan Postojne, Pia de Paulis Debevec, 
ravnateljica Osnovne šole Miroslava Vilharja in dr. Brane Škof, 
predstavnik Fakultete za šport.
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Andrej Kavčič, prof. športne vzgoje na OŠ Naklo.  
Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine. 

Andrej Kavčič je diplomiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani. V izobraževalnih ustanovah je bil za-
poslen 32 let, najprej na ŠC Iskra v Kranju, kasneje na OŠ dr. Franceta Prešerna v Kranju. Ljubezen do rokometa 
ga je nesla v poklicne vode, od leta 1991 do leta 1995 je delal kot trener, vendar se je leta 1995 vrnil v šolo. Leta 
1997 se je v Naklem odprla nova šola, in tu je zaposlen še danes. S svojim delom in strokovnostjo v ŠŠD in kasneje 
v interesnih dejavnostih je zagotovil množičnost, s tem pa tudi tekmovalne uspehe. Bil je pobudnik pri ustanovitvi 
rokometnih klubov RK Kranj, RK Tržič in RK Naklo, bil je dejaven član Društva rokometnih trenerjev Slovenije in 
član Strokovnega sveta RZS. Kar 40 let je deloval v tekmovalnem rokometu. Treniral je v Tržiču, Kranju, Ljubljani, 
Celovcu, Naklem, Ajdovščini in Železnikih. Bil je državni prvak z najmlajšimi in s članskimi ekipami v ženskih in 
moških kategorijah. 

Ivan Ropoša, prof. na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.  
Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine. 

V osnovni šoli in med srednješolskimi leti je v NK Turnišče igral za vse selekcije. V tem času je dozorela želja, da 
bi nadaljeval študij na Fakulteti za šport v Ljubljani. Kljub študiju je igral v 2. slovenski ligi. Prvo zaposlitev je dobil 
leta 1992 na DOŠ v Lendavi, kjer je ostal deset let, nato se je zaposlil na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota, kjer 
je zaposlen še danes. Konec devetdesetih let je igral nogomet v Avstriji, kjer je ostal sedem let. Še vedno nastopa v 1. 
medobčinski nogometni ligi Lendava. Bil je predsednik in član IO NK Turnišče. Že tretji mandat je član komisij v 
NZS. Trenutno je član vodstva tekmovanja 3. slovenske nogometne lige vzhod.

Pohvali se lahko z uspehi dijakov na različnih športnih področjih: v nogometu, badmintonu in odbojki na pesku. Veli-
kokrat se je izkazal z organizacijo športnih tekmovanj, športnih dni in organizacijo obveznih izbirnih vsebin,organiziral 
je finala srednjih šol Slovenije v badmintonu, večkrat je bil organizator različnih področnih tekmovanj. Bil je organizator 
športnega srečanja srednjih zdravstvenih šol Slovenije. Devet let je bil glavni izvajalec Zimske lige Občine Turnišče v 
dvoranskem nogometu. Od leta 2009 do leta 2013 je predsednik Sveta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota in je 
zaslužen, da je šola v postopku pridobitve telovadnice.  

Alenka Zupančič Strnad, prof. športne vzgoje na OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana.  
Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine. 

Nekdanja uspešna jugoslovanska reprezentantka v gimnastiki je ljubezen do svojega športa prenesla med svoje učence, 
ki so pod njenim mentorstvom osvojili več kot petsto medalj na šolskih državnih tekmovanjih v športni gimnastiki, v 
skokih na mali prožni ponjavi ter akrobatiki. Sodelovala je pri organizaciji mednarodnih in zveznih tekmovanj in bila 
zvezna, nacionalna in mednarodna sodnica v ženski športni gimnastiki. Sodelovala je v strokovnih projektih Mini-
strstva za šolstvo in šport; pri uvajanju tretje ure športne vzgoje, v projektu Timsko delo, v Konceptu Odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci v devetletni šoli in sodelovala pri pripravi meril za kategoriziranje športnikov v Republiki 
Sloveniji. Bila je zunanja ocenjevalka Državnega izpitnega centra in ena izmed vodij nacionalnega preizkusa znanja za 
ljubljansko področje. Kot mentorica je sodelovala s Fakulteto za šport v Ljubljani. Je soavtorica knjige Stoletna športna 
zgodba Sokol-TVD Partizan-GIB, soavtorica priročnika Spodbujanje timske naravnanosti, avtorica dveh športnih 
almanahov OŠ Riharda Jakopiča in soavtorica prvega prevoda mednarodnega ženskega pravilnika za takratne potrebe 
Ljubljanske gimnastične zveze. 

Priznanje za dolgoletno delo na področju športa otrok in mladine sta v odsotnosti prejela še Herman Novak, prof. 
športne vzgoje na OŠ Tabor I v Mariboru in Marjan Rejec, prof. športne vzgoje na OŠ Radlje. 

Andrej Kavčič

Ivan Ropoša

Alenka Zupančič Strnad

 Nagrajenci ZDŠPS 2012



32

iz
ID

i
iz

ID
i

iz
Id

i
iz

ID
i

iz
ID

i
iz

ID
i

iz
ID

i
iz

ID
i

iz
ID

i
iz

ID
i

iz
ID

i
iz

ID
i

BADMINTON

Prvi B turnir v znamenju kadetov
MIRNA, 27. oktobra – BK Mirna je pripravil prvi turnir 
kategorije B v sezoni 2012/2013, nastopilo je 36 
tekmovalcev. Pri moških in ženskah posamezno so 
prevladovali kadeti in kadetinje, saj so bili skoraj vsi 
tekmovalci na zmagovalnem odru še igralci do 17 
let. V finalu je Mariborčan Vanja Osterc po taktični 
igri odpravil Medvodčana Simona Skoka ter tako 
prvič slavil v članski konkurenci. Tretje mesto je po 
treh nizih pripadlo domačinu Sebastijanu Mikliču. Pri 
ženskah je »simultanko« uprizorila Ana Marija Šetina, 
saj je brez težav odpravila prvo, tretjo in drugo nosilko 
turnirja. Na nižjo stopničko sta stopili Katarina Beton 
(ŠRD Konex) in Cecilija Barut (BK Bit).

BALINANJE

Zmagali dečki BK Postojna
NOVA GORICA, 28. oktobra - Letošnja državna liga 
dečkov se je končala s turnirjem najboljših štirih ekip 
po rednem delu prvenstva. Naslov državnih prvakov 
so osvojili dečki iz Postojne, v finalu so po dramatični 
končnici premagali lanske prvake Skalo iz Sežane. Tudi 
letos so prednjačile ekipe dečkov iz Primorske, ki zad-
nja leta držijo vrh v najmlajši kategoriji. Posebna zah-
vala gre prireditelju sklepnega turnirja, Balinarskemi 
klubu Goriška Brda, ki je tekmovanje vzorno izpeljal, 
čeprav je moral zaradi slabih vremenskih razmer 
prireditev izpeljati v novogoriški balinarski dvorani.
Izidi, polfinale: Postojnska jama : Krim 8:6, Skala : 
Goriška brda 10:4, za 3. Mesto: Goriška brda : Krim 
9:5, za 1. Mesto: Postojnska jama : Skala 8:7. Končni 
vrstni red: 1. Postojnska jama (Dedič Edin, Švara Nik, 
Janev Blaž), 2. Skala (Povh Gašper, Černigoj Kevin, 
Drožina Tim, Merslavič Žiga, Požar Simon, Požar Blaž), 
3. Goriška Brda (Kocina Žan, Rusjan Dominik, Rusjan 
Jan), 4. Krim (Sodec Žan, Gojič Domen, Garvas Matej, 
Škaper Aleš), 5. Planina Ribnikar AS, 6. Čirče-Trata, 7. 
Korte-Lucija, 8. Hrast, 9. Košana. 

GIMNASTIKA

Holyjev memorial
BREŽICE, 20. Oktobra – Dečki OV 1: 1. Anže Hribar (Sok 
Bež) 47,10, 2. Mark Antony Frank (MB C) 44,70, 3. Kevin 
George Buckley (ND Lj) 44,40, 4. Tadej Petančič (S Bež)  
44,20, 5. Tin Štros (MB C 2) 44.00, 6. Filip Kores Urlep 
(MB C 2) 43,80, 7. Andraž Lekše(ND Lj)  43,50, 8. Svit 
Pestotnik Stres (ND Lj) 43,25, 9. Jaka Janežič (P Vič) 
41,90, 10. Mitja Nastran (ND Lj) 41,80, 11. Jak Rovan 
(S Brež)  41,70, 12. Žan Stajan (Ruše) 41,60, ekipno: 

1. Narodni dom Ljubljana 132,75, 2. Maribor Center 2 
130,80, 3. Maribor Center 1  128,30, 
Dečki OV 2: 1. Tadej Kramberger (Mb C) 53,30, 2. Tim 
Jambriško (S Brež) 52,60. 3. Boris Miloševič (S Brež) 
52,55, 4. Žan Mahkovic (S Bež) 49, 5. Jakob Melkič Sitar 
(S Bež) 47,70, 6. Nejc Kovačič ( ND Lj)  44,95, 7. Lenart 
Dolenc (ND Lj)  35,50, 8. Gregor Turk (ND Lj)  34,60, 
9. Igor Zevnik (S Bež) 34,30, 10. Tin Šebenik  (P Vič Lj) 
33,80, 11. Žan Kranjc (S Brež) 32,10, 12. Nikolaj Božič  
(ND Lj) 27,90, ekipno: 1. TD Sokol Brežice 137,25, 2. 
Sokol Bežigrad 131,00, 3. Narodni Dom Ljubljana 115,70. 
Dečki OV 3: 1. Jan Miklavž (S Bež) 49,20, 2. Sven Jug 
(Mb C) 47,60, 3. Maksim Skobe (P Vič Lj) 41,40, 4. Beno 
Kunst (S Bež) 40,40, 5. Kgai Kirbiš (Ruše) 39,00, 6. 
Oskar Fošnarič (Mb) 37,20, 7. Matija Kajs (S Brež) 37,10, 
8. Tomaž Udovič (P Vič) 33.40, 9.  Aljaž Macale 8S Bež) 
22,80, ekipno: 1. Maribor Center 84,80, 2. TD Sokol 
Brežice 77,50, 3. Sokol Bežigrad 72,00.
OV 4: 1. Jure Orehek (Mb C) 29.00.
Dekleta 1. nivo: 1. Živa Guštin 38,75, 2. Lana Oberč 
38,65. 3. Neža Erpič (vse Nm 1)  38,45, 4. Tara Šiler (Nm 
2)  38,10, 5. Lana Božič (Nm 2) 37,90, 6. Nina Črtalič (Nm 
1) 37,70, 7. Lisa Ulaga (Nm 1) 37,45, 8. Zoja Ulaga (Nm 
2)  36,95, 9. Lana Šiler (Nm 2) 36,85, 10. Zoja Purkart 
(Šd Tabor)  36,20, 11. Pina Rožman (RAIN) 35,90, 12. Tina 
Virant (Tabor) 35,90, ekipno: 1. Novo mesto 1 11605, 2. 
Novo mesto 2 113,70, 3. RAIN 106,80, 
Dekleta 2. nivo: 1. Tjaša Guštin (Nm 1) 39,55, 2. Neža 
Golob (Ruše) 39,40, 3. Pia Primc (Nm 1)  39,20, 4. Gaja 
Strmšnik  38,85, 5. Lana Leskovar 38,65, 6. Urška 
Podlesnik  38,60, 7. Pia Fras (vse Ruše) 38,40, 8. Hana 
Skube (Nm 2) 38,25, 9. Lora Eržen (Nm 1) 38,15, 10. Loti 
Špes Nm 1) 37,95, 11. Neža Berkopec (Nm 1) 37,65, 12. Ana 
Šeruga (Nm 2) 36,65, ekipno: 1. Novo mesto 1 117,80, 2. 
ŠD Ruše 117,40, 3. Novo mesto 2 110,85,
Dekleta 3. nivo: 1. Klara Udovč 39,65, 2. Sara Letič 
39, 3. Maša Trampuš 38,80, 4. Ana Gimpelj (vse Nm) 
38,35, 5. Maja Žele (Kp) 37,60,6. Eva Ravbar (Nm) 37,45, 
7. Katjuša Slodej (Tabor) 35,15, 8. Loris Macedoni (N 
mestoO  34,60. 9. Gaja Centa (Kp) 34,10, 10. Patricija 
Kodrič (Rain) 34, 11. Sara Hodžič (S Brež) 33,90, 12. 12. 
Liza Cah (Kp) 33,55, ekipno: 1. NM 117,85, 2. Koper 105,25, 
3. TD Sokol Brežice 102,00.
Dekleta 4. nivo: 1. Pija Kapš 39,45, 2. Maja Zaman (obe 
Nm) 39,25, 3. Lana Krmelj (Ruše) 39,15, 4. Neva Kovač 
38,75, 5. Anja Lukan (obe Nm) 37,25, 6. Pia Ciganovič  
37,15, 7. Barbara Simončič (obew Ruše) 36,65, 8. Maša 
Senih (Tabor) 36,15, 9. Manja Koželj (Studen) 35,45, 10. 
Lia Lestan  35,35, 11. Tara Velkavrh (obe Tabor) 35,25, 
12. Doroteja Imperl 8Rain) 35,00, ekipno:  1. Novo mesto 
117,45, 2. Ruše 112,95, 3. Tabor 106,75, 
Dekleta 5. Nivo: 1. Kaja Virant 37,30, 2. Ida Ključevšek 
(obe  Tabor) 35,75, 3. Katja Petrovič Cvilak 34,95, 4. 
Katja Čonč (obe Studenci) 33.40, 5. Špela Vasičljevič   
33,30, 6. Laura Cvelbqar 32,45, 7. Anja Kmetec (vse 
Rain) 32,15.  Ekipno: Rain 97,90. 

