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Luka v akciji

Priznanja  
za Šport mladih
Uredništvo Športa mladih je konec 
minulega leta prejelo priznanja 
Atletske zveze Slovenije, Judo 
zveze Slovenije in novogoriškega 
Organizacijskega odbora Sončkov 
dan, vse za dolgoletno sodelovanje. 
Seveda moramo ob tem povedati, 
da sta prav ti dve nacionalni 
športni zvezi, še posebno Atletska 
zveza Slovenije, dajali pobude za 
sodelovanje. Zagotovo bi si zaslužili 
priznanje Športa mladih. Seveda 
smo v uredništvu zadovoljni, saj brez 
sodelovanja ni dobrega obveščanja in 
predstavitev mladih športnikov. 

Mednarodni dan gora 
Generalna skupščina Združenih narodov 
je leta 2003 razglasila 11. december za 
mednarodni dan gora. Zakaj? Da opozarja 
na pomen gora za življenje in za ohranjanje 
biotske raznolikosti ter da opozori na pomen 

varovanja in na trajnostni razvoj gorskih območij. Vsako leto je MDG 
posvečen drugi temi. Lanski december je bil življenju v gorah. Gore so 
dom za 12 % svetovnega prebivalstva. Trajnostni razvoj gorskih območij 
je ključnega pomena za izboljšanje preživetja teh pogosto revnih in 
osamljenih ljudi. Planinska zveza Slovenije in CIPRA Slovenija, društvo 
za varstvo Alp, opozarjata na prizadetost življenja zaradi povečanega 
motoriziranega prometa. 
Bojan Rotovnik, predsednik PZS, opozarja: »Z motornimi vozili se planinci 
vedno pogosteje srečujemo na planinskih poteh in brezpotjih. Zaradi 
zadovoljevanja lastnih potreb po sproščanju adrenalina s svojim početjem 
ogrožajo in motijo planince, prav tako pa tudi živali in celotno naravno 
okolje. Preplašene  živali se zaradi visokega snega niti ne morejo umakniti, 
predvsem pa pozimi zaradi pomanjkanja hrane varčujejo z energijo. Vožnje z 
motornimi vozili povzročajo hrup v doslej mirnih predelih, ki so bili še zadnje 
zatočišče občutljivih živali. Vidne sledi puščajo vozila tudi na podrastju 
… Narava v sredogorju in visokogorju potrebuje bistveno daljši čas za 
regeneracijo kot v dolinskem svetu.«

Zanimivo je sporočilo, da bo Marko Milič, nekoč izvrsten košarkar in 
reprezentant,  ambasador prostovoljcev na EP v košarki 2013. »Igral 
sem na šestih evropskih in enem svetovnem prvenstvu s slovensko 
reprezentanco in spomnim se, da so bili pika na i vedno ljudje, ki 
so delali tam. Vedno so bili najmanj obremenjeni in v zelo veliko 
pomoč, poleg tega pa so znali povedati tudi marsikatero anekdoto. 
Zato rade volje pomagam na tem pomembnem področju za EP v 
košarki 2013. Biti prostovoljec je odgovorno delo, saj s tem pristno 
predstavljaš svojo državo tujcem. Pomembno je, da vsi vidijo, da se 
na prostovoljce lahko zanesejo in, da imajo smisel za humor, s čimer 
lahko dokažemo, da Slovenci nismo tako zadrgnjen narod, kot morda 
nekateri tujci mislijo,« je povedal nekdanji košarkar, ki je zbral 59 
uradnih nastopov ter dosegel 605 točk. «Prostovoljci tudi kažejo pot 
do garderob in včasih so nam na kakšni tekmi pokazali daljšo. So 
mislili, da se bomo utrudili, če bomo prehodili nekaj metrov več. Na 
koncu smo se tako ali tako smejali.« Zainteresirani za prostovoljstvo 
na EuroBasketu 2013 se boste lahko od januarja 2013 naprej prijavili 
prek prijavnice, ki bo na voljo na uradni spletni strani prvenstva  
www.eurobasket2013.org  
in na volunteers@eurobasket2013.org.

Greta Vatovec, ambasadorka Športa mladih
Greta Vatovec, športna pedagoginja na Osnovni šoli Vojke Šmuc v Izoli, kjer 
vzgaja za šport skupaj z Jožetom Zadnikom in Gorazdom Novakom, je prava 
ambasadorka revije Šport mladih. Učencem in učenkam, ki se opravičijo za 
športno dejavnost, jim da v roke Šport mladih. Greta ceni svoje delo in delo 
kolegov pri športni vzgoji, zato športne uspehe učencev vselej predstavijo 
na spletni strani svoje šole. Zadnja vest je bila s šolskega državnega 
prvenstva v akrobatiki, kjer je nastala tudi naša fotografija.

Geslo: 
Prostovoljec

Marko Milič

Greta Vatovec s svojimi telovadkami na šolskem DP v akrobatiki

Tako je bilo letos  
na sklepni prireditvi  
16. Sončkovega dne
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Sklep: Šport(na) vzgoja  
in slovenski jezik
Eden izmed sklepov ZDŠPS je tudi poziv za uveljavljanje 
in »uvajanje slovenske športne terminologije. Tuje, zlasti 
angleško, izrazoslovje je treba nadomestiti s slovenskimi 
izrazi. Izšel je Športni terminološki slovar, za širšo strokovno 
razpravo.« Prvo ogledalo stanja je zagotovo revija Šport.

Slovensko besedišče in moda
Po tem, ko smo se že spotaknili ob nepravilni rabi besed SODI 
(knjiga spada na polico, o njeni vsebini pa sodimo …) SILNO 
(skuša nadomestiti besedo zelo), pa se vse bolj uveljavlja 
beseda VEŠČINA. Na zadnji strani ŠM si lahko preberete 
naslov zbornika o sabljaču Cvetku, nedavno smo na zboru 
članic Judo zveze Slovenije zvedeli, da se je v družino klubov 
lani vpisalo deset novih, mnogi med njimi z imenom v katerem 
je beseda VEŠČINA. KBV pomeni, denimo, Klub borilnih veščin. 
Veščina ima svoj izvor v eni sosednjih držav, po slovensko pa 
se reče spretnost.
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Revija Šport, 
ki jo izdaja 
Fakulteta 
za šport, je 
prav tako 
pokazatelj 
onesnaženosti 
slovenskega 
jezika s 
tujkami

Mojca čaka  
pripravljena na ŠPM
Mojca Zupan, ki že dobro leto, bolj ali 
manj kot prostovoljka, sodeluje pri pripravi 
revije Šport mladih, tudi s predstavitvami 
mladih športnikov in športnih klubov, se 
že veseli Šolskega pokljuškega maratona. 
Lanskoletna prireditev ji je ostala zelo 
dobro v spominu, saj se je termometer 
spustil daleč pod ledišče in zato se bo letos 
bolje zavarovala. »Tudi udeležence je treba 
opozoriti, da je na čudovitem Rudnem polju 
na Pokljuki lahko zelo mrzlo,« je povedala.

LK Kamnik –  
lokostrelski klub leta
Na sklepni prireditvi Lokostrelske zveze Slovenije 
v Postojni je LK Kamnik dobil kar dvoje priznanj – 
Klemen Štrajhar je slovenski lokostrelec leta, enak 
naslov med klubi pa je pripadel tudi klubu, za katerega 
Klemen tekmuje. Janez Čirič, predsednik kluba, in 
Blanka Štrajhar, poslovna sekretarka, sta bila s 
priznanjem zadovoljna in sta se seveda zahvalila 
članom in staršem, ki sodelujejo pri delovanju kluba.

Mojca Zupan

Klemen Štrajhar

Mladi lokostrelci LK Kamnik
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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.

Acron, Slovenj Gradec
Judoistični klub, ki raste

Egon Kaše je v okviru svojega 
dojemanja alpinizma s kolesom 
obiskal olimpijski muzej v Laussanne. 
Na sliki je pod prelazom Stelvio.  
Na posnetkuje še nekaj skulptur  
iz parka pred muzejem.

. Tradicija nima vselej pozitivnega 
naboja, tudi zato, ker je včasih po-
vezana s predsodki. V mislih imam 
predvsem razvoj juda v Sloveniji. 
Kar precej časa je trajalo, da je vzho-
dnjaška borilna spretnost ob centrih, 
kot so Ljubljana, Maribor, Celje in 
Kranj, dobila domovinsko pravico 
tudi v manjših mestih. Danes je be-
lih lis v Sloveniji že bolj malo. No, 
tudi koroška regija je rabila nekaj 
časa, da se je judo usidral v športni 
zavesti ljudi. Preskok, ki je bil sprva 
samo navidezen, sta naredila Borut 
Marošek, zdaj predsednik JK Acron 
Slovenj Gradec, in Željko Gabrovec, 

sedaj trener NPŠŠ, ki sta judo usmerjala na športni fakulteti v Kijevu v Ukrajini. Po vrnitvi 
v domovino sta se, skupaj s sodelavci in ljubitelji, načrtno lotila dela.

In kakšen je bil uspeh? Predvsem so poskrbeli, da se je judo razširil po celotni Koroški, 
kjer so ustanovili 6 judo klubov in jih povezali v Judo zvezo Koroške. V dveh močnejših, 
JK Acron Slovenj Gradec in JK Ravne na Koroškem, so ustvarili stabilno zgradbo kluba 
starejših dečkov, kadetov, mladincev in članov, poleg tega pa skrbijo za judoistične krožke 

na štirinajstih koroških osnovnih šolah. »Veseli smo, da smo se dobro povezali z 
osnovnimi šolami, saj je prav tu temelj našega dela. Da je to prava pot, pa se je izkazalo 
tudi pri celjskem klubu Sankaku, ki tako dela že zelo dolgo in tudi zelo uspešno. Na vseh 
šolah na Koroškem, kjer je judo prisoten, redno vadi približno dvesto petdeset učencev 
in učenk,« je povedal Borut Marošek.  

Drugi dolgoročni prijem, ki potrjuje dobro delo, pa je novembrski turnir za judoistič-
ne naraščajnike, ki se ga je letos udeležilo več kot 500 tekmovalcev in tekmovalk iz 65 
klubov iz osemnajstih držav. »Kar dolgo smo vedeli, da potrebujemo takšen turnir. Po 
prvem turnirju leta 2006, ki smo ga organizirali za koroške judoiste, smo se domenili, da 
bo tradicionalen in da bomo nanj povabili tudi druge klube, po tretji ponovitvi smo že 
imeli lepo mednarodno udeležbo iz devetih držav. Zdaj je močna mednarodna udeležba 
že dejstvo, s katerim lahko razpolagajo tudi slovenski trenerji in nastop svojih mladih 
tekmovalcev načrtujejo že na začetku sezone. Imamo samo tri mlajše starostne kategorije. 
Slišali smo celo, da je slovenjegraški turnir preveč močan in da trenerji svoje varovance 
zaradi tega raje pustijo doma oziroma pripeljejo le izbrane, najboljše. Res je, da prihajajo 
v Slovenj Gradec močne ekipe iz vzhodnih držav, pri tem ima največ zaslug trener Ruslan 
Yankovsky, ki se rade vračajo, za udeležbo pa se vsako leto odločajo še novi klubi . Seveda 
je turnir močan, a to je lahko samo prednost, ne pa slabost,« je razmišljal predsednik in 
hkrati tudi trener. »Turnir je zanimiv tudi zaradi naših unikatnih medalj in pokalov, ki 
nam jih lokalno podjetje izdela posebej za ta namen, poleg tega ponudimo tekmovalcem in 
spremljevalcem ogled nekaterih naših turističnih biserov, mnogi se odločijo za sprostitev 
v Termah Topolšica. Skratka, prek vsega leta razmišljamo, kako bi naš turnir izpeljali čim 
bolje,« zatrjuje predsednik slovenjegraškega kluba. 

Zanimivo je tudi, da je po končanem turnirju na pripravah ostalo kar sto petdeset tek-
movalcev in njihovih spremljevalcev, v mestu in okolici so zabeležili skoraj tisoč nočitev 
gostov, ki so bili povezani z našim turnirjem.  

Osrednja težava koroškega juda je pomanjkanje trenerjev. Poleg Yankovskega ter 
Gabrovca in Maroška so v trenerskem zboru še Stojan Železnik, Katarina Gabrovec, 
Aleksandra Pečovnik in Fitore Zennuni. »Naši trenerji in trenerke imajo veliko dela, saj 
skrbijo za vadbo v osemindvajsetih sekcijah, vse od Mežice pa do Mute in Mislinje, in 
so precej obremenjeni. Pot do mladih trenerjev je težavna, saj srednješolce po vstopu na 
študij za daljši čas izgubimo, potem pa ni rečeno, da se bodo vrnili in sodelovali v klubih 
kot trenerji. Vendarle pa vztrajamo in upamo, da se bo judo pri nas še naprej razvijal,« 
je prepričan Marošek. 