JUDO

Pokal Novega mesta
NOVO MESTO, 3. novembra – Finalisti pokala Novo 
mesto, mlajši dečki,  do 30 kg: 1. Urban Indof (Bež),  
2. Staš Rebernik (Sank), do 34 kg: 1. Vinko Prevoljšek 
(Acron S Gradec), 2. Mark Ambrožič (T Kr), do 38 kg: 
1. Miha Ozmec (Bež),  2. Matej Anželak (Acron SG), do 
42 kg: 1. Marko Vrhovnik (Bež), 2.Jaka Kavčič (Bež), 
do 46 kg: 1. Andrej Yankovskyy (Acron SG), 2. David 
Horvatič (Acron SG), do 50 kg: 1.  Aleksander Ferenčak 
(M Sobota), 2. Matic Matušek (Bež), do 55 kg: 1. Miha 
Razdevšek (Acron SG), 2. Martin Štrumbelj (Bež), do 
60 kg: 1. Grega Kotnjek (Lendava), 2. David Kraljič 
(Duplek), nad 60 kg: 1. Amar Džaferovič (Kroško), 2. 
Sebastjan Zver (KBV Lendava). Mlajše deklice, do 28 
kg: Nina Kotnjek (Lend), do 32 kg: Pia Perc (KBV Lend), 
do 36 kg: Pia Mišič (Bež), do 48 kg: 1. Kaja Kajzer (Bež), 
2. Sara Stražar (Bež), do 52 kg: 1. Tajda Spahić (Bež), 2. 
Zala Černilec (Trigl), do 57 kg: Larisa Črešnar (Oplot), 
do 57 kg: Patricija Brglez (Oplot), nad 57 kg: 1. Živa 
Mehle Kostrevc (Golov), 2. Ana Kravcar (Ol Krmelj)

Pokal Ljutomera
LJUTOMER, 20. oktobra – Finalisti pokala  Ljutomer, 
starejši dečki, do 38 kg: 1. Gregor Srebotnik (Acron 
SG), 2. Aljaž Farkaš (Lend), do 42 kg: 1. Patrik Jereb 

(Bež), 2 Gašper Oblak (Šiš), do 46 kg:  1. Tadej Smole (IR 
Ce), 2. Tilen Farkaš (Lend), do 50 kg: 1. Nino Rogelšek 
(Ravne), 2. Matija Hrovatin (Brž), do 55 kg: 1. Aljaž 
Gostenčnik (Ravne), 2. Uroš Vozlič (Ljut), do 60 kg: 1. 
Rok Kodelja (Šiš), 2. Žan Ahej (Imp), do 66 kg: 1. Dean 
Rogelj (Bež), 2. Jan Gobec (Bež), do 73 kg: Andrej 
Gyergyek (Bež) 2. Nik Debeljak (Ol), nad 73 kg: 1. Žiga 
Sušnik  (Gorica), 2. Rok Bašelj (Ol). 
Starejše  deklice,  do 40 kg: 1. Ana Krš (Trig Kr), 2. 
Lea Čargo (Bež), do 48 kg: 1. Maja Adanič (Lend), 2. Inja 
Bevk (Šiš), do 52 kg: Hanna Mazouzi (Beltin), 2. Bianca 
Sovilj Stojković (Jes), do 63 kg: 1. Petra Opresnik (Bež), 
2. Anja Ognjanovič (Acron SG),  nad 63 kg: 1. Veronika 
Mohorič (Vel), 2. Julija Slatinšek (Impol). 
Mlajši dečki, do 30 kg: 1. Igor Tsurkan (Ol), 2. Ga-
briel Zadravec (Belelt), do 34 kg: 1. Medjan Saramati 
(Krško), 2. Mitja Virag (Belt), do 38 kg: 1. Jan Lukač 
(MS), 2. Urh Klopčič (Šiš), do 42 kg: 1. Nejc Mlinarič 
(Lend), 2. Gašper Bavdaž (Gorica), do 46 kg: 1. 
Gašper Rudolf (Ljut), 2. Leon Pučko (Imp), do 50 kg: 
1. Aleksander Ferenčak (MS), 2. Rok Veselič (Goriš), do 
55 kg: 1. Benjamin Kerman (Belt), 2. Marko Kurkovič 
(Šiš), do 60 kg: 1. Marsel Majcen (Ljut), 2. Borja  Slamič 
(Gorica), nad 60 kg: 1. Mario Gašparič (Imp), 2. Amar 
Džaferovič  (Krško).
Mlajše deklice, do 32 kg: 1. Tamara Ferenčak (Lend), 
2. Pia Perc (Lend), do 40 kg: 1. Maša Prebil (Šiš), 2. 
Eva Gorenšek (IR Ce), do 52 kg: 1. Zarja Tavčar (Šiš), 
2. Nina Magdič (Ljut), do 57 kg: 1. Dora Bohinc, 2. Pia 
Završnik (obe Šiš).

KOLESARSTVO

DP na stezi - KRANJ, 9. oktobra
Starejši mladinci
1000 m: 1. Blaž Šuštar (Raden KD Ž) 1:12,61, 2. Blaž Žakelj 
(Raden KD) 1:13,23, 3. 3. Gašper Katrašnik (Sava Kranj) 
1:13,73, 4. Nace Korošec (Sava Kr) 1:13,75, 5. David Per 
(Adria Mobil) 1:13,89, 6. Matic Šafarič Kolar (Raden KD 
Živ) 1:15,58, 7. Gregor Homan (Sava Kr) 1:18,48, 8. Rok 
Slekovec 1:19,54,, 9. Žan Jelen (oba TBP Lenart) 1:22,10.
3000 m: 1. David Per (Adra Mobil) 3:40,60, 2. Žiga 
Ručigaj (Raden) 3:52,01, 3. Jure Miškulin (Raden) 3:54,0, 
4. Tadej Logar (Sava Kranj)  3:57,92, 5. Luka Kovačič 
(Sava Kr) 3:59,06, 6. Rok Slekovec (TBP Lenart) 4:10,94, 
7. Žan Jelen (TBP Lenart) 4:16,27.
sprint 200 m: 1. Nace Korošec (Sava Kranj) 12:52, 
2. Jernej Švab (Sava Kr), 3. Gašper Katrašnik  (Sava 
Kranj), 4. Blaž Žakelj) Raden).

Razdalja: 1. Gašper Katrašnik (Sava) 9:41,01, 2. Maric 
Šafarič Kolar (Radenska) 3. Nace Korošec (Sava) 
9:47,02, 4. Matej Mohorič (Sava), 5. Tadej Logar (Sava), 
6. Blaž Šuštar (Raden), 7. Blaž Klemenčič  (Sava), 8. 
Matej Razingar (Sava), 9. Gregor Homan (Sava), 10. 
Primož Mav (Sava), 11. Rok Slekovec (TBV), 12. Jure 
Miškulin ( (Raden), 13. Luka Kovačič (Sava), 14. Klemen 
Polajnar (Raden), 15. Žan Jelen ( (TBV), 16. Jernej Švab 
(Sava), 17. Nejc Koželj (Adria Mobil), 18. . Blaž Žakelj 
(Rad), 19. Urban Svoljšak (Raden).
Točke: 1. Matej Mohorič (Sava) 23, 2. Gašper Katrašnik 
(Sava) 19 3. Nace Korošec (Sava) 12, 4. Jure Miškulin 
(Raden) 4, 5. Blaž Žakelj (Raden) 2, 6. Blaž Klemenčič 
(Sava) 2, 7. Tadej Logar (Sava) 2, 8. Urban Svoljšak 
(Raden) 1,  9. Matic Kolar Šafarič (Raden) 1. 
OŠ SM: 1. Sava Kranj (Katrašnik, Klemenčič, Korošec) 
1:24.68, 2. Radenska KD Življenje  (Miškulin, Šuštar, Ža-
kelj) 1:27,76, 3. Adra Mobil  (Per, Novak, Koželj) 1:34,48. 
Ekipno: 1. Radenska KD Življenej (Miškulin, Ručigaj, 
Šuštar, Žakelj) 4:52,96, 2. Sava Kranj (Mohorič, Katra-
šnik, Klemenčič, Razingar) 4:57,70, 3. Adria Mobil  (Per, 
Novak, Koželj) 5:25,83.
Mlajši mladinci