In kakšni so dolgoročni cilji JK Acron Slovenj Gradec? Borut Marošek pravi: »Zmeraj 
si je treba zastavljati visoke cilje, saj takšno razmišljanje prisili k večji širini. V prihodnosti 
tudi v našem klubu želimo vzgojiti tekmovalca in tekmovalko, ki bo sposobna seči v 
evropski judoistični vrh. Vemo, da je pred nami še veliko delo, vendar pa smo optimisti, 
pa tudi vzglede imamo precej blizu.« (ns)

Ruslan Yankovskyy
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Se še kdo spomni filma V leru, režiserja Jana Cvitkoviča? Če kliknete na splet, dobite 
zanimivo kratko razlago vsebine. Takole piše: »Glavni junak Dizi se je zataknil na prehodu 
v zrelo življenjsko obdobje. To se kaže v pomanjkanju življenjske motivacije, v zmedenosti, 
odtujenosti, dekadentnosti in cinizmu, s katerim brani svoj življenjski status quo. Kako v takem 
stanju duha navezati pristen, topel ali vsaj normalen medčloveški odnos, najti vsaj začasno 
vodilo skozi življenje ali motiv za premik z mrtve točke? V čem najti pozitivno vrednoto? 
Kako premagati strah pred življenjem in se odpreti drugemu?”

Nedavno me je z novico pričakal kolega Aleš Peče, tema pa je bila v pismih bralcev zapisana 
trditev Silva Kristana, da Šport mladih ne berejo niti športni pedagogi. Spoštovani profesor 
ga je poklical in mu, ob hvali za njegove zapise v ŠM, očital, da v svojem blogu ni dosledno 
prenesel smisla njegovega zapisa. No, naš zdajšnji zapis ni namenjen branjenju Pečetovega 
razmišljanja, pač pa nečemu drugemu. Kristan je, kot je baje dejal Pečetu, vprašal skupino 
športnih pedagogov v Kranjski Gori, če so prebrali tointo v Športu mladih. V zboru so od� pedagogov v Kranjski Gori, če so prebrali tointo v Športu mladih. V zboru so od�če so prebrali tointo v Športu mladih. V zboru so od� so prebrali tointo v Športu mladih. V zboru so od�Športu mladih. V zboru so od� mladih. V zboru so od�
govorili, da revije ne berejo.  

V Kristanovem izvirnem zapisu sem med vrsticami prepoznal njegovo ost in mu pritrjujem. 
Menim tudi, da je stanje duha med večino športnih pedagogov Dizijevsko, da imajo do revije 
za mlade športnike veliko dejavnejši odnos mladi športniki, starši, trenerji, pa nekateri pred�športnike veliko dejavnejši odnos mladi športniki, starši, trenerji, pa nekateri pred�ke veliko dejavnejši odnos mladi športniki, starši, trenerji, pa nekateri pred�športniki, starši, trenerji, pa nekateri pred�, starši, trenerji, pa nekateri pred�
stavniki nacionalnih športnih zvez, saj sicer uredništvo Športa mladih ne bi, prav v minulem 
letu, prijelo priznanja Atletske in judoistične zveze. Za športne pedagoge pa se zdi, da jih je 
endorfin omamil, in da iz svojega poklica športnega pedagaga ne znajo, ne želijo ali nočejo 
potegniti kaj več, kot zahteva status quo. 

Indicev, s katerimi bi zago�
varjal to trditev, je dovolj – od 
zanimanja športnih pedagogov 
za svojo stanovsko združenje, 
do prošenj staršev, ki se želijo 
dokopati do izvoda Športa mla�Športa mla� mla�
dih, ker so v njej našli dosežek 
svojega sina ali hčere, pa ne 
po zaslugi svojega športnega 
pedagoga. Zanimivo je, da od 
nekdanjih študentov VŠTK in 
FŠ ni mogoče prebrati kakšnega 
kritičnega zapisa o študiju, ki so 
ga nekoč opravili. Kako so že za�že za� za�
pisali za Dizija – … pomanjkanje 
življenjske motivacije, zmede� motivacije, zmede�
nost, odtujenost, dekadentnost 
in cinizem … Predvsem zadnje, 

saj mnoge strokovnjake bolj zanima herbalajf kot, denimo, skupne vrednote, ki jih je družba 
doslej namenjala športu mladih, a so tik pred tem, da izginejo. A to nikogar ne zanima. Tragično.

Zdaj se znova pripravlja festival zimskih dejavnosti na Pokljuki (šolski pokljuški maraton), 
ki je, po zaslugi Nenada Pilipoviča, prejel svetovno priznanje FIS v Južni Koreji. Nenad naj 
mi oprosti, ker je izjema, ki potrjuje pravilo. Pohvale gredo vsem pedagogom, ki bodo na 
Pokljuko pripeljali svoje učence, a stavim, da se, s prispevkom s Pokljuke, ne bo oglasil noben 
športni pedagog ali pa mladi udeleženec, ki bi ga k temu nagovoril športni pedagog. Zdi se, 
kot da bi bile težave, ki nastanejo, ko je treba spodbuditi učenca in učenko, da nekaj napiše, 
nepremostljive, kot da otroci ne bi bili pismeni. A to je zdaj postranski problem.

Za Dizija so dejali: “V čem najti pozitivno vrednoto?” Kmalu bomo vsi na istem, ko se 
bomo zavedli, da so nam spodnesli “status quo”, ko bomo želeli kaj povedati, pa ne bo nobene 
možnosti več. Dr. Robi Kroflič se je ob koncu lanskega leta lotil predavanj na FŠ, in upamo 
lahko, da bo v tem ozračju morda spodudil mlade, ki so se odločili za (študij) šport (a), k 
razmišljanju. A za trenutni položaj je to že prepozno, kajti ena sama velika ščuka je paralizirala 
skoraj vse. Morda bomo doživeli revolt staršev, zagotovo pa ne strokovnjakov, ki so se navadili 
eksekutorju, delujočem po znanem vzorcu, nastaviti vrat. 

Niko SlaNa

V leru

 

Četrti vogal
Judo je prišel na Koroško nenadoma, veliko 
je pripomogel Bogdan Gabrovec, sedanji 
predsednik JZS. Trdno se je usidral med 
športi, ki so imeli dolgo tradicijo. Acron 
Slovenj Gradec svoj položaj še kar krepi, to 
pa je zagotovo dobro znamenje za mlade v 
tej slovenski regiji. 

Zgodovina športa
Strelski šport ima tradicijo, kot noben 
drugi v Sloveniji.  Če lahko kje govorimo o 
tradiciji, je to pri strelstvu, poleg tega smo 
z Rajmundom Debevcem v svetovnem 
vrhu. Zgodovinar dr. Pavlin zatrjuje, da 
o zgodovini strelstva v Sloveniji vemo 
premalo.

©port mla dih ■ let nik 20/181 ■  DECEMBER 2012vsebina

INFO stran
Info stran je tokrat drugačna, saj se loteva 
pereče tematike – Zoisovih štipendij. Že 
nekaj mesecev starši in športniki opozarjajo 
na pomanjkljivosti, ki bi jih v prihodnje 
kazalo odpraviti. Nekaj smo o tem že pisali, 
pričujoči sestavek pa v celoti razgrinja 
pogled, kot se kaže športnikom.

Blogerji
Kot vselej so zanimivi, Milena Aras Harpf 
pa odpira novo problematiko športa mladih. 
Iz vidika temeljnih človekovih pravic šport 
ne more biti trdnjava, kjer veljajo neki drugi 
zakoni. Če športni naraščajnik v klubu ali 
društvu plačuje članarino in vadnino, je s 
tem izpolnil vse formalne obveznosti. Ko se 
mu zdi, lahko gre tudi drugam. A v praksi ni 
tako. Preberite in povejte ... 

Mladi športniki
Atleta Lejla Nanič in Jošt Lapajne, 
namiznoteniški igralci Patrik Sukič,  Nina 
Zupančič, Rebeka Lukič, Sabina Dobrin, 
judoista David Rogelj in Urška Gračner, 
BMX akrobat Mak Cattelani, sabljača Liza 
Adamič Tomič, Rok Kovač  
in košarkar Domen Gorenc.

Športna vzgoja  
in koncept zdravja
Dr. Robi Kroflič se sprašuje, kaj se danes 
dogaja s konceptualno zasnovo športne 
vzgoje in kako se športno pedagoška stroka 
ukvarja z mnogimi protislovji, ki jih 
zasledimo v povezavi s športom v njegovih 
različicah.

Rudolfovi strani  
Ob okrogli obletnici srebrne  ekipne 
olimpijske medalje Rudolfa Cvetka v 
tekmi s sabljo, smo, v počastitev njegovega 
dela, pripravili nekaj sestavkov o njem in 
sabljanju. 

38 Klateški kolesar
Nekdanji fotograf Egon Kaše je 
profesionalno fotografsko opremo obesil 
na klin in se oprijel kolesa. Na njem je 
našel smisel življenja z naporom, naravo in 
intelektualnim razmislekom.
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Nekaj malega  
o slovenskem strelstvu  
ob njegovi 450-letnici 
»Strelski šport ima v naši domovini staro tradicijo, katere 
so opisovali že naši prvi zgodovinarji,« je leta 1949 zapisal 
Franc Planinc v reviji Vodnik v članku Kako postanemo 
dobri strelci. Dobro, s temi zgodovinarji je nekoliko 
pretiraval, verjetno je ciljal na Valvasorja, ki je popisal 
navade in običaje Kranjcev in omenjal tudi strelišča, 
tako da drži, da je strelstvo stara spretnost, kot še nekaj 
drugih, ki je prerasla v šport, ta pa se je v industrijski in 
postindustrijski dobi oblikoval v družbeno prostočasovno 
tekmovalno dejavnost. Z oblikovanjem modernih držav je 
strelstvo prešlo v sistem telesne vzgoje in če pogledamo še 
publikacijo Destletja natančnosti Ernesta Sečna, brežiškega 
dolgoletnega strelca in trenerja, ki je citiral priročnik za 
obvezno telesno vzgojo iz leta 1938, so v stari Jugoslaviji 
poudarili, da je »streljanje in ravnanje s puško ... zelo 
popoln in privlačen šport, pri katerem delujejo mišice, volja 
in živčevje. V sistemu telesnega vzgajanja dviguje streljanje 
obenem samozavest pri vsakem posamezniku vso dobo, 
krepi njegovo spretnost, prisotnost duha in samostojnost. 
...« In dodajmo še, da se je v teh letih evropski vsakdan vse 
bolj zaostroval: marca 1938 se je zgodil anšlus in velika 
Hitlerjeva Nemčija je čez noč mejila z Jugoslavijo, jeseni je 
bil podpisan minhenski sporazum, ki je Nemčiji omogočil 
priključitev čeških Sudetov, kjer je živelo mnogo Nemcev. In 
kot vemo, se Hitler ni zadovoljil, naslednje leto je počilo ... 

Stara strelska slika

Strelstvo,  
stara ali/in  
nova dejavnost

Ko sem pred leti pregledoval telovadno in 
športno sliko Ljubljane do 1914, sem naštel 
okrog trideset društev in klubov, prednjačila 
so telovadna društva, tem pa so sledila strel�
ska in kolesarska. Strelska društva so bila: 
Rohrschützen Gesellschaft, Schützverein in 
Laibach, Jagdschützverein Krainischer/Kranj�
ski lovski strelski klub (lovsko dejavnost so 
širili s športnim strelstvom), Slovenski strelski 
krožek Hradecky, Slovenski strelski krožek 
Podgolovec in Slovenski strelski krožek Sloga. 
Kot vidimo, je prisotna nemško�slovenska po�
larizacija, tipična za tedanji avstro�ogrski čas, 
popolnoma drugačna pa je bila slika po prvi 
svetovni vojni, ko so nemška društva izginila 
ali pa opustila nemško ime in postala sloven�
ska. Slednje je storilo tudi najstarejše društvo 
Rohrschützen Gesellschaft, po prvi svetovni 
vojni Društvo ljubljanskih ostrostrelcev, ki je 
bilo začetnik strelstva v Ljubljani in lahko bi 
rekli tudi na Kranjskem ali pa celo širše na Slo�
venskem. V primeru tega društva popolnoma 
drži trditev Planinca o stari tradiciji strelstva in 
strelske veščine v naših krajih, ki naj bi po drugi 
svetovni vojni dobilo nove dimenzije, glede 
množičnosti pa je časom primerno poudaril, 
da so se v »preteklosti radi dragih rekvizitov, 
zlasti municije, v njem lahko udejstvovali samo 
bogataši, medtem ko so bili delavci in kmetje 

vsled revščine od streljanja praktično izključe�
ni«, zato pa se je »to stanje ... z osvoboditvijo 
naših narodov (s koncem druge svetovne vojne 
– op. p.) popolnoma spremenilo. Naša ljudska 
oblast je dala možnost najširšim množicam, da 
se udejstvujejo tudi v tem športu«. No, to je na 
eni strani res, na drugi strani pa je dejstvo, da 
je, kot smo poudarili, že starojugoslovanska 
oblast vključevala strelstvo v sistem telesne 
vzgoje in da je strelstvo v svoj telesnovzgojni 
program vključevalo tudi sokolstvo (pri deci 
so uporabljali lesene puške), zlasti v času 
mednarodno politično zaostrenih in napetih 
tridesetih let. Temu primerno je »ljudska 
oblast« po drugi vojni nadaljevala delo na sta�
rojugoslovanskem torišču in strelstvo vključila 
v svojo »fizkulturo«. 

Jugoslovanska nova doba
Poudarjena »nova doba« v tradiciji strelstva 

pri nas je tako dejansko nastopila s formiranjem 
prve ali stare jugoslovanske države. Že hiter 
pregled kartoteke ljubljanskih društev iz časa 
med obema svetovnima vojnama pokaže, da je 
bilo tudi strelstvo na pohodu. Če upoštevamo 
nekaj društvene statistike, je bilo v Ljubljani 
med leti 1919 in 1941 organiziranih 21 strel�
skih društev, 5 jih je prenehalo delovati. A ta 
podatek ima še eno zanimivost. Med  strelskimi 
društvi je bila skupina njih, ki jim je bil namen 
»gojiti  prosto zabavo s streljanjem in izvež�
banjem v streljanju, zlasti v sobnem streljanju 
s sobno tarčno puško kal. 3mm«. Ta so bila 

v organizacijskem vzponu zlasti v začetku 
dvajsetih let, največ teh pa je pozneje tudi med 
opuščenimi; organizirano streljanje z zračno 
puško se v Ljubljani pojavi že v prvi polovici 
19. stoletja, ne vemo pa, koliko je bilo razširje�
no v neorganizirani obliki in koliko je bilo npr. 
prodanih zračnih pušk ter ali je bilo katero od 
že poimensko naštetih strelskih društev pred 
prvo svetovno vojno usmerjenih v streljanje z 
zračno puško. V dvajsetih letih se organizirano 
streljanje z zračno puško nekoliko razmahne, 
vendar pa ta društva ne moremo primerjati s 
strelskimi društvi s svojimi strelišči in prostori, 
saj so zračno�strelska društva večinoma imela 
svoje uradne sedeže v ljubljanskih gostilnah, 
lastnino pa bi, če bi bila oblastno razpuščena, 
zapustila »vojnim slepcem«. S pozicije sedanjo�
sti zveni določba morda malce sarkastično in 
ne vemo, zakaj so se tako opredelili, na drugi 
strani pa upoštevajmo konec prve svetovne 
vojne in grozovito pohabljenje in invalidnost 
med vojaki bojišč prve svetovne vojne ter do�
volimo mesto misli o humanosti. Sicer pa so 
bili njihovi pravilniki v primerjavi z drugimi 
strelskimi društvi bistveno krajši, imeli so le 
osem členov, brez opisa streljanja in nam ne 
povedo veliko. Nekaj več izvemo iz pravilni�
kov pri drugi skupini strelskih društev, katerih 
namen je bil gojiti strelstvo in »vzpodbuditi za�
nimanje za strelstvo s tem, da (društvo) prireja 
vežbalno in slavnostno streljanje, vežba svoje 
člane v rabi strelskega orožja, vzgaja strelce 

Iz zgodovine športa piše dr. TOMAŽ PAVLIN
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mladine in pospešuje vsa stremljenja po čim 
večji vojni in brambni moči naše države. Pa 
tudi družabnost in dobra tovarišija naj bodeta 
cilj društva.« V pravilnikih so bili tudi členi, 
ki so delili streljanje na »redna in nagradna 
vežbanja«, nagradna pa so se zopet delila na 
»letna in izredna«, ki so se lahko izvajala na 
»strelskih večerih« ali »zaključenih javnih in 
tekmovalnih streljanjih«. Med temi društvi je 
bila poleg npr. najstarejšega Društva ljubljan�
skih ostrostrelcev tudi Ljubljanska oblastna 
streljačka družina, ki so jo vodile vojaške osebe 
in je bila nasploh tesno povezana z vojaštvom, 
ki je dajalo orožje za streljanje. Poleg tega so 
se tovrstna strelska društva konec septembra 
1924 povezala v državno Strelsko zvezo Kra�
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (pozneje 
Jugoslavije). In če bi pogledali še statistiko 
društev in klubov iz leta 1938 na Slovenskem, 
izdano ob 20�letnici starojugoslovanske 
države, je ta statistika navedla 228 športnih 
organizacijskih enot, to je klubov ali klub�
skih sekcij, kajti klubi so bili po dejavnosti ali 
enovrstni ali raznovrstni, 191 strelskih društev 
ali družin, 19 skavtskih stegov, 33 planinskih 
odsekov in kar 680 telovadnih društev in 
odsekov. Nekoliko težje je opredeliti število 
članstva, saj se je članstvo lahko prepletalo, 
zlasti vse bolj se je prepletalo med športom in 
telovadbo in so bili sokoli, pa tudi orli obenem 
dobri športniki, zato ni iz trte izvita misel o 
telovadbi kot najosnovnejši dejavnosti, kar je 
kot svojo paradigmo prevzela »fizkultura« po 
»ljudski osvoboditvi«. A kakorkoli je že bilo 
glede članstva, številke so pomenljive: v prej 
naštetih organizacijskih enotah je bilo včlanje�
nih okrog 19 800 športnikov in športnic, 22 
100 strelcev in strelk (omenja se tudi ženske 
članice, vprašanje pa, če so bile aktivne strelke), 
1 100 skavtov in skavtinj, 11 000 planincev in 
planink ter – pazi !!! – 65 700 telovadcev in 
telovadk (od tega 42 500 sokolov in sokolic ter 
23 500 orlov in orlic oziroma po novem fantov 
in deklet); hm, kako krivično do telovadne tra�
dicije, da smo jo izrinili na rob in malikujemo 
le »sport« in športne ali športno�rekreativne 
produkte, centre ...

Strelski začetki
Pa se vrnimo k v uvodu poudarjeni strelski 

tradiciji. Slovensko strelstvo dejansko ima 
bogato in dolgo tradicijo, ki je danes v športni 
informacijski poplavi in športnem spektakelj�
stvu mimošla neopazno. Nenazadnje ima da�
nes slovenski šport kar nekaj strelskih medalj 
Rajmonda Debevca, vendar je tudi Rajmond 
plod bogate strelske tradicije. Če se popeljemo 
nazaj, je nastanek strelske veščine in strelskega 
športa vezan najprej na izum smodnika in 
strelnega orožja in na drugi strani na prevze�
manje tega orožja v vojaško taktiko. V ta sklop 
pade tudi organiziranje poznosrednjeveške 
samoobrambe mest in strelske usposoblje�
nosti mestnega prebivalstva, meščanstva in 
plemištva v mestu, ter tudi vzdrževanja javnega 
reda in miru. Mestno prebivalstvo je moralo 
biti izurjeno tako v borbi s hladnim orožjem 
kot strelnim orožjem. Tako se strelske začetke 
na Slovenskem povezuje s citatom v celovški 
kroniki, ki pravi, da je bilo v Ljubljani 14. julija 
1562 veliko slavnostno streljanje, čeprav naj bi 

 
 

Popravek
Spoštovani bralci, spoštovane bralke, v prej-
šnji številki sem v članku opreimenovanju 
pokljuške kasarne po Rudolfu Badjuri na-
pačno zapisal njegov priimek. Pravilno je 
Rudolf Badjura. Za napako se vam opra-
vičujem, žal meje nenamenoma zavedlo 
nekaj njegovih člankov v reviji Sport, kjer je 
podpisan z Rud. Badiura.

Tomaž PavliN

bilo ljubljansko strelstvo vsaj pol stoletje starej�
še, poudarja France Zalar. Kakorkoli, leto 1562 
je kot začetek strelstva vodilo najstarejše tovr�
stno društvo na Slovenskem: Rohrscützenge�
sellschaft ali po letu 1918 Društvo ljubljanskih 
ostrostrelcev in ga je prevzela tudi Slovenska 
strelska zveza. Zgodovina društva je obdelana, 
saj je bil leta 1980 ob priliki razstave ohranjenih 
društvenih tarč, ki jih hrani ljubljanski Mestni  
muzej, izdan katalog Poslikane tarče s prispev�
kom Franceta Zalarja o razvoju društva. Poleg 
tega je o zgodovini »ljubljanskih ostrostrelcev« 
pisal že 1951 v reviji Vodnik Alojzij Potočnik 
in mu bomo več pozornosti še posvetili. Žal 
je društvo z nastopom »fizkulture« po drugi 
svetovni vojni  izgubilo organizacijsko sa�
mostojnost in se kot takšno ni več obnovilo, 
se je pa dejavnost prenesla naprej v novi čas, 
saj je bilo strelstvo aktualna samoobrambna 
in telesnovzgojna dejavnost, kar je poudaril 
tudi jugoslovanski predsednik Tito v pogo�
voru s predstavniki Strelske zveze Jugoslavije 
julija 1949 na Brionih, rekoč, da »strelstva ne 
smemo gojiti samo v ožjem krogu. Biti mora 

množično in se razvijati po planu za splošno 
telesno vzgojo«, kajti razvoj strelskega športa 
je »za obrambo države zelo važna stvar, zato 
ga je treba gojiti, širiti in podpirati«, s strel�
stvom si namreč državljani pridobivajo »take 
vrline kot so hladnokrvnost, samodisicplina, 
popolno obvladanje živcev, vztrajnost, moč 
koncentracije in drugo.« Maršal je že vedel, saj 
je bil vojni zmagovalec, v teh letih pa v sporu s 
Stalinom in sta bila strelska veščina in telesna 
pripravljenost še kako pomembna, podobno 
kot so to poudarjali tudi tik pred začetkom 
druge svetovne vojne v že omenjenem priroč�
niku za telesno vzgojo. 

Strelec Rajmond Debevec (v sredini) v družbi plavalcev Igorja Majcna 
(levo) in Darjana Petriča (desno), OI Seul 1988 (arhiv Muzej športa).
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ATLETIKA

EP v krosu
BUDIMPEŠTA, 9. decembra – 19. Evropsko prvenstvo. Člani 

(8410 m): 1. Andrea Lalli (It) 30:01, 65. Mitja Kosovelj  (Slo) 31:59, 
72. Anton Kosmač (Slo)  33:04, ekipno:  Španija, člani U23 (6580) 
m: 1. Henrik Ingebrigtsen (Nor) 24:30, 46. Vid Zevnik (Slo) 25:53, 
67. Jan Breznik (Slo) 26:29, 70. Rok Puhar (Slo) 26:38, 88. Tadej 
Grilc (Slo) 27:59, ekipno: 1. Francija, 13. Slovenija (Zevnik, Bre�
znik, Puhar, Grilc), mladinci (4555 m): 1. Szymon Kulka (Polj) 
18:43, 76. Davor Cimermančič (Slo) 20:17, 79. Urban Jereb (Slo) 
20:18, 81. Bor Grdadolnik (Slo) 20:22, 112. Jan Kramer (Slo) 22:23, 
ekipno: 1. Rusija, 19. Slovenija (Cimermančič, Jereb, Grdadolnik, 
Kramer).

Članice (6580 m): 1. Fionuala Britton (Irska) 27:45, ekipno: Ir�
ska,  ženske U23 (4555 m): 1. Jess Coulson (VB), 45. Neja Kršinar 
(Slo) 22:49, ekipno:  Rusija, mladinke (2530 m): 1. Amela Terzič 
(Srb) 13:29, 4. Maruša Mišmaš (Slo) 13:44, 72. Mateja Pokrivač 
(Slo) 15:37, 73. Sara Jesenko (Slo) 15:40, ekipno:  Velika Britanija.

Staš Osterc (Ljutomer), do 73 kg: 1. Martin Hojak (Bež), 9. Andrej 
Gyergyek (Bež), nad 73 kg: 1. Leonid  Gasyuk (Kiev), 4. Luka 
Grum (Sankaku).