Blaž Šuštar

Gasper Katrašnik
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500 m: 1. Žiga Demšar (Sava) 37,26, 2. Mitja Serdinšek 
(Perut Ptuj) 37,44, 3. Miha Tomažin (Sava Kr) 37,66, 4. 
Jure Stepišnik (Raden) 37,95, 5. Luka Pajek 38,21, 6. 
Jon Božič (oba Adria Mobil) 38,43, 7. Matej Škafar (TT 
Tropovci) 38,54, 8. Nejc Rogina (Perut Pt) 38,98, 9. 
Martin Kranjc (Hit Casinos NG) 39,43, 10. Tim Zubanovič 
(Sava) 39,72, 11. Žan Andrejaš (Raden) 40.00, 12. Gorayd 
Per (Adria Mobil) 40,21, 13. Izidor Penko (Raden) 40,52, 
14. Žiga Čuk (Sloga 1902 Idrija) 40,64, 15. Simon Čibej 
(Sloga) 41,28, 16. Dominik Ribič (TBP Lenart) 42:08, 17. 
Primož Kmetič (TBP)42:21, 18. Aleš Korpar (Perut Pt), 
19. Tomas Škrget (TBP Lenart) 44:02.
2000 m: 1. Matic Veber (G Bole Bled) 2:35,09, 2. Luka 
Pajek (Adria Mobil) 2:38,78, 3. Luka Čotar (HIT Casinos) 
2:38,86, 4. Jon Božič (Adria Mobil) 2:39,03, 5. Alen 
Planjšek 2:40,92, 6. Manuel Bedenik (oba Perut Ptuj) 
2:42,89, 7. Miha Tomažin (Sava Kranj) 2:44,08, 8. Tadej 
Kosovel (G Bole Bled) 2:46,08, 9. Tomaž Špendov (Sava 
Kranj) 2:46,33, 10. Tilen Dolinar (Radenska) 2:47,53.
Sprint 200 m: 1. Žiga Demšar (Sava Kr) 12:74, 2. Mitja 
Serdinšek (Perut Pt) 12:84, 3. Vito Petrič (Adria Mobil), 
4. Jure Stepišnik (Radenska), 
Razdalja: 1. Mitja Serdinšek (Perut Pt) 7:55.09, 1. Luka 
Pajek (Adria Mobil), 3. Matic Veber (G Bole Bled), 4. 
Luka Čotar (Hit Casinos), 5. Tim Zupanovič (Sava Kr), 
6. Alen Planjšek (Perut Pt), 7. Anže Plazar (G Bole Bled), 
8. Miha Tomažin (Sava Kranj), 9. Tomaš Špendov (Sava 
Kr), 10. Jon Božič (Adria Mobil), 11. Tilen Dolinar, 12. Mike 
Kovač (Raden), 13. Manuel Bedenik, 14. Nejc Rogina, 15. 
Mitja Mohorko (vsi Perut Pt), 16. Izidor Penko (Raden), 
17. Žiga Čuk (Sloga Idrija 1902 Idrija), 18. Primož Kmetič 
(TBP Lenart), 19. Klemen Močnik, 20. Jon Ustar (oba 
Radenska), 21. Simon Čibej (Sloga), 22. Tadej Kosovel 
(GB Bled),  23. Simon Iskra (Adria Mobil), 24. Tilen 
Pogačar (Radenska), 25. Patrik Komel (Hit Casinos), 26. 
Matevž Sever (Radenska), 27. Aljaž Zupan (Sava), 28. 
Žiga Jelavič  (Hit Casinos), 29. Luka Rajk (Adria Mobil), 
30. Martin Krajnc (Hit  Casinos),  31. Tomas Škerget 
(TBP Lenart), 32. Benjamin Muhič (Adria Mobil), 33. Žan 
Andrejaš, 34. Gašper Bokan (oba Radenska), 35. Gorazd 
Per, 36. Vito Petrič (oba Adria Mobil).
Točke: 1. Jon Božič (Adria Mobil) 12, 2. Matic Veber (GB 
Bled) 7, 3. Nejc Rogina (Perut Pt) 6, 4. Tilen Pogačar 
(Raden) 6, 5. Tomaž Špendov (Sava) 5, 6. Luka Pajek 
(Adria Mobil) 5, 7. Anže Plazar (GB Bled) 4, 8. Tilen 
Dolinar 3, 9. Jon Ustar (oba Raden), 10. Alen Planjšek 
(Parut Pt) vsi po 3, 11. Žan Andrejaš (Raden) 1. 
OŠ: 1. Perutnina Ptuj (Bedenik, Serdinšek, Plajnšek) 
1:28,06, 2. Radenska KD Življenje (Stepišnik, Andrejaš, 
Kovač) 1:28,07, 3. G. Bole, Bled (Veber, Kosovel, Plazar) 
1:28,94, 4. Sava Kranj (Zupanovič, Zupan, Demšar) 
1:29,14, 5. Hit Casinos Pro-Concrete (Komel, Čotar, 
Kranjec) 1:29,16, 6. Adria Mobil 1 (Mesojedec, Muhič, 
Petrič) 1:30,50, 7. Adria Mobil 2 (Iskra, Per, Rajk) 1:33,01, 
8. TBP Lenrt (Škerget, Kmetič, Ribič)) 1:37,00.
Ekipno: 1. Perutnina Ptuj (Bedenik, Serdinšek, Planjšek, 
Mohorko) 3:52,07, 2. Adria Mobil (Božič, Mesojedec, 
Pajek, Per) 3:52,49, 3. Sava Kranj (Zubanovič, Špendov, 
Tomažin, Demšar) 3:54,14, 4. Radenska KD Življenje 
(Stepišnik, Dolinar, Penko, Andrejaš) 3:54,14, 5. G. Bole, 
Bled (Veber, Kosovelj, Plazar, Černe) 3:58,26, 6. TBP 
Lenart (Škerget, Kmetič, Ribič) 4:04,24, 7. Hit Casinos 
(Komel, Čotar, Jelavič, Kranjc) 4:05,71.

SMUČARSKI SKOKI
Poletno DP za mladince do 20 let
KRANJ, 20. oktobra – Organizacija SSK Triglav, skakal-
nica H 109 m: 1. Jaka Hvala (Ponikve) 253,8 (106, 110), 2. 
Cene Prevc (Trigl) 247,6 (104, 105.5), 3. Matic Benedik 
(Alpina) 247,5 (103.5, 106.5), 4. Rok Justin (Stol) 235 
(101, 104), 5. Jaka Kosec (Meng) 219,7 (95, 101,5), 6. Anže 
Lanišek (Meng)218,7 (98, 98.5), 7. Anže Semenič (Trž 
Trif) 216,9 (103, 102.5), 8. Ernest Prišlič ( (Zagorje) 211,4 
(95, 98), 9. Miha Kveder (Sam Ihan) 210,2 (96, 98), 10. 
Andraž Modic (Logat) 210,1 (95.5, 96.5), 11. Aljaž Žepič 
(Trž Trif) 207,7 (95, 96,5), 12. David Grm (Vizore) 205 
(96, 94), 13. Tilen Bartol (Sam Ihan) 204,6 (93, 96.5), 14. 
Nejc Seretinek (C Ilir) 201,9 (93, 95), 15. Florjan Jelovčan 
(Alpina) 199,5 (89, 98,5), 16. Tomaž Verbajs (Račna) 
198,1 (93, 94), 17. Urban Šeme (C Ilir) 194,3 (93, 92.5), 18. 
Rok Setnikar (C Ilir) 194,3 (92.5, 93.5), 19. David Krapež 
(Mislin) 188,7 (91, 90.5), 20. Jernej Klarič (Vizore) 188,1 
(90, 92), 21. Anže Lavtižar (Rateče Plan) 187,9 (91, 92), 

22. Matic Rogelj (C Ilir) 186,3 (90, 91), 23. Gašper Štupar 
(Sam Ihan) 184,9 (89, 91.5), 24. Aljaž Vodan (Trigl) 184,5 
(90, 90), 25. Urban Sušnik (Trž Trif) 181,6 (89.5, 90), 26. 
Aljaž Ogrinc (Meng) 178,1 (89,5, 87.5), 27. Leon Šarc 
(Meng) 178,1 (89,5, 87.5), 28. Aleš Hčebanja (Rateče 
Plan) 176,6 (88.5, 88.5), 29. Milan Žujič (Zagor) 174,4 
(89, 89), 30. Matej Lebar (Sam Ihan) 155,5 (90, 77,5).
31. Žan Zagomilšek (Vel), 32. Rok Juvančič )Zagorje), 
33. Žak Šilih (Mislinja), 34. Žan Sovan (Logatec), 35. Rok 
Tarman (Rateče Planica), 36. Anton Komotar (Meng), 
37. Luka Pintarič (Trž Trif), 38. Jakob Šilar (Trigl),  39in 
Martin Capuder (C Ilir), 40. Ožbej Ferkov (C Ilir), 41. 
Matija Štemberger (C Ilir), 42. Lojze Petek (Stol), 43. 
Jaka Jesih (Zagor), 44. Matej Vehar (Alpina), in Robert 
Finžgar (Trigl), 46. Rok Črnko (Bohinj), 47. Robert Vitez 
(Vel), 48. Luka Romšak (Trigl), 49. Jan Košir (TRž TRif), 
50. Janez Lackovič (Vizore), 
51. Domen Krašna (Logat), 52. Urh Krajnčan (Vel) in 
Jerej Silvester (Stol), 5. Niko Hižar (Vel), 55. Aljaž Šilar 
(Trigl), 56. Luka Oblak (Alp), 57. Matija Peklaj (C Ilir), 58. 
Jaka Matko (Logat). 59. Matic Lotrič (Stol), 60. Ažbe 
Končnik (Stol), 61. Robi Dovžan (Trž Trif).
Poletno DP za mladince do 16 let
KRANJ, 20. oktobra  - Organizacija SSK Triglav, ska-
kalnica H 109 m: 1. Florjan Jelovčan (Alpina) 252 (108, 
104.5), 2. Tilen Bartol (Sam Ihan) 241,1 (104.5, 102.5), 3. 
Urban Šeme (C Ilir) 239,3 (103.5, 102.5), 4. Tine Bogataj 
(C Ilir) 236,9 (102, 103.5), 5. Rok Juvančič (Zagor) 227,3 
(101, 100), 6. Rok Tarman (Rateče Plan) 222,3 (99, 
99.5), 7. Jakob Šilar (Trigl) 217,8 (98.5, 97.5), 8. Matija 
Štemberger (C Ilir) 216,2 (98.5, 98), 9. Urban Rogelj (C 
Ilir) 211,8 (98, 95.5), 10. Nik Fabjan (Trigl) 211,7 (97, 97), 
11. Matevž Samec (Vel) 210,3 (97.5, 96), 12. Žan Sovan 
(Logat) 206 (96.5, 96), 13. Lojze Peterk (Stol) 204,9 (92, 
98.5), 14. Domen Prevc (Trigl) 204,8 (96.5, 94.5), 15. 
Milan Žujič (203,8 (95, 96), 16. Martin Capuder (C Ilir) 
199,8 (92,5, 96), 17. Bor Pavlovčič (Ratee Planica) 194 
(93, 92), 18. Kristjan Lesnik (Trigl) 192 (98.5, 96.5), 19. 
Žiga Jelar (Trigl) 190,7 (92.5, 91.5), 20. Jernej Silvester 
(Stol) 177 (87, 90,5), 21. Žan Štupar (Sam Ihan) 174,9 (87, 
88.5), 22. Nejc Ulaga (C Ilir) 174,1 (90, 87), 23. Gašper 
Brecl (Vel) 173,4 (87, 88.5), 24. Vid Vrhovnik (Vel) 172,5 
(86, 89), 25. Domen Krašna (Logat) 171,2 (86.5, 87.5), 
26. Patrik Vitez (Vel) 168,3 (88, 85.5), 27. Aljaž Osterc  
(Vel) 164,4 (83.5, 87), 28. Jaka Jesih (Zagor) 161 (84, 
86), 29. Jaka Matko (Logat) 151,6 (80, 84.5), 30. Matic 
Lotrič (Stol) 131,3 (76, 77.5)
Poletno DP za mladince do 15 let
LJUBLJANA, 27. oktobra – Organizacija SSK Costella 
Ilirija, skakalnica v Mostecu H 62: 1. Tine Bogataj (C Ilir) 
247,6 (60, 57), 2. Urban Rogelj (C Ilir) 236,4 (57, 56), 3. 
Urban Klinc (Šmartno n/Poh) 230,5 (56, 56.5), 4. Bor 
Pavlovčič (Rateće Planica) 226,7 (55.5, 56), 5. Gregor 
Šen (Logat) 223,6 (56, 56), 6. Nejc Ulaga (C Ilir) 222,6 
(54.5, 55.5), 7. Žan Štupar (Sam Ihan) 217,7 (55.5, 53.5), 
8. Jan Kus (C Ilir) 215 (58.5, 56.5), 9. Jan Mihevc ( (Tržič 
Trif) 209,7 (54.5, 52), 10. Jaka Jesih (Zagorje) 207,4 (52, 
53.5), 11. David Strehar (Velen) 195,9 ( 53, 50), 12. Jaka 
Matko (Logat) 194,7 (51.5, 50), 13. Patrik Vitez (Velen) 
194,2 (49, 52.5), 14. Miha Poljanc (Trž Trif) 175,8 (49.50, 
46.5), 15. Blaž Pavlič (Misiln) 173,4 (49.5, 46), 16. Staš 
Štefančič (Trž Trif) 165,6 (48, 46.5), 17. Tomaž Mlinšek 
(Mislin) 163,2 (46.5, 45),  18. Tomi Jovan (Zagorje) 156,3 
(46.5, 44.5), 19. Aljaž Česen (Trž Trif) 152,2 (44.5, 44.5), 
20. Jernej Rotar (Zagor) 144,9 (43, 42.5),  21. Žan Pleško 
(Zagorje) 134,1 (42, 42.5), 22. Matej Vozelj (Zagorje) 114,4 
(38, 40), 23. Vid Rotar (Zagorje) 100,8 (36.5, 37). Ekipno: 
1. SSK Costella Ilirija 1 909,1, 2. SK Triglav 1 Kranj 862,8, 
3. SSK Velenje 1 862,4, 4. SSK Costella Ilirija 2 795,5, 5. 
NSK Tržič Trifix 771, 6. SSK Logatec 724,9.