Starejše deklice, do 44 kg: 1. Dora Bortas (Samobor), do 48 kg: 
1. Maruša Štangar (Ol), 2. 5. Maja Adanič (Lend), in Tadeja Povalej 
(Bež), do 52 kg: 1. Andreja Leški (Marez), 2. Tanja Anželak (Acron 
SG), 7. Tina Lasnik (Ravne),  do 57 kg: 1. Asimina Theodorakis 
(WAS Stadlau), 3. Hanna Mazouzi (Belt) in Nina Zaplatar (OL 
Krmelj), 5. Hana Plelog (Ljutom), 7. Zala Pečoler (A SG), do 63 
kg: 1. Michaela Polleres (Wimpassing), 3. Petra Oprešnik (Bež), 7. 
Anja Ognjanovič  (A Sg),  nad 63 kg: 1. Natalia Almasiova (Bratis), 
2. Tjaša Šalamun (Sank), 3. Veronika Mohorič (Vel). 
Mlajši dečki

Do 30 kg: 1. Igor Lukašin (Sambo), 9. Tadej Podjaveršek (Rav�
ne), do 34 kg: 1. Kiryl Zapuniaka (Minsk), 3. Mark Ambrožič (T 
Kr), 5. Urban Indof (Bež), do 38 kg: 1. Lev Smagin  (Uzgorod), 
9. Jan Lukač (MS), do 42 kg: 1. Edvard Sagalec (Elektr), 3. Mar�
ko Vrhovnik (Bež), 9. Goran Kelava (Bež), do 46 kg: 1. Andrej 
Yankovskyy (A SG), 5. David Horvatič (A SG), 7. Žan Požek 
(T Kr), 9. Marko Čeh (KBV Lend), Anej Dukarič (Oplot), Do�
men Kotnjek (JK Lend) in Klemen Krivec (Ravne), do 50 kg: 1. 
Aleksander Ferenčak (MS), 5. Bor Černe (Bež) in Nejc Rogelšek 
(Ravne), 9. Jan Grah (MS), in Matic Matušek (Bež), do 55 kg: 1. 
Jakob Nosalski (Bochnia), 3. Peter Vezjak (B Brooker Mb), do 60 
kg: 1. Alen Vučina (Oplotnica) 3. Klemen Korže B Brooker Mb), 5. 
Jaro Vezjak (B Brooker Mb), 7. Grega Kotnjek (Lend), 9. Primož 
Škafar (KBV Lend), nad 60 kg: 1. Filip Miljevič (M Zg), 3. Mario 
Gašparič (Imp) in Sebastjan Zver (KBV Lend), 5. Bine Prepelič 
(Imp),  7. Rok Pogorevc (A SG) , 9. Amar Džaferovič (Krško). 
Mlajše deklice

Deklice, do 32 kg: Dinara Dzhuliani (Odessa), do 36 kg: 1. 
Viktoria Balzhyk (Odessa), 3. Pia Mišič  in Tina Sluga (obe Bež), 
5. Eva Lepoša (Lend) in Manca Rozman Muha (Bež), 40 kg: 1. 
Barbara Brankovič (Pulj) 3. Nuša Perovnik (A SG) in Saša Ranc 
(Ravne), 5. Eva Gorenšek (IR Ce),  in Maša Prebil (Šiš), do 44 kg: 
1. Zuzana Dračkova (Brno), 3. Manca Šuligoj (Šiš), 5. Sara Hodžič  
(Krško), 7. Uma Hajsinger (Šiš), do 48 kg: 1. Helena Vukovič 
(Samobor), 2. Larisa Črešnar (Oplot), 3. Tajda Spahič (Bež), do 
57 kg: 1. Elisa Toniolo (Triestina), 3. Patricija Brglez (Oplot),  
nad 57 kg: 1. Lorena Šteng (Samobor), 2. Maja Zgonjanin (Vel), 
3. Andreja Tomažič (Imp). 

Nagaoka 2012
LJUBLJANA, 24. novembra – Kasarna Slovenske vojske, 

tradicionalni spominski turnir. Mlajši člani, do 60 kg: 1. David 
Kukovec (Ol), 2. Matej Vidmar (Bež), 3. Sašo Šarčevič )MS) in Žiga 
Šendlinger (Ljut), 5. Rok Planinc (Polyteam) in David Štrakelj 
(Sank), do 66 kg: 1. Jure Kuralt (Bež), 2. Jan Košak (JK Bež) 3. Jaka 
Bizjak (Šiš) in Janez Vidmar (Bež), 5. Čeh Aljaž (Imp) in Garcia 
Castillo (Lipnica), 7. Luka Harof (Šiš) in Rok Šendlinger (Ljut), 
do 73 kg: 1. Dominik Lang (Lipnica A), 2. Tim Kovačič (Belt), 
3. Martin Hojak (Bež) in Mihael Topolovec (Dugave), 5. Peter 
Kranjc Požar (Šiš) in Aldin Ribo (Ravne), 7. Josip Bukal (Balence) 
in Uroš Kavčič (MS), do 81 kg: 1. Jakob Vrhovec (Polyteam), 2. 

Maruša Mišmaš

Tadej Grilc Vid Zevnik

JUDO

ZM Koroška open
SLOVENJ GRADEC, 17. novembra – Starejši dečki, do 46 kg: 

1. Kyril Samatug (Ippon Kiev), 9. Timotej Matič in Gašper Oblak 
(oba Šiš) in Tadej Smole (IR Ce), do 50 kg: 1. Borna Brankovič 
(IB Pulj), 2. Karamat Husaynov (Baku), 3. Nika Januš Židan 
(Šiš), 5. Nik Lemež (Vel), 7. Nino Rogelšek (Ravne), do 55 kg: 1. 
Yaroslav Skopenko (I Kiev), 2. Gevorg Manukyan (Odessa), 3. 
Matej Vidmar (Bež), 7. Luka Zupan (Bež), do 60 kg: 1. Kyrylo 
Veselovskyi (Kiev), 2. Filip Stojak (Nova Bila), do 66 kg: 1. Jan 
Košak (Bež), 2. Dean Rogelj (Bež), 7. Gašper Voda (Ravne), 9. 
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Matija Harpf (Šiš), 3. Nermin Dedič (B Brook Mb) in Filip Mihalič 
(Ol), 5. Davorin Avbreht (Sank) in Lenart Ivančič (Ol), 7. Gregor 
Kocmut (Dupl) in Marko Nagy (Lend), do 90 kg: 1. Tadej Mulec 
(Dupl), 2. Darko Šekuljica (Pulj), 3. Adam Mesaroš (Balance) in 
Aljaž Peteh (Golov), 5. Božo Skela (Omp) in Marko Žgajner 
(Belt), 7. Damir Miholič (Belt) in Patrik Vojsk (Ljut), do 100 kg: 
1. Žan Logar (Ol), 2. Atanas Ivanov (SC Pride), 3. Andraž Špiler 
(Sank), nad 100 kg: 1. Vito Dragič (Imp), 2. Dimitar Dunčoski 
(SC Pride), 3. Luka Grum (Sank).

Mlajše članice,  do 52 kg: Anja Štangar (Ol), do 57 kg: 1. 
Manja Kropf (Dupl), 2. Barbara Bizilj (Bež), do 63 kg: 1. Vlora 
Bedžeti (Ol), 2. Patricija Brolih (Bež), 3. Ajda Kajnc Požar (Šiš) in 
Christina Raffler (U Ostirol), 5. Tajda Frantar (T Kr) in Barbara 
Halas (Ljut), 7. Karina Myronova (IR Ce),  do 70 kg: 1. Katharina 
Lechner (ASVO Grafendorf), 2. Hana Štraus (Tatami), 3. Betina 
Ivanjšič (Ljut) in Tina Slavinec (MS), 5. Dora Štraus (Tatami) in 
Urška Torkar (T Kr), do 78 kg: 1. Tamar Kraljič (Dupl), 2. Melita 
Gönc (Lend), nad 78 kg: 1. Urška Urek (D Pt), 2. Tina Jazbec (P 
Jes), 3. Tjaša Šalamun (Sank), 4. Sanja Cahuk (MS).  

Kadeti, do 50 kg: 1. Dominik Kukovec (OL), 2. Nik Lemež 
(Vel), 3. Anže Škofic (Golov), do 55 kg: 1. Matej Dimovski (JK 
Ol), 2. Matej Vidmar (Bež), 3. David Štrakelj (Sank) in Uroš Vo�Štrakelj (Sank) in Uroš Vo� (Sank) in Uroš Vo�
zlič (Ljut), 5. Nejc Lah (Golov) in Grega Novak (Ljut), 7. Max 
Butkovič (Kp) in Nikola Galabov (SC Pride), do 60 kg: 1. Žiga 
Šendlinger (Ljut), 2. Marco Vendramini (FVG It), 3. Jacopo Feru� (Ljut), 2. Marco Vendramini (FVG It), 3. Jacopo Feru�
glio (FVG It),  in Aljaž Gostenčnik (Ravne), 5. Giacomo Cugini  
(Videm) in Žiga Petek (Žel), 7. Jan Jurgec (Lend) in Tobias Mihelčič 

Ajda Koračin (Ol Krm), 3. Tamara Kraljič (Dupl)) in Tjaša Šala�
mun (Sank), 5. Sanja Cahuk (MS) in Francesca Rottero (FVG It). 

SABLJANJE

Cvetkov memorial
LJUBLJANA, 15. decembra, 

31. Cvetkov memorial, za mlaj�
še kategorije v floretu. Kadeti, 
letnik 1996 in mlajši: 1. Dan 
Pavlovič (Duel), 2. Domen Da�
vidovič (Duel), 3. Jure Mravljak 
(RC Velenje) in Alberto Tonelli 
(SGT It), 5. Leo Smrekar (Rapir 
H), 6. Tim Trstenjak (Duel), 7. 
Antonio Gojak (MK Karlov H), 
8. Rok Kovač (RC Vel), 9. Luka 
Mravljak (RC Vel), 10 Luka Vukovič (VMG H), 11. Jan Ahačič 
(Duel), 12. Borut Mohorko (RC Vel), 16. Luka Starc (Duel). Dečki 
2001 in mlajši: 1. Liam Fortuni, 2. Alex Gianetti (oba SGT It), 3. 
Joel Pakratz in Josua Pakratz (oba Treibach A), 5, Janko Leskovac 
(ZŠM H), 6. Borna Špoljar (MK Lokom H), 7. Angelo Mariani 
(SGT It), 8. Matija Vrbič (Duel), 14. Lev Brlec (Duel). Dečki 1999 
in mlajši: 1. Leo Smrekar (MK Rapir H), 2. Mihovil Rismondo 
(VMD H), 3. Moritz Fill (SZTK A) in David Villaecci (ASU It), 5. 
Domen Davidovič (Duel), 6. Jan Šifrara (Duel), 7. Tobias Felsber�Šifrara (Duel), 7. Tobias Felsber� (Duel), 7. Tobias Felsber�
ger (SZTK A), 8. Antonio Gojak (MK Karlov), 9. Antoni Gasser 
(SZTK A), 10. Nils Matha (SZTK A), 12. Rok Kovač, 13. Vid 
Mohor, 14. Luka Mravlka, 15. Domen Selan (vsi RC Vel), 16. Tin 
Berič (VMD H). Kadetinje, letnik 1996 in mlajše: 1. Ana Chiara 
Losso (SGT It), 2. Lea Ming Li (VMD H), 3. Valentina Ferrara 
(SGT It) in Iza Pfeifer , 5. Nikolaja Vezjak, 6. Tara Trstenjak, 7. 
Maša Golob (vse Duel). Deklice, letnik 1999: 1. Valentina Ferrara 
(SGT It), 2. Katja Canalz (ASFL A)3. Lucija Gnidič (MK Lokomot 
Hrv) in Mirjana Olijica (MK Rapir Hrv), 5. Alja Kregar (Duel), 6. 
Caterina Gruden (SGST It), 7. Anja Juvan (Duel). Deklice, letnik 
2001 in mlajše: 1. Matilda Merzliak (SGST it), 2. Lucia Gnidić 
(MK Lokom H), 3. Liza Adamič Tomič (Duel) in Marta Kostelič 
(VMD H), 5. Ines Stanič (VMD H), 6. Lara Fabac, 7. Anamarija 
Gojak (obe MK Karlov H), 8. Ajša Ocvirk (Duel).

ALPSKO SMUCANJE 

KRANJSKA GORA, 19. in 20. decembra 2012 �  Pokal Cityzen, 
slalom, za tekmovalce in tekmovalke. Moški, prvi dan: 1. Jakob 
Spik (Slo) 1:35,58, 2. Martin Razus (SVK) 1:36,10, 3. Andrea Appi�
erto (It) 1:36,39, 4. Štefan Hadalin 1:36,42, , 5. Jan Kunc 1:36,50, 
9. Žan Grošelj 1:37,24, 15. Sergij Robič 1:38,08, 17. Jani Kavčič  
1:39,33, 21. Jon Lihteneger Vidmajer 1:41,39, 22. Dušan Senčar 
1:42,45, 25. Janez Golob 1:43,01, 26. Luka Pančur 1:43,08, 30. Maj 
Mlakar 1:44,58, 39. Ven Florjančič 1:48,46, 42. Urban Jurkovnik 
1:53,23, 43. Domen Lipnik (vsi Slo) 1:55,81. Moški, drugi dan: 1.  
Andraž Reich Pogladič (Slo) 1:33,57, 2. Rok Kejžar (Slo) 1:33,62, 
3. Benjamin Poelzgutter (A) 1:34,06,  6. Žan Grošelj  1:34,77, 7. Jan 
Kunc 1:35,47, 8. Matjaž Luzar 1:35,54, 14. Sergij Robič 1:36,47, 15. 
Štefan Hadalin 1:36,48, 17. Žan Hribar1:36,77, 19. Ven Florjančič  
1:36,86, 20. Andraž Blaznik 1:37,02, 25. Dušan Senčar 1:39,81, 
34. Janez Golob1:41,91, 35. Jan Kavčič  1:42,05, 38. Maj Mlakar 
1:42,57, 39. Luka Pančur (vsi Slo)  1:43,24. 