Poletno DP za deklice do 15 let
LJUBLJANA, 27. oktobra –Organizacija SSK Costella 
Ilirija, skakalnica v Mostecu H 62: 1. Ema Klinec (Alpina) 
233,8 (57.5, 58.5), 2. Anita Seretinek (C Ilir) 194 (50.5, 
52), 3. Nika Križnar (Alpina) 189,8 (50.5, 50.5), 4. Agata 
Stare (Bohinj) 189,6 (49, 50.5), 5. Tanja Fricelj (Ljubno 
BTC) 161,8 (44.5, 46.5), 6. Maja Gradišar (Trigl) 132,4 ( 
39.5, 43,5), 7. Katja Markuta (Trigl) 131,4 (43.5, 39.5), 8. 
Katra Komar (Bohinj) 128,2 (38.5, 43), 9. Jerneja Brecl 
(Vel) 92,9 (36.5, 34). Ekipno: 
Poletno DP za dečke do 14 let
LJUBLJANA, 27. oktobra – Organizacija SSK Costella 
Ilirija, skakalnica v Mostecu H 62: 1. Kristjan Lesnik 
(Trigl) 242,6 (57, 57.5), 2. Timi  Zajc (Vizore) 241,6 
(58.5, 56), 3. Domen Prevc (Trigl) 236,9 (56, 57), 4. 
Vid Vrhovnik (Vel) 226,3 (56, 55), 5. Aljaž Osterc (Vel) 
223,2 (54.5, 54.5), 6. Rok Jelen (Vel) 214,8 (54.5, 54), 7. 
Ožbej Jelen (Vel) 198 (55, 55), 8. Aljaž Nerat (Ljubno 
BTC)196,1 (53, 49), 9. Gašper Brecl (Vel) 196 (52.5, 50), 10. 
Benjamin Podobnik (C Ilir) 187,5 (52.5, 47.5), 11. Damjan 
Suzič (C Ilir) 187,1 (51.5, 48), 12. Jaka Bradeško ( 185,7 
( 52, 47), 13. Jure Pogačnik (183 (50, 47.5), 14. Matevž 
Malovrh (Trž Trif) 182,6 (49, 48), , 15. Tjaš Grilc (Stol) 
181 (52, 53), 16. Jošt Sušnik (Trigl) 180,6 (49.5, 47.5), 17. 
Nejc Toporiš (Trigl) 178,6 (50.5, 46.5), 18. Gašper Sršen 
(C Ilir) 175 (46.5, 48.5), 19. David Korošec (Trig) 174,4 
( 48.5, 47), 20. David Istenič (Logat) 174 (47.5, 47.5), 
21. Luka Robnik (Vizore) 171,1 (48, 46.5), 22. Žak Mogel 
(Ljubno) 166,3 (48, 45,5), 23. Martin Iglič (Trigl) 165,5 
(47.5, 45), 24. Jaka Kotnik (Trigl) 164,4 (45.5, 47.5), 25. 
Nejc Biček (Stol) 162,5 (46, 46.5), 26. Mark Ivanov (C 
Ilir) 162,3 ( 46, 45), 27. Lovro Vodušek (Ljubno BTC) 
162,2 ( 46, 46.5), 28. Nik Rebolj (Trigl) 161,4 (45, 45.5), 
29. Jan Bombek (Vel) 161,4 (46.5, 46.5), 30. Vid Petek 
(Stol) 159,8 (46.5, 44.5). 
Poletno DP za dečke do 11 let
ŽIRI, 20. oktobra – Skakalni center Alpine Žiri, skalnica 
H 29: 1. Mark Hafnar (Trigl) 220,1 (26, 25), 2. Jernej 
Presečnik (Ljubno) 217,6 (25,5, 25.5), 3. Karlo Vodušek 
212,4 (24.5, 26), 4. Juš Sušnik (Tržič Trif) 204,9 (23, 
24.5), 5. Marcel Stržinar (Alpina) 199,5, 6. Jan Nemeček 
(Rateče Plan) 194,8 (23, 23.5), 7. Nik Bajc (Zabrdje) 193,9 
(22.5, 23), 8. Nace Erjavec (Alpina) 192,8 (23, 23.5), 9. 
Dan Belhar (Trž Trif) 1191,1 (22.5, 23.5), 10. Matija Košir 
(Rateče Plan) 189,9 (22.5, 23), 11. Marcel Rep (Stol) 
187,6 (22.5, 23.5), 12. Timotej Jeglič (C Ilir)  187,1 (23.5, 
22.5), 13. Tim Trpin (Logat) 186,2 (22.5, 22.5) in Erazem 
Stanonik (Alpina) 186,2 (22.5, 22.5), 15. Nik Škof (C Ilir) 
182,2 (22.5, 22.5), 16. Sandi Ačko (Šmartno n/Poh) 182 
(22, 22.5), 17. Bor Batistič (Trigl) 181 (22.5, 22), 18. Jure 
Močnik (Mengeš) 179,6 (21.5, 22), 19. Jon Tepeš (Dolom) 
178 (22, 22.5), 20. Matic Hladnik (Rateče Plan) 176,6 
(21.5, 22), 21. David Muhič (Dolom) 175,4 (21, 22), 22. 
Jaka Košir (Alpina) 172,6 (21.5, 22), 23. Uroš Jovanovič 
( (C Ilir) 168,2 (20.5, 22), 24. Aleks Muhič (Dolom) 164,1 
(21, 20), 25. Adam Šubic (Dolom) 159,7 (22, 23), 26. Gal 
Ivanov (C Ilir) 154,7 (21, 21.5), 27. Liam Repar (Zabrdje) 
153,7 (19.5, 20.5), 28. Andrej Merše (Dolom) 143,4 (19.5, 
18.5), 29. Žiga Zagorec (Zagor) 134,6 (18.5, 17.5), 30. 
David Kokalj (Sam Ihan) 125,5 (17, 17.5), 31. Luka Poznik 
(Sam Ihan). 
Ekipno: 1. SSK Alpina 1 774,8, 2. NSK Tržič Trifix 773,8, 
3. ND Rateče Planica 739, 4. SK Triglav 737,1, 5. SSK 
Costella Ilirija 734,3, 6. SSK Ljubno BTC 729,2.
Poletno DP za deklice do 11 let
ŽIRI, 20. oktobra – Skakalni center Alpine Žiri, skalnica 
H 29: 1. Pia Slamek (Vel) 199,9 (24.5, 25.5), 2. Pia Mazi 
(C Ilir) 194,8 (23.5, 23), 3. Jerneja Repinc Zupančič (Trž 
Trif) 192,6 (23, 23), 4. Eva Krek (Alpina) 175,8 (22, 22), 5. 
Špela Mastnak (Vizore) 172,7  (21, 21.5), 6. Vida Ravnikar 
(Rateče Plan) 166,7 (21, 21.5), 7. Silva Verbič (Trigl)  156,4 
(20.5, 20), 8. Ana Vranc (Vizore) 149,3 (19, 20), 9. Ana 
Jereb (Alpina) 147,8 (19, 20), 10. Anja Pajek (Zabrdje) 
143,9 (18.5, 19.5), 11. Ana Rupar (Alpina)140,5 (18, 19).
Poletno DP za dečke do 10 let
ŽIRI, 20. oktobra – Skakalni center Alpine Žiri, skalnica 
H 29: 1. Miha Lipovšek Ročnik (Zagorje) 209,7 (25, 25), 2. 
Matic Hladnik (Trž Trif)) 198,7 (24, 23.5), 3. Nejc Peklaj 
(Dolom) 197,7 (23.5, 24), 4. Janže Zebec (Alpina) 196,7 
(24, 23.5) in Vid Rošer (Mislinja) 196,7 ( 23.5, 24), 6. 
Cris Veber (C Ilir) 188 (23.5, 23.5), 7. Rok Masle (C Ilir) 
188 (23.5, 23.5), 8. Mitja Zelnik (Trigl) 187,6 (23, 23), 9. 
Rene Kralj (Rateče Plan) 185,1 ( 23.5, 22.5), 10. Matevž 
Marinko (Dolom) 183,7 (22.5, 22.5), 11. Lan Vrčkovnik 
(Vel) 174,6 (22, 21.5), 12. Domen Cof (Logat) 173,8 (211, 
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23), 13. Ožbe Zupan (Trž Trif) 173,3 (22, 22), 14. Urh 
Rošar (Mislin) 173,1 ( 211.5, 22), 15. Žak Lubej (Mislin) 
172,5 (22, 22.5), 16. Lenart Presečnik (Ljubno BTC) 171,9 
( 211, 22), 17. Andraž Krašna (Logat) 165,2 (21.5, 21), 18. 
Uroš Vrbek (Šmartno n/Poh) 162,3 (20.5, 21), 19. Jaka 
Mencinger (Stol) 157,6 (20.5, 20.5), 20. Maj Fele Bombek 
(Mislin) 156,9 ( 20.5, 20.5), 21. Jaka Resman (Trž Trif) 
154,7 (20, 20), 22. Matija Dobre (Dolom) 152 (20, 19.50), 
23. Tomi Tomažič  (Račna) 149,1 ( 19, 19.5), 24. Matic 
Garbajs  (C Ilir) 144,2 ( 22, 20.5), 25. Luka Brodnik (C 
Ilir) 144,1 (19, 19.5), 26. Ožbej Kotnik  (Misin) 143,9 (18.5, 
19.5), 27. Žan Hriberšek (Mislin) 142,4 (18.5, 19.5), 28. 
Gorazd Završnik (Ljubno BTC) 137,7 (19.5, 20.5), 29. 
Žan Resnik (Trig) 136.4 (20.5, 20), 30. Tadej Bedenik 
(Trigl) 135,9 (20.5, 20).

PLAVANJE

5. pokal Ruš
RUŠE, 28. oktobra – 5. Pokal Ruš 2012. Izidi, mlajši dečki, 
50 m prosto: 1. Lovro Knez (Fuž) 32.45, 2. Tomaž Uršnik 
(Fuž) 34.40, 3. Lan Rabzelj (Branik) 34.79, 50 m prsno: 
1. Lovro Knez (Fuž) 38.23, 2. Marko Filipovič (Branik) 
43.15, 3. Nik Oder (Branik) 44.22, 50 m hrbtno: 1. Lovro 
Knez (Fuž) 37.55, 2. Žiga Merkač (Fuž) 38.99, 3. Nik Oder 
(Branik) 40.64, 50 m delfin: 1. Lovro Knez (Fuž) 36.51, 2. 
Jaš Berložnik (Fuž) 39.62, 3. Tomaž Uršnik (Fuž) 40.03, 
mlajše deklice, 50 m prosto: 1.Taja Gerčer (Neptun) 
36.79, 2. Nuša Šegel (Fuž) 37.91, 3. Nika Fain (Branik) 
41.46, 50 m prsno:  1. Nuša Šegel (Fuž) 46.03, 2. Nika 
Fain (Branik) 47.17, 3. Neja Kašman (Maribor) 52.09, 
50 m hrbtno: 1. Nuša Šegel (Fuž) 43.78, 2. Taja Gerčer 
(Neptun) 44.07, 3. Nika Fain (Branik) 46.87, 50 m delfin: 
1. Taja Gerčer (Neptun) 43.59,  2. Nuša Šegel (Fuž) 49.12, 
dečki, 100 m prosto: 1. Matjaž Rozman (Delfin) 1:02.85, 
2. Rok Drgajner (Neptun), Jan Gerčer (Neptun) 1:03.40, 
100 m prsno: 1. Dejan Šteharnik (Fuž) 1:20.71, 2. Matija 
Može (Fuž) 1:21.84, 3. Filip Govc Majcen (Delfin) 1:22.43, 
100 m hrbtno: 1. Matjaž Rozman (Delfin) 1:11.14, 2. Rok 
Drgajner (Neptun) 1:12.27, 3. Gal Kordež (Fuž) 1:13.48, 100 
m delfin: 1. Matjaž Rozman (Delfin) 1:07.17, 2. Gal Kordež 
(Fuž) 1:12.74, 3. Jan Gerčer (Neptun) 1:14.34, deklice 100 
m prosto: 1. Janja Šegel (Fuž) 1:09.54, 2. Janja Jamšek 
(Fuž) 1:11.71, 3. Mojca Hancman (Fuž) 1:13.06), 100 m 
prsno: 1. Janja Šegel (Fuž) 1:21.15, 2. Janja Jamšek (Fuž) 
1:27.16, 3. Mojca Hancman (Fuž) 1:35.56, 100 m hrbtno: 1. 
Janja Šegel (Fuž) 1:15.00, 2. Janja Jamšek (Fuž) 1:16.87, 
3. Urška Hancman (Fuž) 1:19.81, 100 m delfin: 1. Janja 
Šegel (Fuž) 1:18.10, 2. Janja Jamšek (Fuž) 1:24.86, 3. 
Mojca Hancman (Fuž) 1:33.26, štafete 8x50 m mešano: 
1. PK Fužinar 1 (G. Kordež, G. Slavič, J. Šegel, N. Šegel, 
L. Knez, J. Jamšek, Ž. Merkač, M. Može) 4:31.85, 2. PK 
Branik (K. Fain, Š. Kapel, M. Filipovič, L. Rabzelj, N. Fain, 
L. Črčrk, F. Lesjak, A. Mešič) 4:54.69, 3. PK Fužinar 2 (D. 
Šteharnik, K. Kajžer, U. Hancman, D. Tušek, T. Uršnik, M. 
Hancman, G. Medvešek, Ž. Rihter) 5:01.78.  