Ženske, prvi dan: 1. Charlotte Guest (VB) 1:40,94, 4. Nina Žni�
dar 1:42,12, 9. Katja Jesenko 1:44,63, 12. Saša Brezovnk 1:44,02, 13. 
Urša Hrovat 1:45,04, 15. Claudia Seidl 1:45,11, 16. Katja Murnc 
1:46,55, 22. Nuša Suhoveršnik 1:47,97, 24. Nika Kranjec1:48,44, 
25. Lucija Pezdiček 1:49,52, 29. Tisa Pavlovčič 1:57,07,  30. Sara 
Juvančič (vse Slo) 1:57,10. Ženske, drugi dan: 1. Sofija Novoselec 
(Hrv) 1:38,959. Nina Katarina Kermavner 1:40,52, 10. Urša Hrovat 
1:40,81, 13. Saša Brezovnik 1:41,59, 15. Desiree Kopše 1:41,80, 16. 
Katja Jesenko 1:41,91, 18. Katja Murnc 1:42,88, 21. Naja Babnik  
1:43,29, 22. Claudia Seidl 1:43,41, 28. Nika Kranjec 1:45,89, 29. Eva 
Jazbec 1:46,69, 38. Sara Juvančič 1:52,57, 40. Ana Zimšek 1:54,34, 
42. Tisa Pavlovčič (vse Slo) 1:55,52. 

(Tatami), do 66 kg: 1. Lka Harpf (Šiš), 2. Jaka Bizjak (Šiš), 3. Jan 
Kern (Bež) in Dean Rogelj (Bež), 5. Aljaž Čeh (Imp) in Jan Košak 
(Bež), 7. Garcia Castillo (Lipnica A) in Dominik Rukavina (M Zg), 
9. Žan Gostenčnik (Ravne) in Luka Novoselec (M Zg), Vid Tušek 
(Ravne), Leonardo Vergilas (IR Ce), do 73 kg: 1. Martin Hojak 
(Bež), 2. Daniel Miladinov (SC Pride), 3. Peter Kranjc Požar (Šiš) 
in Damiano Lunardo (ASD ST), 5. Angelo Agostini (Villanova It), 
Andraž Ban (Bež), 7. Alija Bajraktar (Villanova It) in Marton Veres 
(UTE), do 81 kg: 1. 1. Nasrej Lackovič (Ljut), 2. Tomaž Cvetko 
(Bež), 3. Bence Berenyi (UTE) in Gregor Kocmut (Duplek), 5. 
Alem Daćić (B Lukać) in Gregor Pišotek (Imp), 7. Rok Bašelj (T 
Kr) in Marko Nagy (Lend), do 90 kg: 1. Rok Polajžer (Golov), 2. 
Richard Waczulik (UTE), 3. Gergo Berenyi (UTE) in Mass. Pizza 
(FVG It), 5. Tin Jakušič  (M Zg) in Sedir Seferovič (B. Lukać), 7. 
Nejc Pangerl (IR Ce) in Denis Šajher Kovačič (B Brook Mb), nad 
90 kg: 1. Veselin Ivanov (SC Pride), 2. Luka Grum (Sank), 3. Mitja 
Prešern (B Brook Mb), 4. Klaudio Huqy (ACD ST). 

Kadetinje, do 44 kg: 1. Ljudmila Merčnik (Duplek), do 48 
kg: Valentina Varutti (FVG It), do 52 kg: 1. Anja Štangar (Ol), 
2. Nicole Stefanucci (Triestina), 3. Patricia Gregorčič (OL Krm) 
in Giada Medveš (FVG It), 5. Serena Callegari (FVG It),  in Teja 
Tropan (Imp), 7. Tjaša Petek, do 57 kg: 1. Barbara Bizilj (Bež), 2. 
Nina Zaplatar (OL Krm), 3. Katja Oder (Acron SG) in Elisabeth 
Deponte (Triestina), 5. Nika Reven (Alpina Žiri), do 63 kg: 1. 
Patricija Brolih (Bež), 2. Petra Oprešnik (Bež), 3. Tajda Frantar (T 
Kr) in Marta Palombini (Muggesana It), 5. Nika Artač (Polyteam) 
in Monica Lima (Triestina), 7. Barbara Halas (Ljut) in Venchiarutti 
(FVG It), do 70 kg:  1. Betina Ivanjšič (Ljut), 2. Urška Torkar (T 
Kr), 3. Tina Slavinec (MS), nad 70 kg: 1. Luri Soraya (FVG It), 2. 

Iza Pfeifer

9
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SMUČARSKI SKOKI

Alpski pokal
Ema Klinec – prva zmaga

WINTERBERG, 15. decembra – Alpski pokal, skakalnica H 
87. Izidi: 1. Ema Klinec 198 ( 77, 76.5), 2. Ramona Straus (Nem)  
175,5 (71, 71), 3. Barbara Klinec  171,5 (73.5, 67.5), 6. Julija Sršen 
( 156.5 (68, 68), 18. Manja Pograjc (vse Slo)  83,5 (51, 52).
Ema in Barbara na vrhu

WINTERBERG, 16. decembra – Alpski pokal, skakalnica H 
87. Izidi: 1. Ema Klinec (Slo) 210,5 (77, 80.5), 2. Barbara Klinec 
194,5 (76, 76), 7. Julija Seršen 154,5 (67, 67), 16. Manja Pograjc  
105,5 (56, 55.5), 
Cene Prevc preskočil vse

SEEFELD, 16. decembra – Alpski pokal, skakalnica H 109. 
Izidi: 1. Cene Prevc  238,5 (104, 100), 2. Matic Benedik 231,5 ( 
103.5, 98), 3. Rok Justin (vsi Slo)  231,5 (101.5, 99), 10. Jaka Kosec 
(Slo)  221,5 (98, 99.5), 15. Anže Semenič (Slo)  217,5 (100, 96), 19. 
Anže Lanišek ( 212 (99, 94.5), 21. Miha Kveder 211,5 (98, 96), 30. 
Tomaž Verbajs (Slo) 203,5 ( 94,95), 36. Nejc Seretinek  195,5 (90, 
96.5), 40. Aljaž Žepič, 43. David Grm, 44. Andraž Modic, 47. Aleš 
Hlebanja, 57. Ernest Prišlič, 60. Rok Setnikar. 

NORDIJSKA KOMBINACIJA

Alpski pokal
SEEFELD, 16. decembra – Tekma za mladince, skakalnica 

H109, tek 10 km. Izidi: 1. Paul Hanf (Nem) 12:19,3, 13. Borut 
Mavc 14:14,1, 21. Aljoša Ogrinc 14:49,3, 30. Urh Krajnčar 15:24,7, 
43. Leon Šarc 16:21,1, 49. Tomaž Šeme (vsi Slo) 17:23,4.

SMUČARSKI TEK 

Kontinentalni pokal
ST.ULRICH AM PILLERSEE, 16. decembra –mladinke U18, 

klasika, 7,5 km. Izidi: 1. Claudel Delphine (Fr) 24:13,4, 5. Anita 
Klemenčič (Slo) 25:19,0, mladinci 10 km, U18: 1. Yordan Chu�
chuganov, 5. Benjamin Črv 27:38,7, 6. Matic Slabe 27:39,2, 14. 
Lovro Malnar (vsi Slo) 28:50,5. 

UMETNOSTNO DRSANJE

Svetovni mladinski pokal, po 8. tekmah
Mladinke (152): 1. Elena Radionova (Rus) 360,5, 48. Patricija 

Gleščič (SBL) 221,93, 103. Pina Umek (Ce) 172,60, 135. Patricija 
Juren (Ce) 75,68, 146. Naja Ferkov (SBL) 71,41, mladinci (130): 

1. Jochim Farris (ZDA) 423,90, 86. Krištof Brezar (Kra) 171,15, 
99. Matej Gregorc (LAB) 100,87.

ISI Skate Celje in EU kriterij
CELJE 18. novembra – Klubske uvrstitve (36 klubov): 1. Lega 

Nazionale SG UISP (It) 135, 3. DK Celje 75, 4. DK Jesenice 64, 10. 
DD Labod Bled 38,16. DK Kranj 30, 17. DKK Stanko Bloudek 28, 
22. DK Bled 23, mladinke (25): 1. Pina Umek (Ce)105,75, 10. Naja 
Ferkov (SBL) 81,83, 12. Patricija Juren (Ce) 81,30, mladinci (2): 
1. Krištof Brezar (Kra) 99,86, deklice 97, 98 (17): 1. Emily Stuart 
(VB) 77,67, 12. Nina Polšak Ce 49,09, 13, Nika Jagodic (Kr) 48,84, 
16. Manja Kraigher (Lab) 25,07, 17, Lana Rančigaj (Kra) 22,88, 
deklice 99 (20): 1. Noemi Adruca (It) 34,68, 6. Maruša Udrih (Ce) 
33,10, 11. Ana Blaž  (SBL) 28,14, 16. Liza Brilej (Ce)  20,04, 18. 
Ela Mohorič (Jes) 18,49, 19.Tereza Pogačnik (Ble) 15,10, deklice 
2000 (19): 1. Valentina Indelicato (It) 40,87, 4. Zemina Šabanovič  
(Jes) 33,21, 7. Mina Švajger (SBL) 29,42, 14. Larisa Šafarič (Ce) 
20,70, 16. Nina Pušnik (Ce)  20,28, 17. Tjaša Buršič  (LAB) 20,27, 
19. Sara Suhadolnik (Kra) 14,93,  dečki 99, 2000 (6): 1. Adrien 
Bannister (Ita) 40,87, 4. Michael Chrastecky (SBI), 6. Miha Demšar 
(Ble) 11,64, deklice 2001 (20): 1. Lara Guiček (Ce) 28,86, 3. Kaja 
Gril (Jes) 23,15, 13. Nicole Vrunč (Ce) 17,15, 14. Neja Smolej 
(Jes) 16,76, 16. Pia Omovšek (Lab) 14,76,  deklice 2002 (32): 1. 
Darja Iljina (Lat) 33,04, 20. Nika Novak (Jes), 22. Anja Knez Ce) 
16,22, 23. Alja Resman (Kra) 15,86, 24. Alja Rančigaj (Kra) 15,40, 
25. Andreja Rebernik (Ce)  15,39, 26. Maša Doler (Ce)  15,26, 29. 
Amalija Mencinger (Ble) 12,73, 30. Izza Prusnik   (Kra) 12,56, 31. 
Trischa Gašperin (Lab) 8,90, 32. Ana Lavrič (Lab) 7,10, deklice 
2003 (30): 1. Eliza Pancheva (Bul) 29,68, 12. Manca Podnar (SBL) 
20,62, 19. Ajda Silič (LAB) 17,18, 20. Anja Demšar (Ble) 16,84, 21. 
Jerca Oman (Kra)  16,56, 26. Alina Košir (Lab) 13,61, 27. Zala Er�
žen (Lab)  13,61, 28. Maša Kovačič (SBI)  11,81, 29. Luna Krušovar 
(Ce) 11,51,  deklice 2004 (18): 1. Alina Urusadze (Latv)  32,38, 3. 
Lara Hrovat (Jes) 23,40, 9. Daša Smoej (Jes) 18,79, 10. Pia Murnik 
(Jes) 17,16, 12. Anastasia Dolenc (Ce) 15,38, 13. Aneja Klopotan 
(Ce) 14,20, 14. Manca Krmelj (Jes) 14,18, 15. Ana Čmer (Ce) 13,88, 
16. Zoja Pavičič (Ce) 7,62, 18. Sara Sedej (Kra) 5,96, dečki 2003 
(7): 1. Vassil Dimitrov (Bol) 40,08, 5. David Gregorc (LAB) 17,10, 
7. Luka Logar (Ce) 12,02, deklice 2005 (17): 1. Patrcja Laczynska 
(Pol) 21,69, 8. Melanija Mencinger (Ble) 17,83, 8. Bela Mohorič 
(Ble) 15,29, 9. Anika Košir (LAB)  14,45, 10. Jasmina Skelič (SBL) 
14,01, 11. Petra Novak (Jes) 12,48, 12, Hana Bučar (Ce)  9,66, 13. 
Eva Demšar (Ble), 15. Pia Šmid (LAB)  7,95, 16. Maja Logar (Ce) 
4,91, 17. Eva Tofant (LAB) 3,56,  deklice 2006 in mlajše (9): 1. 
Mariya Manova (Bol) 19,66, 2. Živa Novosel (LAB) 8,42, 3. Ema 
Hrustl (Ce)  8,19, 4. Ajda Hrušovar (Ce)  8,01, 5. Nika Sajovic 
(Kra) 7,48, 6. Julija Lovrenčič (LAB)  3,60, 7. Klara Sekardi (Jes)  
2,60, 8. Pia Novosel (LAB) 2,30, 9, Lena Ponjavič (Jes) 1,66, dećki 
2006 in mlajši (1): Maj Novak (Jes) 7,34. 

Slovenske 
ritmičarke 
so imel 
novembra in 
decembra vrsto 
mednarodnih 
tekmovanj.