Š O L S K A  T E K M O V A N J A

ATLETIKA

Ljubljanski maraton
LJUBLJANA, 27. oktobra – Ljubljanaski maraton se 
je začel v soboto s promocijskimi teki  in teki, in s 
šolskimi prvenstvi v cestnih tekih. 

Osnovne šole, učenci letnik 2001: 1. Mitja Kordež 
(I. OŠ Sl. Grad.) 8:29,4, 2. Martin Molk (IC Vrhn) 8:41, 3. 
Jan Škrjanc (FA) 8:43,7, 4. Lovro Planko (FA), 5. Matic 
Muravec (Koseze), 6. Nejc Šraj (TŠ-A), 7. Klemen Sladič 
(SK), 8. Jernej Jeraj (Dr. IK), 9. Gašper Herman (Stič), 
10. Tarik Nikolovski (Dravlje), 11. Nik Majcen (VV), 12. 
Meris Dulić (TŠ-A), 13. Klemen Uršič (ŠL-Mesto), 13. 
Jan Oblak (Kr. Gora), 15. Tobi Gaberšček (Bovec), 16. 
Dominik Kušar (OK), 17. Nace Beguš (Idr), 18. Jure Bebar 
(HJH), 19. Jakob Stopinšek (Brež), 20. Tim Tekavec 
(Vič), 21. Nikola Janev (RJ), 22. Rok Trtnik (Kašelj), 
23. Karlo Vodušek (FM), 24. Nik Ovnik (Šenč), 25. Tjaž 
Anžin (JM), 26. Tim Zadravec (FP Kr), 27. Jaka Eržen 
(IG Š Loka), 28. Vid Pintarič (OK), 29. Filip Rus (Dr. VK), 
30. Maks Goršič (MP).

Učenci letnik, 1999: 1. Timotej Rozman (Pirn) 7:53,8, 
2. Daniel Bartol (dr. FP) 8:06,3, 3. Matevž Cimermančič 
(Grm) 8:09,6, 4. Jakob Hočevar (PT), 5. Dominik 
Gašparac Kovač (HJH), 6. Tine Hren (Pirn), 7. Žiga 
Zabukovšek Počivalšek, 8. Matic Štiglic (oba FM), 9. 
Jaka Grže (MV), 10. Bor Rotar (Brez), 11. Luka Bela Kočar 
(Pres pri Rad), 12. Gregor Klun (Kašelj), 13. Patrik Novak 
(Brez), 14. Jure Kropivšek (Vrhovci), 15. Lovro Leben 
(Brež), 16. Luka Trontelj (MK), 17. Domen Davidović 
(RJ), 18. Anže Dodič (Tab Log), 19. Blaž Kovačič (OK), 
20. Martin Rihtaršič, 21. Miha Florjančič, 22. Matej 
Mohorič (vsi IG Š Loka), 23. Gašper Užmah (Lesično), 
24. Klemen Trontelj (Brinje Gros), 25. Simon Trobec 
(PG), 26. Nejc Grdadolnik, 27. Jaka Čuden (oba Vič), 
28. Semir Misimi (Trb), 29. Krištof Kogovšek (MP), 30. 
Klemen Vampelj (HJH).

Mitja Kordež

Klemen Sladič finišira (5034) 

Učenci letnik 2000: 1. Jan Vukovič (Hudinja) 8:01,2, 
2. Alex Cisar (Predoslje) 8:08,4, 3. Nik Rantah (SK) 
8:13,3, 4. Adam Jakupovič (Gradec), 5. Gregor Rabuzin 
(PT Laško), 6. Žiga Kravanja (Bovec), 7. Bruno Šulman 
(Vrhovci), 8. Dejan Hladnik (Č. vrh nad Idr), 9. Tilen 
Strmšnik (FM), 10. Samo Košir (IG Š Loka), 11. Luka 
Hladnik (Rovte), 12. Žan Dobrovoljc (Dr. IK), 13. Ambrož 
Rupnik (Č. vrh nad Idr), 14. Nejc Pipp (ŠL-Mesto), 15. 
Jan Erzetič (Bovec), 16. Matic Cindrič (HJH), 17. Gregor 
Grahovac (JM), 18. Dren Gruden (PT), 19. Žan Pogačnik 
(RJ), 20. Aljaž Renko (MN), 21. Aleksandar Gajić (OK), 
22. Jurij Kosmač (Trnovo), 23. Rok Kozamernik (Gorje), 
24. Jaka Milavec (TŠ-A), 25. Nejc Gorišek (Blanca), 
26. Urh Useničnik (PG), 27. Rok Krošelj (Blanca), 28. 
Jakob Jankovič (Brež), 29. Domen Komat (Dobr), 30. 
Tjaš Kumer (Brez)

Z leve: Martin Molk, Mitja Kordež, Jan Škrjanc

Z leve: Daniel Bartol, Timotej Rozman,  
Matevž Cimermančič
 
Učenci letnik 1998: 1. Matevž Planko (FA) 7:39,8, 2. 
Klemen Vilhar (MV) 7:50,5, 3. Timotej Težak (OK) 7:52,7, 
4. Jakob Jeklin (DM); 5. Enej Kovač (Bovec), 6. Klemen 
Bojanc (Pres pri Rad), 7. Jaka Primožič (Straž Kr), 8. 
Ambrož Amon (Lesično), 9. Robi Erzetič (Bovec), 10. 
Nejc Rom (IC Vrhn), 11. Gal Miklavc (RJ), 12. Kristjan 
Bregant (Gorje), 13. Žan Gorjup (Žiri), 14. Luka Jamnik 
(IG Š Loka), 15. Gašper Leskovec (MV), 16. Peter Podržaj 
(Tab Log), 17. Tilen Babič (Vič), 18. Matija Kovačič Ivan-
jko (VP), 18. Dejan Subotić (KDK), 20. Rok Gerbec, 21. 
Andrej Mohorič (oba IG Š Loka), 22. Tomo Barle (MV), 
23. Luka Vidmar (Poljane), 24. Domen Vovk (Brež), 25. 
Klemen Kavčič (Dr. IK), 26. Jernej Vidali (SK Opčine), 
27. Blaž Kozamernik, 28. Žiga Jurček, 29. Jernej Glavič 
(vsi Dobr), 30. Jan Mrak (Idr)

Devetošolci

Učenke letnik 2001: 1. Nina Pugelj (Sp. Šiška) 9:10,2, 
2. Ana Kovačič (Nh RH) 9:12,2, 3. Nika Jančič (PT Laško) 
9:30,5, 4. Neža Perko (Bistr), 5. Sara Zidar (TŠ-A), 6. 
Neža Pogačar (ŠL-Mesto), 7. Sara Kasteliv (Trn), 8. 
Tara Bergant (IG Š Loka), 9. Živa Klemenčič (Straž Kr), 

Z leve: Ana Kovačič, Nina Pugelj, Nika Jančič
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BADMINTON

Prvi B turnir v znamenju kadetov
MIRNA, 27. oktobra – BK Mirna je pripravil prvi turnir 
kategorije B v sezoni 2012/2013, nastopilo pa je 36 
tekmovalcev. Pri moških in ženskah posamezno so 
prevladovali kadeti in kadetinje, saj so bili skoraj vsi 
tekmovalci na zmagovalnem odru še igralci do 17 let. 
V finalu je Mariborčan Vanja Osterc po dobri taktični 
igri odpravil Medvodčana Simona Skoka ter tako prvič 
slavil v članski konkurenci. Tretje mesto je po treh 
nizih pripadlo domačinu Sebastijanu Mikliču.
Pri ženskah je »simultanko« uprizorila Ana Marija 
Šetina, saj je brez težav odpravila prvo, tretjo in drugo 
nosilko turnirja. Na nižjo stopničko sta stopili Katarina 
Beton (ŠRD Konex) in Cecilija Barut (BK Bit).

10. Katja Reven (Meng), 11. Karina Močnik (Viž-Brod), 12. 
Patricija Ožir (I. OŠ Sl Grad), 13. Neža Rant (IG Š Loka), 
14. Pia Franko (HJH), 15. Kaja Jurjevič (Ig), 16. Barbi 
Melihen (Bovec), 17. Zala Trček, 18. Klara Kozjek (obe 
Horjul), 19. Neža Grilc (Vič), 20. Ana Artnak (FM), 21. 
Staška Udvanc (VV), 22. Taja petek Koeveš (Dobr), 23. 
Lea Hriberšek (Sp. Šiška), 24. Maša Povše (Dragomelj), 
25. Iza Jaklič (Vič), 26. Brina Valenčič, 27. Zala Jakelj 
(obe SJ Smled), 28. Ada Sok (Trn), 29. Paulina Košir 
(PG), 30. Katrin Kostanjšek (MK).
Učenke letnik 2000: 1. Klara Zakšek 8:18,3, 2. Karin 
Gošek 8:23,7 (obe SK), 3. Klara Rozman (Pirn) 9:00,4, 4. 
Urša Matić (Šmar pod Š Goro), 5. Tanja Žgajnar (Bovec), 
6. Jerneja Prah (Blanca), 7. Ajda Ahačič (Pres pri Rad), 
8. Gloria Alič (IG Š Loka), 9. Tela Ravnikar (Šent), 10. 
Tajda Podbevšek (Rodica), 11. Laura Bučar (Center), 12. 
Maša Kustec (IG Š Loka), 13. Krijesa Kriyezi (Rodica), 
14. Maša Žgajner (Vojnik), 15. Maša Semrajc (JM), 16. 
Tija Gomilar Zickero (KM), 17. Lucija Lana Alibergović 
(ŠL-Mesto), 18. Natja Novak Žibret (MN), 19. Nika Ude 
(HS), 20. Kaja Kajzer (Viž-Brod), 21. Veronika Bačnik 
(TŠ-A), 22. Klavdija Leben (Dr. IK), 23. Žanin Kužnik 
(Lesk pri Krš), 24. Ela Tekavec (Stič), 25. Julija Ornik 
(Trn), 26. Lina Saje (Dragomelj), 27. Rebeka Hudovernik 
(Gorje), 28. Maruša Mavrin (FM), 29. Lana Trost (DM), 
30. Iza Obal (AMS)

Jesenko (Žiri), 7. Tina Žlogar (TČ Lj), 8. Tara Pleško 
(Grm), 9. Neža Šmid (IG Š Loka), 10. Nika Gros (Preska), 
11. Zala Volčanjšek (Brež), 12. Neža Kurnik (Trb), 13. 
Blažka Rupnik (Žiri), 14. Aleksandra Krošelj (Blanca), 
15. Pia Dobravec (Idr), 16. Tjaša Kogovšek (Rovte), 17. 
Neja Mavrič (Bovec), 18. Monika Dolinar (Dobr), 19. Kaja 
Zakrajšek (TŠ-A), 20. Tara Klavžar (Tab Log), 21. Ema 
Šušteršič (Preska), 22. Polona Zakrajšek (PT), 23. Meta 
Mramor (IC Vrhn), 24. Petra Kirič (RJ), 25. Ana Vilfan 
(Kašelj), 26. Nina Kustec (IG Š Loka), 27. Ana Zrimšek 
(KM), 28. Blanka Suhadolnik (IC Vrhn), 29. Klara Trček 
(Dobr), 30. Sara Rendulič (MV)
Ekipno: 1. OŠ Ivana Groharja 212, 2. OŠ Bovec 234, 3. 
OŠ Franja Malgaja 287, 4. OŠ Blanca 406, 5. OŠ Gorje 
426, 6. OŠ Vič 432, 7. OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 462, 8. 
OŠ Tone Šraj – Aljoša 491, 9. OŠ Dobrova 517, 10. OŠ Dr. 
Ivana Korošca 536, 11. OŠ Riharda Jakopiča 568, 12. OŠ 
Brežice 601, 13. OŠ Center 603, 14. OŠ Brinje Grosuplje 
874, 15. OŠ Vrhovci 924, 16. OŠ Majde Vrhovnik 1125

Srednje šole
Dijaki letnik 1996 in mlajši: 1. Kristijan Grunfeld 
(SMGŠ) 13:44,0, 2. Bor Grdadolnik (SFŠ) 13:51,5, 3. Nejc 
Ferle (G Polj) 14:13,7, 4. Miha Ličef (G Jes), 5. Emil Pašić 
(ŠC Post), 6. Tine Glavič (ŠC Vel), 7. Vid Kramer, 8. 
Jan Kokalj (oba SZŠ Če), 9. Nejc Kavka (GLŠ), 10. Jaka 
Kaplan (G Koč), 11. Nejc Lazar (G JV Idr), 12. Miha Jeršin 
(STPŠ Trb), 13. Žiga Petrovič (GLŠ), 14. Matic Zupan (G 
Jes), 15. Peter Tušar (G JV Idr), 16. Žan Štukelj (ŠC Nm), 
17. Žiga Trontelj (G Šent), 18. Domen Plevel (ŠC PET), 
19. Rok Pugelj (ŠC Nm), 20. Niko Zornik (TŠC Kr), 21. 
Nejc Kromar (G Koč), 22. Erik Raduha (EGSŠ Rad), 23. 
Dominik Čerče (G Šent), 24. Nejc Hribar (ŠC PET), 25. 
Dan Pavlovič (GLŠ), 26. Žan Petrič (G Led), 27. Gašper 
Moravec (G JV Idr), 28. Jernej Ambrožič (G AA), 29. Žiga 
Mavec (ŠC Nm), 30. Aljaž Pavšič (G JV Idr)
Dijaki letnik 1993-1995: 1. Jan Petrač 13:40,1, 2. Jure 
Gaber 13:47,0 (oba G Šent), 3. Jan Samide (ŠC Nm) 
14:04,2, 4. Martin Vadnu (GLŠ), 5. Gaber Arh (G Jes), 6. 
Lovrenc Valič (G Šent), 7. Matej Razinger (TŠC Kr), 8. 
Urban Cvek (G Šent), 9. Tim Seničar (SZŠ Ce), 10. Martin 
Bevk (G JV Idr), 11. Borut Rebolj (GLŠ), 12. Anej Likar 
(SETŠ NG), 13. Urban Cehner (G Bež), 14. Blaž Fužir (ŠC 
Ravne), 15. Dejan Marinac (G JV Idr), 16. Gregor Lazar 
(SMGŠ), 17. Gregor Hvala (G JV Idr), 18. Aleš Benčina (G 
Polj), 19. Luka Končina (G Šent), 20. Chen Qichao (ERSŠG 
Lj), 21. Gregor Kovač (ŠKG), 22. Gregor Obreza (ERSŠG 
Lj), 23. Žiga Zupančič (G Jes), 24. Matic Mihelič (G AA), 
25. Žiga Bizjak (G Šent), 26. Blaž Ficko (SGGOŠ), 27. 
Luka Zajc (GVŠ Lj), 28. Matej Krnc (G Led), 29. Danijel 
Lavrič (G Nm), 30. Uroš Jagodič (TŠC Kr).
Dijaki ekipno: 1. Gimnazija Ljubljana Šiška 37, 2. 
Gimnazija Šentvid 43, 3. Gimnazija Jesenice 46, 4. 
Gimnazija Jurija Vege Idrija 51, 5. Tehniški šolski center 
Kranj 98, 6. Gimnazija Poljane 105, 7. Gimnazija Ledina 
127, 8. ŠC Ljubljana Srednja strojna in kemijska šola 163, 
9. Gimnazija Antona Aškerca 167, 10. EGSŠ Radovljica 
175, 11. Škofijska klasična gimnazija 176, 12. Gimnazija 
Novo mesto 190
Dijakinje letnik 1996 in mlajše: 1. Sara Jesenko 
(SŠ VP) 15:54,6, 2. Đurđica Peulić 16:33,0, 3. Djurdjina 
Peulić 16:59,5 (obe ŠC FKZ), 4. Karmen Orehek (ŠC RM 
Kamn), 5. Ana Noner (PC Sl Konj), 6. Anja Plaznik (G 
Šent), 7. Veronika Jakopič (EGSŠ Rad), 8. Kaja Lovšin 
(GLŠ), 9. Manca cvek (G JV Idr), 10. Pija Lapajne (EGSŠ 
Rad), 11. Manca Dečman (G Koč), 12. Lejla Nanič, 13. Ajda 
Lendardic (obe G Bež), 14. Anita Hrovat (SVŠG L), 15. 

Zala Ahtik

Julija Praprotnik (G Bež), 16. Martina Jakopič (EGSŠ 
Rad), 17. Maja Zajc (G JV Idr), 18. Gabrijela Kumek (GLŠ), 
19. Lara Pančur (G Šent), 20. Nina Hrvatič (G JV Idr), 21. 
Anita Žnidaršič (GLŠ), 22. Eva Pavlič, 23. Kristina Jan 
(obe G Jes), 24. Katarina Gašpar (GLŠ), 25. Suzana 
Orehek (ŠC RM Kamn), 26. Ana Nakrst (G Polj), 27. Neža 
Bizjak (SUAŠ), 28. Urška Pečarič Strnad (G Polj), 29. 
Ana Šumah (G Bež), 30. Urška Borovinšek (SGŠ Rad)
Dijakinje letnik 1993-1995: 1. Maruša Mišmaš (G Vič) 
14:06,4, 2. Eva Aljančič 16:15,4, 3. Lea Železnik 18:18,6 
(obe G Bež), 4. Hani Mlekuž Kamarič (SŠ VP), 5. Marija 
Sajovec (G Bež), 6. Maja Medved (G Ce C), 7. Ana Vrečar 
(G Šent), 8. Aida Hajdarevič (G Polj), 9. Veronika Bevk 
(G JV Idr), 10. Katja Hren (ŠKG), 11. Tea Poznajelšek (G 
Bež), 12. Andrej Perčič (G Polj), 13. Katja Škoda (G Šent), 
14. Klara Perušek (G Koč), 15. Neža Hočevar (G AA), 16. 
Nika Žvokelj (G Šent), 17. Tadeja Nosan (G Koč), 18. 
Petra Tomažin (G Nm), 19. Stanica Nedović (G AA), 20. 
Petra Jerič (G Nm), 21. Barbara Kutin (G Š Loka), 22. 
Ajda Rozina Zupančič (G Polj), 23. Maruša Valant, 24. 
Maša Odar (obe EGSŠ Rad), 25. Ema Jakoš (EŠ L), 26. 
Mirjam Drobnič (ŠKG); 27. Tjaša Baškovč (G Led), 28. 
Laura Slana (G Polj), 29. Karin Smrekar (G Šent), 30. 
Tjaša Bambič (G Polj)
Dijakinje ekipno: 1. Gimnazija Bežigrad 30, 2. Gim-
nazija Šentvid 45, 3. EGSŠ Radovljica 64, 4. Gimnazija 
Poljane 74, 5. SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
113, 6. Gimnazija Novo mesto 118, 7. Gimnazija Ledina 
130, 8. Gimnazija Jesenice 137, 9. Škofijska klasična 
gimnazija 164, 10. Ekonomska šola Ljubljana 201, 11. 
Gimnazija Antona Aškerca 231, 12. Srednja upravno-
-administrativna šola 235, 13. Gimnazija Moste 276, 
14. Srednja gostinska šola Radovljica 293, 15. Srednja 
frizerska šola 391.

Z leve: Tina Česnik, Zala Ahtik, Lucija Šušteršič

Učenke letnik 1999: 1. Zala Ahtik (PT Laško) 8:29,7, 
2. Tina Česnik (I. OŠ Sl Grad) 8:42,7, 3. Lucija Šušteršič 
(Preska) 8:48,7, 4. Anja Mandeljc (Gorje), 5. Katja 
Podobnik (Žiri), 6. Laura Lovšin (Dr. FP), 7. Tais Vo-
zelj (Naklo), 8. Nina Pavlič Hren (Rodica), 9. Tinkara 
Capuder (FA), 10. Nika Vindišar (Gorje), 11. Ana Krajnc 
Zagrušovcem (Hudinja), 12. Hana Kranjec (Blanca), 
13. Urša Arzenšek (FM), 14. Eva Lajhar (Pod Goro), 15. 
Tjaša Železnik (IC Vrhn), 16. Sofia Kokot (Rodica), 17. 
Maruša Mlakar (Ob Drav), 18. Eva Babnik (JM), 19. Meta 
Bajželj (Naklo), 20. Nika Hribernik (Ob Drav), 21. Teja 
Urbanija (Domž), 22. Maja Gojkovič (Dr. VK), 23. Zarja 
Fabjan (Center), 24. Karin Penko (Sostro), 25. Anja 
Švegler (FM), 26. Maruša Medvešek (Blanca), 27. Marta 
Legat (Naklo), 28. Neja Kenda (DM), 29. Nuša Setničar 
(Gradec), 30. Ema Molan (Center)
Učenke letnik 1998: 1. Maja Plaznik (Pirn) 8:25,8, 2. 
Nika Čepon (Dr. IK) 8:44,5, 3. Lucija Pevec (Stranje) 
9:06,6, 4. Anja Alič (Idr), 5. Karin Ferlin (AB), 6. Karin 
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Mladi prijatelji kraljice  
Calisse pod Pohorjem
Od časov, ko so v Mariboru uresničili 
zamisel o »vzpenjači« na Pohorje, pa 
do letos tu ni bilo dogodka, ki bi bil 
večji in bolj odmeven, kot je svetovno 
mladinsko prvenstvo v šahu. Tudi 
svetovni smučarski pokal z Zlato 
lisico se ne more meriti z množico 
mladih ljubiteljev 64 črno-belih polj. 
Nekaj tisoč igralcev in spremljevalcev 
iz 90 držav sveta je od 10. do 18. 
novembra zaznamovalo šahovski svet. 
Na nobenem svetovnem šahovskem 
tekmovanju doslej ni bilo toliko 
tekmovalcev in tekmovalk. 

Šahovski Babilon

Pa saj sploh ni bilo pomembno, kako se je 
naša velika ekipa obnesla. Štela je prek 148 
fantov in deklet. Če bi obveljala tradicija, bi 
bilo nekaj izvrstnih uvrstitev, saj smo bili v 
preteklosti navajeni tudi na medalje. Tokrat 
ni bilo tako, a to ne pomeni, da v Sloveniji 
nimamo obetavnih igralcev. Morda bo treba, 
kot so dejali strokovnjaki, še več delati z mla-
dimi. A pri zasebnih projektih je vse povezano 
z denarjem. Pa saj vemo, kako je med krizo. 