RITMIKA
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spletni info kazalec
internet

programi

KOLEDAR  ŠOLSKIH TEKMOVANJ  
IN PRIREDITEV JANUAR

Finalna tekmovanja
15. badminton, posamezniki, finale, SŠ
16. med dvema ognjema, finale, Celje, OŠPP
30. športno plezanje, finale, tekma – B, Ljubljana SŠ
31. smučarski skoki, finale OŠ 
31. športno plezanje, finale, tekma – A, Ljubljana SŠ

Polfinalna tekmovanja
25. gimnastika, mala prožna ponjava, konec PF, OŠ

Mnenje

Zoisova štipendija za nadarjene 
športnike - le še v črkah pravilnika

Ob tem moramo nasprotovati dejstvu, da so pogoji za dr�
žavno prvenstvo kumulativni pogoj za dodeljevanja štipendij 
na podlagi dosežkov na mednarodnih tekmovanjih, saj nas to 
privede v absurdno situacijo, da svetovni ali olimpijski prvaki 
niso upravičeni do Zoisove štipendije, če niso bili na občinskem 
ali regijskem tekmovanju. Preprosto – nesprejemljivo! Ostaja pa 
tudi priokus, da je Pravilnik v spornem delu spisan precej nejasno 
in si ga lahko razlagamo na različno in s tem oškodujemo dijake 
in študente – športnike.

Zoisova štipendija je dohodek, s pomočjo katerega marsikateri 
mlad in obetaven športnik lahko izpelje svoje športne cilje, ki 
jih sicer ne bi mogel. Za sponzorje, ki vsak dan težje podpirajo 
predvsem mlajše športnike, je namreč promocijsko še nezanimiv, 
obenem pa je staršem njegovo športno udejstvovanje prevelik 
finančni zalogaj, zato je tovrsten pristop k diskvalifikaciji mladih 
športnikov s strani pristojnih institucij nedopusten in žaljiv. 

Pristojni organi popolnih vlog dijakov in študentov niso rešili v 
roku 30 dni oziroma najpozneje v roku 60 dni od popolne vloge, 
kot jim to nalaga Zakon o upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/2006�UPB2, 126/2007, 65/2008 in 8/2010), kar nam poraja 
dvom, da črke zakonov ne veljajo za vse enako. V upanju, da 
pristojni ne bodo pozabili, kako radi se pohvalijo z dosežki naših 
športnikov in se z njimi, ob doseganju vidnih uspehov, pojavljajo 
v javnosti, pričakujemo, da bo prevladal razum in bodo vloge za 
Zoisove štipendije na podlagi športnih dosežkov ugodno rešene. 

Dijaki iN šTuDeNTje – šPorTNiki

(NaSlov je v ureDNišTvu šm)

Kot izhodišče temu pisanju je potrebno izpostaviti, da Zoisova 
štipendija izhaja iz ideje, da se z njo poleg uspehov v zaključnem 
letniku devetletke in uspehov na tekmovanjih iz znanja spodbuja 
tudi dijake in študente, ki dosegajo izjemne dosežke na posame�
znem področju družbenega življenja, med katere se štejejo najvišja 
mesta na državnem tekmovanju in udeležba in najvišja mesta na 
mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem 
tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ra�
zvojne dejavnosti, umetnosti ter športa. Predvidevamo, da je cilj 
ideje, da se dijaki in študentje izobrazijo in s svojim udejstvova�
njem na drugih področjih »vrnejo« družbi tisto, kar je v njih le�ta 
vlagala, ali, povedano drugače, zastopajo Republiko Slovenijo na 
tekmovanjih doma in v tujini in se v današnjem času, ko se kaže 
pomanjkanje vrednot, razvijajo v odgovorne državljane.

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 
51/2008; v nadaljevanju: Pravilnik) v 16. členu med drugim določa, 
da so državna tekmovanja tista tekmovanja, ki so organizirana v 
dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, 
občinsko ali regionalno ter navaja tudi, da je uvrstitev tekmovalcev 
na državno tekmovanje možno le na podlagi rezultata na predhodni 
stopnji tekmovanja. 

Iz navedenih določb Pravilnika lahko sklepamo o nepoznava�
nju organizacije športa v Sloveniji, saj večina športnih panožnih 
zvez ne organizira državnih tekmovanj na dveh ali več nivojih. Iz 
navedenega bi lahko domnevali, da so se pripravljavci Pravilnika 
šele na koncu spomnili, da bi bilo dobro dodati tudi šport, potem 
ko je bil Pravilnik pripravljen po vzoru tekmovanj v znanju, ki so 
organizirana na šolski, občinski, regijski in državni ravni. Posle�
dično so ob krčenju finančnih sredstev športniki postali prva tarča 
varčevalnih ukrepov pri dodeljevanju Zoisovih štipendij. 

Večina športov v Sloveniji ni dovolj množična (zgovorni podatki 
so števila registriranih športnikov pri NPŠZ), da bi organizirali 
kvalifikacije na državno prvenstvo na več ravneh, tako je takšna 
organizacija prej izjema kot pravilo. Kvalifikacije na državno 
prvenstvo v društvih potekajo na osnovi ostalih tekmovanj in 
strokovne presoje trenerja. Pogosto so šele državna prvenstva tista 
raven, na kateri se tekmovalci soočajo s pravo konkurenco v svoji 
kategoriji. Kar je naravnost fascinantno v Sloveniji, je podatek, da 
športniki navkljub zelo omejenim sredstvom in omejeni konku�
renci dosegajo vrhunske uspehe na mednarodni ravni. 

Na tej točki pa postane zastavljena razlaga Pravilnika parodija 
brez primere, saj do štipendije niso upravičeni niti dijaki in štu�
dentje, ki dosegajo najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih 
in s tem v tujini zastopajo državo. Pravilnik sicer določa, da so 
do štipendije upravičeni dijaki in študentje, ki dosegajo najvišja 
mesta (od 1. do vključno 3. mesta) na mednarodnem tekmovanju 
po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti 
oziroma športa. Ker pa je obveljala razlaga 17. člena Pravilnika, da 
je pogoj tudi izpolnjevanje 16. člena, kjer smo ponovno soočeni z 
navedenim državnim tekmovanjem na dveh ali več stopnjah, pri�
demo v situacijo, ko najboljši športniki na mednarodni ravni niso 
upravičeni do štipendije, ker niso bili na šolskem ali občinskem 
tekmovanju. Kaj takšnega je mogoče le v birokratski logiki brez 
sledi uporabe zdravega razuma, kaj šele razumevanja naporov, ki 
jih vsakodnevno vlagajo športniki, da bi dosegli takšne vrhunske 
uspehe. 

Glede na navedeno menimo, da sta Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve ter Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipen�
dije zavzela stališče, ki je neživljenjsko za veliko večino športnih 
disciplin pri dodeljevanju Zoisove štipendije, in postavila dijake 
in študente – športnike v diskriminatoren odnos v primerjavi s 
tekmovanji v znanju, ki so sicer organizirana na šolski, občinski in 
regijski ravni pred državnim prvenstvom. Poudariti je potrebno, 
da šport v Sloveniji ni organiziran na primerljiv način.
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Pingvini in želvaki

Aleš Peče

Poleg športa in šole  
še nekaj tretjega …

Prof. Nina Markun Puhan

Spoznala sem 
računalniškega 
čarovnika olimpijskih 

Nedavno sem prebrala blog Nives Markun Puhan, sicer moje sosede na strani 
blogov v Športu mladih. Pisala je o neznosni lahkosti s katero tujcem posredujemo 
pomembne podatke, pisala je, kako se podpišemo pod vsako neumnost, ki nam jo 
pomolijo pod nos, in kako smo lahkoverni in nepripravljeni na različne goljufije, ki 
so danes vse bolj pogoste. Pač, sla po hitrem zaslužku. 

Morda ste se vprašali, kako je podpisovanje povezano s športom mladih? Zgodba 
je zanimiva in poučna in če bo zaradi tega vsaj eden mladenič ali mladenka rešen 
neljubega razpleta, toliko bolje. 

Zgodba se začne v rosnih otroških letih. Saj bi vam zaupala natančen datum, 
če bi imela priložnost, da bi dotično »pogodbo« oziroma izjavo ali pristopnico, 
ki sem jo podpisala ob registraciji v športni klub lahko pogledala še enkrat. A do 
nje nisem prišla, čeprav sem večkrat prosila, da mi jo pokažejo, pisno, ustno, pa 
nič od tega. Torej, pri otrokovem enajstem ali dvanajstem letu starši podpišejo, 
da se strinjajo, da otrok tekmuje za barve kluba, za želve ali pingvine ali karkoli 
že so. Seveda se zavedamo, da to ne počne zaradi denarja. Navsezadnje (in zelo 
smo hvaležni za to dejstvo) to ni šport, s katerim bi se kdorkoli ukvarjal zaradi 
česarkoli drugega, kot zaradi ljubezni do športa samega. Stroške, ki spotoma 
nastajajo, jemljemo kot nekaj skoraj poetičnega. To je to. Naš otrok ne trenira 

golf (opravičilo golfistom), da bi bil bogat kor Tiger Woods, temveč tekmuje v 
neverjetno garaškem športu, kjer bo, ko bo zelo uspešen, deležen  lepe plakete 
za na steno, kruh pa si bo služil v klasični službi od 9. do 17.  ure in se bo seveda 
zato, ob vseh treningih, še pridno šolal.

Zgodi se, da je v klubu, ki si ga nekoč izbral, doseg trenerjev ukvarjanje z otroki 
od dvanajstega do šestnajstega leta, za kaj bolj resnega pa, preprosto, (še) nimajo 
znanja, možnosti. Nič hudega, si misliš, če v klubu »Mlada želva« ni interesa za 
razvoj mladega tekmovalca, pa imajo pravo skupino pri »Veselih pingvinih«, v 
kateri bi se lahko spet kaj naučil za napredek na naslednji stopnji tekmovalne 
kakovosti. Navsezadnje Mlade želve sploh niso bile zainteresirane, da bi pri njih 
treniral, in so skoraj same prosile, da bi fant odšel, kamorkoli že. Mama in oče, 
ponosna sponzorja, sta itak plačevala absolutno vse, po nesubvencionirani ceni, ki 
je bila občasno za bolj »priljubljene« v čredi ...  A glej ga šmeta, v ozadju je kavelj. 
Nacionalna športna zveza namreč ni predvidela takšnega mačehovskega odnosa in 
je pavšalno določila, da klubu iz katerega odhajaš, čeprav ni vate vložil nič drugega 
kot redni trening, katerega si tudi redno plačeval, pripada odškodnina. Vseskozi so 
te prepričevali, da je daleč  naokrog najvišja cena treninga, posledica kakovosti, ki 
se prepozna in se torej tudi plača. 

Zdaj že vemo, da imaš na temelju podpisa, ob katerem niti z najmanjšim namigom 
nisi bil obveščen, da pomeni karkoli drugega kot možnost, da v okviru športne zveze 
tekmuješ na državnih in meddržavnih tekmovanjih, zvezane roke in noge in da nisi 
več povsem svoboden državljan, ki bi se lahko odločal po svoji vesti. Odškodnina, 
naj bi bila povezana z določeno škodo, ki bi jo nekdo utrpel? Vendar ne v tem pri-
meru. Našim želvakom je popolnoma vseeno, če se boš v življenju ukvarjal s prostim 
plezanjem v Sahari, pomembno je, da ne boš želvaril, če pa že moraš, dajmo prek 

December je posebne vrste mesec, saj se ni treba veliko truditi, da bi ujel kakšno 
druženje, ker pride skoraj samo od sebe. Seveda se zavedam, da ni nič samo od sebe 
in da je zabave, ki sem se jih udeležil, nekdo pripravil. Dve sta se me dotaknili. Prva 
je bilo druženje kolegov iz JLA (Jugoslovanske ljudske armade), še iz časa, ko niti 
slutili nismo, da bi lahko dobila negativno podobo in v kateri smo v oddaljenem 
letu 1968 prepevali. Skupina desetih do dvanajstih fantov v SMB (sivo maslinasti 
boji, sivo olivni baravi) uniformah se je družila ob prepevanju slovenskih narod-
nih. Majhna težava zaradi etničnega druženja je nastopila le takrat, ko je bil na 
tapeti Stane Kavčič, sicer pa so nas radi poslušali in po Gorenjski smo nastopali na 
koncertih, na katerih smo bili poleg uniformiranosti pravo presenečenje – zaradi 
ubranega petja. Naj mi bo oproščena samohvala, saj sem dobil pevske izkušnje 
samo v otroškem zboru, drugi člani zbora pa so bili šolani pevci. Tako miniva letos 
že 44 let od nastopov naše pevske skupine, a se še zmeraj srečujemo, enkrat za tri 
dni in drugič ob novem letu pri Starem Mayerju v Kranju. Petje ni več štiriglasno 
in žal je smrt pobrala nekaj dobrih solistov. Nam pa še zmeraj ostaja dovolj volje 
za druženje. Prijateljski stiki, ki jih tudi zunaj teh dogodkov vzdržujemo, nudijo 

mnogo priložnosti za smeh in dobro voljo.
Drugo takšno srečanje smo v decembru 2012 opravili tisti, ki smo v letu 1959 

ustanovili TVD Partizan Ježica in ki so ga v prvih letih upravljali. Dolgoletni bralci 
Športa mladih se bodo spomnili gesla »Brez nas ni športa« in prav Mojster Janez, 
avtor te domislice, je iz arhiva društva potegnil člane Upravnega odbora in jih zbral 
v našem takratnem in zdajšnjem družabnem srečališču pri Ruskem carju v Ljubljani. 
Srečanju je predsedoval naš prvi predsednik Filip Štucin, učitelj po izobrazbi in srcu, 
sicer pa bančnik v NBS. Tudi ob tej priložnosti ni pozabil povedati, kako je takoj 
po vojni učiteljeval tudi z mojimi starši v Prekmurju. S svojim zgledom je močno 
vplival, da sem se odločil za poklic športnega pedagoga. Srečanje se je zavleklo in 
ugotovili smo, da se kmalu spet vidimo. 