V Sloveniji bolj zavzeto šahira približno 4000 
mladih, v skupnosti učencev FIDE je približno 
750 otrok, pred dvema letoma je stekla akcija 
Šah v vse slovenske šole in prihodnje leto 
se obetajo, s pomočjo FIDE, nove pridru-
žene šole. Na ŠZS načrtujejo deset regijskih 
šahovskih centrov, Kari Gasparov odpira v 
Mariboru šahovsko akademijo. Torej se na 
tem področju vendarle dogaja.  

Na minulem MSP v šahu so bili mnogi zado-
voljni, drugi so si najbrž dejali, da je bil zanje 
nastop na šahovskem svetovnem prvenstvu 
višek v njihovi šahovski karieri, o kateri bodo 
lahko pripovedovali. Lahko bodo dejali, deni-
mo, ko bodo nekoč v prihodnosti spremljali 
dvoboje za svetovno šahovsko prvenstvo, da 
so s tem in tem igralcem že nastopili na istem 
tekmovanju.

V velikem prireditvenem šotoru v Snežni 
areni je vladal pravi šahovski Babilon, v ka-
terem najbrž nihče ne bi znal, kar tako, na 
pamet, določiti, od kje kdo prihaja, ne po barvi 
kože ne po položaju oči ali po oblačilih. Vsi so 
imeli v mislih univerzalnost igre in množico 
kombinacij, ki so že dolgo simboli našega 
delčka univerzuma. V kraljestvu mladih pa ni 
samo šah. Najbolj priljubljena tarča mladih 

šahistov so bili igralni avtomati, denimo, tisti 
na katerih so se odvijali dvoboji v namiznem 
hokeju. Plošček je letel naokoli, mladi Indijec, 
Američan, Kitajec, Kazahstanec in kaj vem še 
kdo so stali poleg in uživali, starejši udeleženci, 
ki so ob robu mize pili kavo in se na računalni-
ku zabavali s šahovskimi problemi, pa so, tudi 
ne vem v katerem jeziku, bentili. Najbrž so si 
želeli mir. Ampak kakšen mir neki, saj je to 
vendar svetovno šahovsko prvenstvo mladih. 

Jakob in Jaka

Veliko sta povedala že prva dva slovenska 
igralca, ki sem ju srečal v šahovskem mravljišču 
in sta se gibala skupaj, ker imata v Šahovskem 
klubu Celje skupnega učitelja Jožeta Zorka. 
Jakob Tome iz Slovenskih Konjic je dejal: »Da 
igam na svetovnem prvenstvu (do tega trenut-
ka ena zmaga in dva remija), je velik dosežek, 
ker še nihče na moji šoli (OŠ Ob Dravinji) ni 
igral na takem prvenstvu in tudi nikomur v 
moji družini to ni uspelo.« Četrtošolec Jaka 
Brilej, s III. OŠ v Celju, ki ima poleg Zorka za 
učitelja še Matjaža Mikca, je bil samozavesten: 
»Nasprotniki niti niso tako močni. Dobil sem 
dve partiji, eno pa sem remiziral. Moj šahovski 
vzornik je Kasparov, upam da ga bom videl. 

Mladinsko svetovno prvenstvo v šahu

Boris Kutin
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Tudi Jože Zorko je moj vzornik.« Tometova 
vzornika pa sta dva veličastna šahista, Rus 
Mihael Talj in Kubanec Jose Raul Capablanca. 

Ko sem se o Jakovih vzornikih pogovar-
jal z Borisom Kutinom, podpredsednikom 
FIDE, se je smejal in znova zrecitiral skoraj 
pol stoletja staro govorno vajo, ki jo je, kot 
kratkohlačnik, pripravil v šoli za oceno. V njej 
je nastopal Capablanca. »Ko je opazoval očeta 
pri igri, se je kmalu naučil šahovskih pravil, 
drugi dan se je že smejal očetovim napakam, 
tretji dan pa ga je premagal …«

Velike možnosti za učenje šaha

Boris Kutin je prepričan, da bodo na sve-
tovnih prvenstvih že kmalu nastopali dečki 
in deklice, stari od šest do osem let, saj ni 
skrivnost, da so mladi nadvse učljivi, poleg 
tega pa imajo sedaj na voljo množico računal-
niških pripomočkov, kar učenje zelo pospeši. 
»Napredek mladih je pri šahu neznansko velik. 
Od leta 1951, ko so priredili prvo mladinsko 
svetovno prvenstvo, pa do danes se je veliko 
spremenilo. Na začetkih so bila svetovna 
prvenstva na dve leti in so bila atrakcija, saj 
turnirjev za mlade igralce do takrat sploh ni 
bilo. Zdaj so že vsako leto. Včasih za učenje ni 
bilo skoraj nič, danes je izbira velika. Svetovna 
prvenstva so pomembna, saj pokažejo, koliko 
nekdo velja, kdo je morda velika zvezda v svoji 
vasi. No, svoje mesto imajo še vedno šahovski 
učitelji. A opažamo, da mnogi preskakujejo 
normalno šahovsko odraščanje, kar pa ni v 
redu. Z osmimi leti še ne moreš kar na fakul-
teto,« pravi Boris Kutin.

Šestnajstletna Ljutomerčanka šahira že 
osem let, takrat je namreč v družino šah 
prinesel Božiček. Barbara najraje igra hitro-
potezni šah (v žargonu cuger), ker je tu naj-
boljša. Na svetovnem prvenstvu pa se igra 90 
minut s pribitkom 30 sekund na vsako pote-
zo in če po odigranih 40 potezah zastavica 
na uri ne pade, se igra še dodatnih 30 minut, 
drugače je partija končana. Glede na veliko 
presedenih ur za šahovnico Barbara skrbi 
tudi za telesno kondicijo: »Večkrat na teden 
kolesarim tudi po 50 km, saj moram sedeti 
tudi v šoli. Obiskujem 2. letnik Ekonomske 
šole v Murski Soboti, smer logistika. Ta pro-
gram sem izbrala, ker menim, da je povezan 
s šahom in razmišljanjem. Moj trener Jernej 
Buzeti je dober učitelj, pri njem sem se veliko 
naučila, še več pa se moram. Na tako velikem 
tekmovanju sem prvič, želim si, da bi bila še 
kdaj.« Barbara je bila že državna prvakinja 
v U12 leta 2008 in tretja med deklicami do 
štirinajst let leta 2009. O šahovski igri ni 
povedala veliko, le to: »Tako kot pri športu je 
tudi pri šahu najpomembnejša sreča. Veliko 
je odvisno od žreba in potem še od vremena 
in razpoloženja.«

Jan Šubelj 
ŠK Komenda 

Barbara Skuhala  
ŠD Pomgrad, Murska Sobota

Jan je učenec 3. razreda na OŠ Komenda 
Moste in je igral za reprezentanco v katego-
riji U8, ker je državni prvak v hitropoteznem 
in tudi počasnem šahu. V šahovskem klubu 
igra ob ponedeljkih in petkih, doma pa vse 
druge dni v tednu. Na šah se je vpisal kar 
sam, po treh mesecih je že igral z uro in hitro 
napredoval. Septembra letos je sodeloval na 
MEP v Pragi in osvojil 17. mesto, prvi je bil v 
skupnem seštevku (4 turnirji) za Veliko na-
grado Evropske prestolnica kulture, zmagal 
je tudi 25. marca na 10. mladinskem turnirju 
na Igu 2012. In kaj Jan še počne? »Veliko be-
rem, zanima me tudi nogomet, doma imam 
kar tri žoge.« Jan na MSP ni razočaral, saj je 
v svoji kategoriji dosegel 5,5 točk, premagal 
je Li Chin Chon (Mac), Mitran Anthony 
(Bel), Viktorja Pribyl (Češka), Ngo Duc Tri 
(Vie) in Logan Wu (ZDA), pol točke pa mu 
je vzel Rus Dzhokhar Shaykhaliev. S tem je 
Jan osvojil 68. mesto.

Najmlajši – kot veterani

Ponedeljek je bil za mlade šahiste naporen 
dan, saj so morali odigrati kar dve partiji, 
dopoldansko in popoldansko. Novinarjem 
dovolijo, da so prvih pet ali deset minut v 
igralnem prostoru. Zanimivo je bilo opazo-
vati šahovske »miškoline«, ki imajo v svojih 
spominskih celicah še množico kombinacij, 
kako se lotevati partije. Nekateri so prihiteli 
na svoje igralno mesto nekaj minut za tem, ko 
je njihov nasprotnik že potegnil prvo potezo. 
Še z nahrbtnikom na ramenih in kapuco čez 
glavo so potegnili svojo potezo in se kar med 
partijo, prav počasi, spravili v položaj misleca 
za šahovsko desko. 

Pod zelenim Pohorjem je mrgolelo igralcev 
v značilnih zelenih puloverjih – značilnih bar-
vah slovenske reprezentance. Bili so razigrani, 
a samo nekateri, drugi pa so, globoko pogre-
znjeni v svoje misli, pričakovali nasprotnika. 

V prireditvenem šotoru  

Med pogovori smo slišali tudi nekaj ogor-
čenih zaradi visoke pristojbine, ki jo morajo 
plačati udeleženci, to pomeni 170 ali 240 evrov 
štartnine, bivanje v hotelu je po 55 evrov, za 
piko na i pa so morali odšteti še 10 evrov za 
reprezentančne puloverje s kapuco. Gospod 
Vladimir Skuhala je vsak dan na tekmovanje 
pripeljal svoje tri otroke, Jernej in Luka tek-
mujeta v kategoriji U14, njuna sestra Barbara 
pa v U16. Pretežno so se na tekmovanje vsak 
dan vozili vsi slovenski udeleženci.

Mojca Zupan
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Napisal NIKO SLANA • foto ALojZ KELc
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Avanturo z naslovom Geslo: Jadranje 
na valovih posvečamo gospodu 
dr. Silvu Kristanu, piscu prvega 
Športnega terminološkega slovarja, 
iz treh razlogov: ker v njem ni gesla 
»Jadralno letenje na valovih«, drugič, 
ker je letalstvo v njem obdelano 
pomanjkljivo, in ker že na platnicah 
obljublja, da je slovar, izdan v 200 
izvodih, delovna verzija, namenjena 
širši strokovni razpravi.   
Jadralno letenje je izziv

Kljub temu da je minil čas velikih načrtova-
nih avantur, denimo, velikih odprav na sever-
ni ali južni zemeljski tečaj, z balonom okoli 
sveta, skokom z roba vesolja, z jadrnico okoli 
sveta brez postanka, pa ostaja polje avantur za 
ljudi s pravo žilico še naprej odprto. Najbolj 
preprosto obliko avanture lahko doživimo 
na sto načinov, denimo s potovanji – peš, s 
kolesom ali z morskim kajakom, doma ali v 
tujini. A če imate le malo več ambicij, odpira 
jadralno letenje neizmerno veliko obzorje. 
V desetih urah jadranja med poletjem, ko je 
dan najdaljši, najbolj spretni lahko po zraku 
opravijo na stotine kilometrov. In ko se kla-
sična sezona jadranja na termičnih dviganjih 
umakne stalnim mrzlim jesenskim in zimskim 
vetrovom in je sonce nizko nad obzorjem, 
se mnogi jadralci lotijo letenja na valovih, 
ki sicer nastajajo vse leto. Razmeroma nova 
spoznanja o valovih so jadralcem omogočila 
najdaljše lete z jadralnimi letali. A ker letenje 

na valovih poteka pretežno nad negostoljub-
nimi gorskimi pokrajinami, se dolgih letov 
na valovih lotevajo samo najbolj pripravljeni 
jadralci, ki vselej tvegajo, da bodo morda 
morali reševati rebus s tveganim pristankom 
v najbolj divji pokrajini. Valovna dviganja 
so tudi nepredvidljiva ali pa piloti nimajo 
pravega odgovora, kako z enega valovnega 
področja preskočiti na drugega. Veliko ja-
dralnih letalcev, posebno v Južni Ameriki, 
se je moralo soočiti prav s tem nezavidljivim 
zadnjim dejanjem vsakega leta. Najbrž si 
lahko mislite, kako so se končali. 