V dobrih starih časih je društvo imelo star dom, ki smo ga venomer popravljali in 
v katerem smo se dnevno in ob vseh urah srečevali člani društva. Novi časi so prinesli 
sodobnejše objekte, ki pa nikoli niso zaživeli v tem smislu. Društvo je postalo eden 
izmed mnogih najemnikov in morebitno sklicevanje na to, da smo zastavili novi 
dom prav mi, je ostala prazna beseda. 

Da sem se lotil razmišljanja o praznovanju v decembru, ki je sicer že mimo, 
je prijateljstvo. Mnogokrat ima prijateljevanje pomembnejšo vlogo kot šport ali 
prepevanje. Časi športne dejavnosti ali zelo ubranega petja minejo razmeroma 
hitro. Nobena taka stvar ne teče sama po sebi in vedno je za njo posameznik ali pa 
manjša skupina, ki poskrbi, da ti stiki ne ugasnejo. Zlasti, ko pride človek v leta in 
čas dobiva drugačno hitrost. Tega naj ne bi pozabili mlajši, saj boste nekoč zapeljali 
v iste kolesnice časa. Športni pripomočki, kot sredstvo in včasih razlog za druženje, 
so minljivi, ostaja pa vse tisto, kar je potekalo ob treningih in tekmovanjih. Dosežki 

Časi mojega študija na Visoki šoli za telesno kulturo so že precej daleč. Tako 
daleč, da sem na izpitu pri dr. Rajku Šugmanu morala poznati tudi ime Borisa Sakača, 
če sem želela opraviti izpit s pozitivno oceno. Kdo je ta gospod, katerega ime se 
mi je tako vtisnilo v spomin? Če vtipkamo ime v spletni brskalnik, se pojavi zapis: 
računalniški čarovnik olimpijskih iger. Boris Sakač je bil predstavnik Jugoslavije v 
Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) od leta 1980. Ni bil vrhunski športnik, 
bil pa je vrhunski informatik, tri desetletja je bil največji strokovnjak za informatiko 
pri MOK in je znanje informacijske tehnologije uporabil za razvoj merjenja in 
spremljanja športnih dosežkov na tekmovanjih olimpijskih iger. 

Na mednarodni konferenci uporabe sodobne tehnologije v izobraževanju, CUC 
2012, na Rijeki, so organizatorji, CARNet (hrvaška raziskovalna spletna mreža, kot 

v Sloveniji Arnes) za geslo konference izbrali olimpijski moto: hitreje (komunicirati), 
višje-več (se naučiti), močneje (se povezati). V tem duhu so povabili za uvodnega 
predavatelja g. Sakača. Nikoli si nisem predstavljala, kako velika ‹mašinerija› stoji za 
organizacijo in izpeljavo tako velike prireditve, kot so olimpijske igre. 

Presenetili so me podatki z OI v Londonu, kjer se je, po podatkih predavatelja, v 
16 dneh zvrstilo 1800 dogodkov na 40 tekmovališčih. Nastopilo je 11.000 športni-
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palca povedati, da je »škoda« ocenjena na 6- letno vadnino. Na drugi strani Kolpe 
je, denimo, v istem športu in v isti starosti odškodnina 10-krat manjša. Očitno je 
pomembno, da je znesek, ki naj bi ga plačal klub, v katerega prestopaš, čim večji. 
Tudi, če niso z ničemer pripomogli k temu »prestopu«. Njihova edina krivda je, da 
so sprejeli zavrženega želvaka. 

Brez dvoma je položaj drugačen v velikih klubih, v katerih samo jemljejo obetavne 
mladiče obrobnim klubom, ki niso sposobni ponuditi tistega korak več, za veliki 
met. Tudi sama menim, da je v tem primeru odškodnina edino pravično sredstvo, 
ki uravnoveša ponudbo in povpraševanje. A ne v primeru, ko je nekdo v klubu 
grobo zanemarjal svojo pedagoško poslanstvo. Kje je torej rešitev? Zagotovo ne v 
pavšalnem DOVOLJENJU, da se zahteva. Vsak primer je edinstven in zahteva, da, 
denimo,  vodstvo Želvakov obrazloži svojo škodo, ki jo bo utrpel, izvržen želvak 
pa bi moral imeti možnost, da postavi na mizo svoje razloge za spremembo okolja, 
ki so najbrž povsem legitimni.

Zdaj je tako, da tudi, če bi trener trpinčil mladoletnika, »pravilnik« takšne kršitve 
ne prepozna kot pogoj za odhod.  A kaže, da je to šport, sicer subtilna dejavnost, 
nad zakonom in nad pravom. Če plavaš proti toku, boš kaznovan tako in drugače. 
Je preveč, če si tudi v športu želimo več odkritosti, transparentnosti, prava in pra-
vičnosti? Menim, da bi se v tem primeru zagotovo izboljšal položaj v celoti na bolje. 

Kaj je sporočilo te zgodbe? Razmislite, preden podpišete, karkoli.  Vem, da ni 
preprostih odgovorov na zapletena vprašanja. Vedno skušamo biti boljši. Tudi, če 
bo zaradi tega potrebno posodobiti kakšen pravilnik in porazdeliti kakšno odgovor-
nost - za tisto, kar se naredi in tisto, kar se ne naredi. Pa tudi, če bo kakšen pingvin 
nastopil za želve -  v resničnem interesu športa in športnika, in malo manjšem 
interesu kakšnega kluba.

gredo hitro v pozabo, zapomnijo se jih redki, mnogi pa se spominjajo povsem drugih 
stvari. To potrjujejo pogosta srečanja z mojimi nekdanjimi učenci in športniki. 

Mladim svetujem, naj se le s srcem ukvarjajo s svojim športom, vendarle pa naj 
ne pozabijo, da je zunaj tega sveta še en večji svet, ki ga morajo spoznati in raziskati. 
Zakaj? Zato, da bi se izognili razočaranju. Zato ne stavite vsega na enega konja. V 
prenesenem smislu to pomeni, da športna kariera ni vse in tudi ni večna. Ostanejo 
izkušnje in povezave s vsem tistim, kar odpira vrata življenju po tekmovalnem ob-življenju po tekmovalnem ob-ob-
dobju. Biti glavni na osnovni šoli je sicer veliko, a daleč od tega, da bi vse stavil na 
to. Osnovni šoli sledi srednja, tej višja šola ali univerza. Seveda je športna uspešnost 
pomembna za samopodobo, vendar, ali ste pomislili, da vsi tisti, ki pri tem niso 
uspešni, že gradijo svojo samopodobo na nečem drugem, kar je morda v življenju bolj 
uporabno. Nekoč me je nekdo vprašal, na kaj sem najbolj ponosen kot učitelj. Najbrž 
je pričakoval drugačen odgovor, kot ga je dobil. Povedal sem mu, da sem najbolj 
ponosen na vse tiste, ki so tudi s pomočjo športa končali šolo in zaživeli normalno 
življenje. O tem, kaj je normalno življenje danes, pa bi se dalo na široko razpravljati. 

In ko smo že pri 100-letnici prve slovenske medalje Rudolfa Cvetka, se lahko 
pohvalim, da sem ga osebno poznal. Spoznal sem ga skozi svojo osebno radovednost 
in, žal, mi takrat ni nihče pojasnil, da imam pred seboj tako imenitnega človeka. Zame 
je bil v resnici imeniten človek, ki kljub visoki starosti še ni vrgel puške v koruzo. 
Kako mi je bilo takrat zabavno, ko mi je, pri 80-tih, razlagal, da ga pri kravlu ovira 
ramenski sklep in da zato ne more iztegniti roke do konca. Danes me prav taka 
težava muči pri 67. letih.

 Vsem bralcem in prijateljem želim prijazno novo leto, čeprav vem, da bo revija 
izšla šele po novem letu in da bo treba za uresničitev te želje krepko pljuniti v dlani.     

kov, 600 trenerjev, 500 sodnikov in funkcionarjev, 31.000 predstavnikov medijev. 
Istočasno je moralo brezhibno delovati 14.000 računalnikov na 100 različnih loka-
cijah, 1.100 strežnikov in 20.000 telefonov. Organizacijski komite je štel 1.500 ljudi.

IKT na OI je po besedah g. Sakača eden najbolj dodelanih, najbolj usklajenih, 
najdražjih ter najbolj tveganih sistemov na svetu. Za pripravo vsega sistema imajo 40 
dni časa, in vse mora delovati brez napake. Sakač meni, da verjetno nobena država 
sama ne bi bila sposobna priti do takih rezultatov kot strokovnjaki, ki jih podpira 
MOK. Eden od ciljev njegovega dela je bil tudi s pomočjo sodobne tehnologije 
zmanjšati vpliv subjektivnega mnenja sodnikov na rezultate tekmovalcev.

Danes si tekmovanja v sprintu ne znamo predstavljati brez uporabe fotofiniša 
– kamere, ki posname kar 2000 slik v sekundi. To pomeni, da lahko določi vrstni 
red tekmovalcev na pol milisekunde natančno. Kameri sta postavljeni na dveh 
različnih mestih, da se tekmovalci med seboj ne zakrivajo. Že nekaj let poznamo 
senzorne plošče, ki opredelijo prehiter start npr. pri teku ali plavanju. Zanimivo je, 
kako zagotovijo, da pri jadranju ne pride do prezgodnjega starta katere od jadrnic. 
Preprosto: vsaka jadrnica je opremljena z radio postajo in navigacijsko napravo, tako 
da je položaj ves čas pod nadzorom čisto vsake jadrnice posebej. 

Žoga v igrišču ali zunaj njega pomaga določiti ‚sokolovo oko›. Veliko energije 
so namenili sistemu vrednotenja sestav v športni gimnastiki, ritmični gimnastiki, 
umetnostnem drsanju, ker so se želeli čim bolj izogniti vplivu sodnikov na ocene. 

Vsak sodnik ocenjuje del vnaprej napovedane sestave, računalnik pa takoj sporoči, 
kadar kdo od sodnikov odstopa od mnenja večine; omogočen je tudi ponovni ogled 
posnetka, sodnik pa mora zagovarjati svojo odločitev.

Pri nekaterih športih se podatki še vedno vnašajo ročno, npr. v badmintonu, boksu, 
judu … Pri boksu ima vsak sodnik dva gumba – rdečega in modrega, vsakega za 
enega tekmovalca. Če v roku 0,5 sekunde trije od štirih sodnikov zabeležijo udarec, 
se ta upošteva. Za vsakim sodnikom je kamera, ki snema tekmovalca tako, kot ga 
vidi sodnik. S tem se izognejo izgovoru, da bi bil tekmovalec ravno zakrit, saj je 
mogoče posnetek v vsakem trenutku preveriti. 

Poleg meritev je potrebno rezultate še obdelati in jih čim hitreje razposlati do 
naročnikov: novinarjev, trenerjev, tekmovalcev, gledalcev. Vse mora delovati uigrano 
in brezhibno že eno leto pred OI. 

Naj zaključim z zanimivo anekdoto: včasih so navigacijske naprave tekačem v 
maratonu ali hitri hoji pritrdili na tekaški čevelj. Zgodilo se je, da je tekmovalec 
izgubil čevelj,ki ga je pobral kdo od spremljevalne ekipe in ga spravil v avto. V ne-
kem trenutku so naprave zaznale, da se omenjeni tekmovalec premika s hitrostjo 80 
km/h. Od tedaj navigacijske naprave pritrdijo tekačem na nogo. Na podoben način 
spremljajo gibanje kolesarjev in smučarskih tekačev ali biatloncev. 

Če si želite predavanje g. Sakača ogledati, ga najdete na spletnem naslovu http://
mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=2114.
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Novembra podelili  
nagrade Šport in šola
V prostorih Zadružne kraške banke na Opčinah pri Trstu je bila novembra 2012, na pobudo ZSŠDI in pod 
pokroviteljstvom Zadružne kraške banke ter Zadružne banke Doberdob Sovodnje, tradicionalna, že 22. prireditev 
Nagrada šport in šola. Letos so podelili priznanja petindvajsetim dijakinjam in dijakom z Goriškega (10) in s Tržaškega 
(15). Poleg nagrad so ti prejeli tudi delo v zamejstvu priznane slikarke in ilustratorke Vesne Benedetič. Nagrade 
podeljujejo slovenskim dijakom in dijakinjam višjih srednjih šol, ki se odlikujejo tako v športu kot v šoli.