Letos, konec julija, sem imel možnost ja-
drati v Bihaću, za grebenom planine Pleševice, 
znane po tem, da so v nekdanji Jugi jadralci 
postavljali višinske rekorde. V knjigi Kragulje 
gnezdo o tem nekaj piše Ludvik Starič, Leteči 
Kranjec, ki pa tega ni doživel sam. Ko je bil že 
čas, da se spravim na tla, sem pred nekim ku-
mulusom začutil stanovitno umirjeno dviganje 
od 1 do 2 m/sek. Skušal sem ostati v dviganju, 
ki je po moči nihalo, a na višini kakšnih 5100 
m sem izvlekel zavore in se spustil na letališče. 
Spodaj so čakali samo še name, vedeli so, da 
bom v dokaj močnem zahodniku potreboval 
pomoč pri razstavljanju letala, pa tudi čas je že 
bil, saj so bile sence že zelo dolge. A to je bil 
blagodejni let, brez pretresov.

  
Kaj je val?

Najprej so valovna dviganja odkrili piloti 
večjih potniških in vojaških letal, navadno v 

bližini dolgih lečastih oblakov in v zavetrju 
gorskih verig. Ugotovili so, da se letalo dviga 
veliko hitreje, čeprav pilot ni pritisnil na plin 
in tudi ni dvignil višinskega krmila. Pojav so 
raziskali in ugotovili, da valovna dviganja 
potujejo kot valovi na morju, torej gor in dol, 
a samo, kadar moč vetra oziroma zračne mase 
teče stanovitno (laminarno) in z višino vse 
močneje (hitreje). Navadno se to dogaja pred 
prehodom frontalne spremembe vremena. 
Seveda mora veter na svoji poti naleteti na 
oviro. Navadno je ta, kot smo že omenili, 
gorski greben, prek katerega se zliva zračni 
tok. Saj veste, da na privetrni strani pobočja, 
na zraku, ki se dviga, jadrajo ptice, jadralni pa-
dalci, zmajarji in jadralna letala. Vsi izkoriščajo 
isti pojav – torej zrak, ki se mora ob pobočju 
dvigniti. A to še ni val. 

Val nastane na zavetrni strani grebena. Tam 
se zrak dobesedno zvrtinči. Nastanejo rotorji, 
ki zrak mešajo, kot bi bil v velikanski centrifu-
gi. Zanjo pa vemo, kako deluje. Zrak v takem 
rotorju postaja kompakten in je v bistvu čvrsta 
ovira za zrak, ki potuje v svoji ustaljeni smeri 
in s precejšnjo hitrostjo. In prav tu se dogajajo 
za jadralce najbolj vznemirljive stvari. Piloti 
jadralnih letal so se naučili, kako se je treba 
približati rotorju, da jih potegne navzgor in ne 
navzdol. Ko zračna masa, torej veter, naleti na 
rotor, se obnaša kot pred pobočjem. Dvigne 
se, poleg tega pa ga rotor po svoje katapultira 
v višave. Temeljito. Meteorologi znajo pojav 
pojasniti tudi fizikalno, namreč, zakaj tako 

Geslo: Jadranje na valovih

Fenski oblak - znamenje, da je v bližini rotor
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usmerjen zrak potuje še dolgo v višino, tudi 
do 10.000 m in še višje. 

Če pilot zapelje v tisti del rotorja, ki melje 
zrak proti tlom, bo letalo pritisnilo na tla. 
Razcefrani rotorski oblak na vrhu te zračne 
centrifuge je znamenje, da se tu nekaj dogaja. 
Če se mu pilot s povečano hitrostjo letala ne 
uspe čim prej izmakniti, bo letalo pritisnil 
skoraj do tal. Biti z jadralnim letalom v rotorju 
ni prijetno, saj krmila letala postanejo skoraj 
neuporabna in mnogi jadralci so se znašli že v 
zelo nezavidljivih položajih. Če so imeli pod 
seboj teren za pristanek, so bili lahko srečni. 

Boštjan Pristavec, naš najboljši jadralni 
pilot, je z letošnjega svetovnega prvenstva v 
odprtem razredu, ki je bilo v Texasu (Uvalde) v 
ZDA, poročal, da je ujel val pred kumulusom. 
Po njem se je povzpel do vrha oblaka in še 
približno 2000 m višje, tako da je imel ta dan 
čudovito štartno izhodišče. Posnel pa je še za-
nimivo fotografijo ob oblaku. Ja, tudi navadni 
oblaki so za veter ovira in če so dovolj obsežni, 
so skoraj tako učinkoviti (oblaki, seveda) kot 
gorsko pobočje, pa čeprav se to zdi neverjetno.

Jesenik – El Dorado  
valovnega letenja

V Jeseniku, majhnem kraju na meji med 
Slovaško in Poljsko, se je 15. oktobra odprla 
sezona letenja na valovih. Slednji nastajajo, ko 
pred frontalno spremembo vremena potegne 
jugozahodni veter. Takrat se na tem letališču 
naberejo piloti iz mnogih sosednjih in bolj 
oddaljenih držav, eni so tu prvič, drugi pa pri-
hajajo sem na valove vsako leto. Zastrupili sta 
jih višina in lepota, pa čeprav je v višini skoraj 
tako mrzlo kot na severnem tečaju. Pogosto 
prek 30 stopinj Celzija pod lediščem. To pri-
zorišče jadralnega letenja že nekaj let obiskuje 
Ptujčan Alojz Kelc, letos je bil tam že šestič. 
Letos je bilo vreme bolj slabo. Fantje iz vseh 
vetrov so pet dni čakali. Ko je zapihal veter, 
njegova smer ni bila takšna, kot bi morala biti. 
Alojz v svojem prvem letu ni ujel dviganja in 
je moral pristati veliko prej, kot je želel. V Je-
seniku se je v minulih letih dogajalo marsikaj. 
Pred nekaj leti je avstrijski jadralec doživel, 
da ga je rotor ujel v svojem spuščajočem delu. 
Pilotu ni preostalo nič drugega, kot da je pristal 
na strehi zdravilišča, a se je zanj dobro izteklo. 
Ostal je živ.

 
Oprema

Če na googlu odtipkate »Jesenik wave fly«, 
vam bo računalnik postregel z navodili, ki jih 
morajo obvladati piloti, preden gredo v zrak, 
predvsem pa vam bo bolj jasno, kaj se tam 
dogaja. A Alojz Kelc pravi: »Nobena navodila 
ne pričarajo tega, kar se v zraku dogaja z le-
talom. Vleka z motornim letalom proti vetru, 
do grebena, nad katerim nastane val, traja 
približno dvajset minut. Navezo motornega in 
jadralnega letala pogosto požre rotor, vlečno 
letalo nepričakovano potone in izgine pilotu 
jadralnega letala s pogleda. Eno izmed pravil je, 
da se jadralno letalo ne sme odpeti, preden ni 
priletelo do vrha grebena, kjer naj bi zajahalo 
val. Slediti mora motornemu letalu. To pa je 
rodeo, ki zahteva od pilota jadralnega letala 
precej spretnosti.« 

Ko se motorno-jadralna naveza končno 
ujame na val (dvigajoči zrak), postane letenje 
mirno, kot po maslu. Z malo spretnosti se 
jadralec v področju dvigajočega zraka, iz za-
četnih 1400 m do 1600 m, dvigne krepko prek 
5000 m, tudi do 8000 m. Od višine 4400 m na-
prej je predpisana uporaba kisika. Pomemben 
pripomoček so posebne nogavice z električnim 
gretjem. Seveda je pilot v jadralnem letalu bolj 
podoben smučarju na Krvavcu v snežnem 
metežu. Pilot mora imeti pri roki tudi strgalo 
za led, saj se na notranji strani kabine nabere 
ledena obloga, še posebno, če ventilacija kabine 
ni dovolj učinkovita, da odplakne tople in z 
vlago nasičene hlape izdihanega zraka. 

Pristanek    

Tako kot vzlet je po svoje težaven tudi 
pristanek. Z vrha grebena, torej iz mirnega 

letenja na valu, se mora jadralec znova spu-
stiti z vetrom čez greben in mimo rotorjev, 
do letališča, ki je razmeroma blizu. Letenje 
v zavetrju gorskih grebenov ni prijetno, to 
vedo vsi letalci. Ker se rotorjem ni mogoče 
povsem izogniti, je treba imeti močne živce, 
predvsem pa dovolj rezervne višine, da ne bi 
bilo treba pristajati zunaj letališča in na kakšni 
strehi. Ampak vse to daje letenju na valovih v 
Jeseniku poseben mik.  

Na valovih je veliko bolj prijazno leteti po-
leti. Pravi strokovnjaki za letenje po valovih so 
jadralci v Južni Ameriki in na Novi Zelandiji. 
Slednjo so domačini poimenovali tudi Dežela 
dolgega belega oblaka, seveda lečastega, ki 
je znamenje, da je pod in nad njim valovno 
dviganje. Najboljši jadralci v NZ so po valovih 
preleteli razdaljo prek 2000 km. Bralci ŠM to 
že vedo. 

Jadralec z višine 7000 m opazuje dogajanje pod seboj 

Kabina jadralnega letala je zaledenela

Jadranje ob pobočju oblaka je prešlo v val   foto Boštjan Pristavec

Oprema za letenje 
na višini

Pogled na instrumente
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Tek

Maraton, 
sneg  
in tekaški 
občutek …
Strahljivca v celem  
ni imel števili … 

 F. Prešern: Krst pri Savici

Na nedeljsko jutro, po noči, ko 
smo ure premaknili, in je dan ča-
kal na osrednji del Ljubljanskega 
maratona, je mesto pobelil sneg. 
Bilo ga je samo za vzorec, nekaj 
centimetrov, a dovolj za podkurit 
dvomu. »Oditi na štart teka ali ne, 
to je zdaj vprašanje,« bi dejal Sha-
kespeare. A se ni zgodilo nič od 
tega. Že zgodaj zjutraj so opravili 
svojo veliko javno mantro tekači 
na 10 km. V cilju so bili med pri-
hajajočimi tudi zelo mladi tekači 
– otroci. Ekipa komentatorjev 
na odru pred ciljem je bila tako 
prepričljiva, da so tekači prihajali 
v cilj z visoko dvignjenimi rokami. 
In ko bi morali zapustiti ciljni 
prostor, nikomur ni bilo do tega. 
Povsem sem jih razumel, da niso 
želeli zapustiti s tekom nabito 
ozračje. Vsrkavali so zmagoslavje 
ciljne arene, glasbe, sotekače, nad 
njimi se je vlekla meglica, ki je 
prihajala iz razgretih teles, neka-
teri so si našli svoje fotografe in 
znova so se postavili na ciljno črto 
in še enkrat, za osebni fotografski 
arhiv, in za dokaz, da so pretekli 
zmagovalno arkado s ciljno uro 
na vrhu, tekli v objektiv. Seveda, 
na veliki dogodek bo treba čakati 
znova celo leto. Veliko je bilo 
parov, družin, prijateljev, čestitali 
so si vse povprek in počez. 

Zdelo se je, da so vsi, ki ne 
tečejo, v tem svetu tujci. Bil je 
trenutek, ki je pripadal teku. Na 
štartu velikega maratona se je ta 
občutek samo še stopnjeval. Mno-
žica 10.000 ljudi je nekaj poseb-
nega. Kako je šele na štartu enega 
po petih največjih maratonov, na 
katerem je udeležencev nekajkrat 
več? Za štartnimi rampami, ki so 
tekače delili od redkih gledalcev, 
so po tleh ostajali razmetani dežni 
plašči, puloverji, rokavice, flisi, 
vse, kar bi med tekom motilo in 
jih niso imeli komu prepustiti v 
varstvo. Jeziki so se mešali, bil 
je občutek tekaškega praznika. 
Samo še ob proslavi slovenske 
osamosvojite je bilo podobno – in 
ob kakšnih demonstracijah