Nagrajenci

Mila Boschi (šola licej S. Gregorčič, Go-
rica, šport: namizni tenis), Martina Budin 
(licej F. Prešeren, Trst, karate), Linda Ca-
pellini (F. Prešeren, Trst, gimnastika), Mitja 
Cernich (S. Gregorčič, Gorica, rokomet), 
Jana Croselli (S. Gregorčič, Gorica, košar-
ka), Niko Danev (Ž. Zois, Trst, košarka), 
Andraž De Luisa (F. Prešeren, Trst, orienta-
cijski tek), Daniel Hlede (S. Gregorčič, Go-
rica, odbojka), Katarina Jazbec (F. Prešeren, 
Trst, kotalkanje), Albert Kerpan (J. Štefan, 
Trst, nogomet), Metka Kuk (A. M. Slom-
šek, Trst, kotalkanje), Cristina Leghissa (F. 
Prešeren, Trst, nogomet), Ivan Maniacco 
(P. Trubar, Gorica, rugby), Martin Milič (J. 
Štefan, Trst, jadranje na deski), Katja Pahor 
(S. Gregorčič, Gorica, kotalkanje), Kristina 
Pahor (S. Gregorčič, Gorica, atletika), Tadej 
Pahor (P. Trubar, Gorica, atletika), Urška 
Petaros (F. Prešeren, Trst, šah), Mateja Pe-
tejan (S. Gregorčič, Gorica, odbojka), Nika 
Pregarc (F. Prešeren, košarka).

Uspešna kolesarska  
sezona SK Devin
Piš nadja Kralj

Smučarski klub Devin je slovenski zamejski 
klub, ustanovljen leta 1974, ki goji tri špor-
tne panoge in sicer smučanje, kolesarstvo in 
planinstvo, svoj sedež pa ima v vasi Slivno, v 
občini Devin Nabrežina pri Trstu. V skoraj 
40-letni zgodovini je klub napredoval na vseh 
področjih, saj so tekmovalci dosegli zavidljive 
uspehe na krajevni, deželni in državni ravni. 
SK Devin goji cestno in gorsko kolesarstvo, v 
zadnjih letih in z velikim številom najmlajših 

pa so se odločili, da se bodo posvetili predvsem 
gorskemu kolesarstvu. Od januarja začnejo s 
treningi mladinci, ki jih zadnji dve leti vodi 
nekdanji Devinov kolesar Emiliano Paoletti, 
medtem ko se treningi za najmlajše začnejo v 
drugi polovici februarja, pod vodstvom Paola 
Godniča ter Ivana Sossija, ki je obenem tudi 
športni direktor in odgovoren za kolesarski 
odsek.

Kolesarski odsek šteje letos 27 članov, od 
katerih so se, predvsem najmlajši, udeležili 
prek dvajsetih uradnih dirk italijanske kole-
sarske zveze v deželi Furlaniji - Julijski krajini, 
veljavnih za pokal »Junior bike off Road« in 

»Junior cross« v gorskem kolesarstvu. Prva 
dirka v sezoni je bila aprila, zadnja oktobra. 
Dirke so bile pretežno ob sobotah popoldne, 
kolesarji pa so se nanje vozili z društvenimi 
kombiji. Dvakrat ali trikrat na teden so imeli 
treninge. Med letom so otroci s spremstvom 
vozili tudi s cestnimi kolesi. Večina treningov 
pa je potekala na kolesarskem poligonu v Sa-
ležu, kjer so pilili tehniko vožnje in razvijali 
hitrost. Podajali so se tudi na daljše ture (tudi 
po 40 km) po Krasu in Goriškem. Poleti so se, 
skupaj z naraščajniki, udeležili enotedenskih 
priprav na Rogli.

SK Devin je julija priredil tudi dirko po de-

Nagrajenci

Najmlajši
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želnem koledarju italijanske kolesarske zveze 
FCI, veljavno za lovoriko Junior Bike in to 
na občinskem teritoriju. Tekma se je odvijala 
na precej razgibanem travniku pri rekreacij-
skem prostoru vaške skupnosti v Praprotu, 
in je bila za kolesarje kar zahteven preizkus. 
Pogled na dosežke minule tekmovalne sezo-
ne pove, da je bila uspešna, saj so Devinovi 
kolesarji na društveni lestvici obeh pokalov 
zasedli končno 4. mesto med petindvajsetimi 
deželnimi klubi. Tudi posamezno je bilo nekaj 
zelo dobrih dosežkov. V pokalu Junior bike 
(12 dirk) je v kategoriji G1 sedemletna Petra 
Godnič zasedla absolutno prvo mesto med 
fanti in dekleti, 4. mesto pa je osvojil Dean 
Tence, v kategoriji G4 je Peter Chenda zase-
del 4. mesto, Tristan Taverna pa 6. mesto, v 
kategoriji G5 je Jan Godnič zasedel 6. mesto, 
v množični skupini G6 (50 kolesarjev) je Ivan 
Braico osvojil 9. mesto, Francesco Carletti pa 
je med naraščajniki zasedel 2. mesto. Uspešna 
sta bila še Noel Boneta, ki je bil 8. v kategoriji 
G3 in Thomas Balzano, s prav tako solidnim 
8. mestom v kategoriji G4.

V pokalu Junior Cross, ki obsega pet dirk, 
so bili dosežki še boljši. V kategoriji G1 je z 
veliko prednostjo v točkah zmagal obetavni 
Dean Tence, Petra Godnič pa je zasedla 
končno 3. mesto, v kategoriji G3 je 2. mesto 
zasedel Noel Boneta in pri tem naj dodamo, 
da je Noel začel tekmovati šele letos (2012), v 
kategoriji G4 je izkušeni Peter Chenda osvojil 
prav tako 2. mesto, v kategoriji G5 je stanovitni 
Jan Godnič znova pristal na šestem mestu. 
Z dobrimi uvrstitvami se lahko pohvalita še 

Daniel Moimas, ki je v končni lestvici osvojil 
9. mesto v kategoriji G2 in njegov brat Manuel, 
ki je bil večkrat med prvimi tremi na posame-
znih dirkah v kategoriji G0. Kolesarji se že 
pripravljajo na sezono 2013. Enkrat na teden 
še zmeraj opravijo trening na kolesu, poleg 
tega pa obiskujejo še bazen in telovadnico. 
Mnogi se udejstvujejo tudi v drugih športih. 
V skupini najmlajših kaže omeniti tudi dru-
ge, ki so pripomogli h končnemu uspehu: 
Vanja Ražem, Adam Hammoussi, Alessia 
Mastrangelo, Luka Sedmak, Mattia Di Biagio, 
Tarek Nelson, Ivan Ferfolja, Devan Sedmak, 
Amina Hammoussi, Andrea Balzano, Jan 
Sedmak, Goran Hammoussi in Max Zannier. 
Ob vseh naštetih včlanjenih tekmovalcih 
pa so se tekem udeležili še Johnatan Tra-
montini, Jarno Zanoni in Jernej Močnik. 
Poleg tega, da so Devinovi naraščajniki 
(mlajši mladinci) nastopali na tekmovanjih za 
lovoriko Junior bike, so se skupaj z mladinci 
udeležili tudi drugih tekem, (XC tekem) in 
tudi tekme za Trofejo Alpe Adria. Skupaj so 
prevozili znamenito tekmo Južne Tirolske 
(Dolomiti Superbike), maraton v Pušji vasi ter 
Granfondo v Doberdobu. Skupinico sestavlja-
ta dva naraščajnika; Piermarco Grisonich in 
Francesco Carletti, v 1. kategoriji mladincev 
kolesarijo Erik Mozan in Gregor Vizintin, v 
2. kategoriji pa Peter Sossi in Enrico Catania.

Ob koncu sezone so se nekateri udeležili 
tudi prve neuradne tekme v reber proti Obeli-
sku na Opčinah pri Trstu, kjer se je množična 
skupina kolesarjev in tekačev merila na tekmi 
na kronometer.

Fabio Ruzzier –  
z mladimi v Kopru 

Sezona 2012 je bila za slovenskega zamej-
skega hitrohodca Fabia Ruzzierja (59), ki 
tekmuje za AK Koper in je obenem članski 
in veteranski reprezentant Slovenije, ena 
najuspešnejših. Zmagal je na evropskem 
veteranskem prvenstvu v hoji na 20 km v 
poljskem Zgorzelecu, že drugo leto zapored 
je osvojil članski deželni naslov Furlanije - 
Julijske krajine v hitri hoji na 10.000 m in 
Lovoriko štirih pokrajin. Najprestižnejši 
pa je bil njegov nastop na članskem sve-
tovnem pokalu v hoji na 50 km, v ruskem 
Saransku, kjer je kot edini član slovenske 
reprezentance med 110 tekmovalci zasedel 
73. mesto, seveda med 20 do 30 let mlajšimi 
tekmeci. Osvojil je tudi madžarski državni 
dvoranski veteranski naslov na 5000 m, av-
strijskega na 5000 m na stezi, hrvaškega na 
5 km na cesti ter oba naslova prvaka Slove-
nije (na 5000 m na stezi ter 10 km na cesti). 
Prav ob koncu sezone in obenem na eni za-
dnjih tekem v starostni kategoriji M55 (od 55 
do 59 let), pa je v Luganu (Švica) z 11.984 m 
izboljšal 19 let stari svetovni rekord v hoji na 
1 uro na stezi (prej Garry Little, NZ, 11.923 
m). Na svetovni lestvici zaseda Ruzzier v 
svoji kategoriji dvakrat drugo mesto na 5.000 
m in na 10 km ter tretje na 20 km. Fabio je 
tako že drugo leto zapored (in osmič v ka-
rieri) pri Zvezi atletskih veteranov Slovenije 
proglašen za »Naj veterana Slovenije«. 

Ruzzier je začel v Kopru (2012) trenirati še 
skupino hitrohodcev, od katerih sta pionirki 
Eva Čanadi in Klara Cah osvojili državna 
prvenstva v treh kategorijah (U12, U14 in 
U16), izboljšali vse možne državne rekorde, 
Eva Čanadi pa je na 5-boju pionirskih repre-Čanadi pa je na 5-boju pionirskih repre- pa je na 5-boju pionirskih repre-
zentanc na Reki tudi že nastopila v dresu 
slovenske izbrane vrste. 

Fabio Ruzzier

Eva Čanadi (levo)  
na 5-boju na Reki

Kolesarji SK Devin po tekmi na Proseku (junija 2012)  
s trenerjem Ivanom Sossijem (prvi z desne) 

Mladi kolesarji iz Devina
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V sredo, 12. decembra 2012,  je bila v Kranju zunanja temperatura -8ºC, v pokritem olimpijskem bazenu pa šestintrideset 
stopinj višja. Zdelo se je, da je iz minute v minuto še naraščala, saj se je 97 učencev in učenk iz 17 šol s prilagojenim 
programom pripravljalo za svoje nastope na državnem prvenstvu v plavanju. Tekmovanje je že osmič organizirala 
Osnovna šola 27. julija iz Kamnika. Ravnateljica in nekdanja športna pedagoginja ga. Jasna Lampe je dejala, da je 
izpeljava tovrstnega tekmovanja preprosta, če tehnika ne zataji teče vse gladko. Res je bilo tako.

DP v plavanju za OŠPP

Prijazno 
plavalno 
tekmovanje

Zmagovalci

Dobili smo po dva nova državna prvaka 
in prvakinji - pri učenkah na 50 m prosto 
je zmagala Eleonora Kodele (ZUJ Dečkova 
Ljubljana), na 50 m prsno pa Erika Klemenčič 
(OŠ H Puhar, Kranj), pri učencih je na 50 m 
prosto zmagal Marino Mekiš (27. julij, Kam-
nik) in na 50 m prsno Patrik Belak (OŠ Glazija, 
Celje). V štafeti 6 x 25 m mešano, v disciplini, 
ki je postavila na noge vse nastopajoče, pa 
je premočno zmagala prva ekipa OŠ Helene 

Puhar  iz Kranja. Kranjčani so sodelovali kar 
z dvema močnima ekipama. 

Ozračje zasičeno z napetostjo

Luka Svoljšak, vodja tekmovanja, je učence 
v prostem slogu, glede na izide iz prejšnjih let, 
razvrstil tako, da so v zadnji skupini plavali 
favoriti, torej učenci, ki jim je pripisoval največ 
možnosti za zmago. Prav ta trenutek smo nes-
trpno pričakovali. Ne vem, zakaj se mi je zaz-
delo, da je vonj po kloru vse bolj puhtel iz vode 

v ogreto ozračje. Spomnila sem se na strupeni 
plin klor v prvi svetovni vojni (tako piše v zgo-
dovinskih knjigah), ki se je vlekel pri tleh in so 
ga, za psihološko učinkovanje, uporabljali na 
bojiščih. Na srečo je “vodni” klor bolj prijazen 
do ljudi, a sem še pomislila, da morda spodbuja 
navijače. Dobro so vedeli, za koga morajo 
vzklikati, čigavo ime izgovoriti, zakričati. Na 
eni strani je bilo slišati najglasnejšo in največjo 
skupino: »Dejmo Nitaj, dejmo …,« na drugi 
pa »Marino! Marino!« Prvih 25 m, do obrata, 

Zmaga v družbi z Iztokom Čopom
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sta bila plavalca izenačena, a je Nitaj slabo 
obrnil, izgubil je sekundo, ko je oprezal za 
nasprotnikom in nekaj metrov pred ciljem so 
mu pošle moči. Zmagal je Marino. 

Vsi smo uživali v tem ozračju, a napetost je 
minila in sotekmovalca sta si športno čestitala. 
Presenečenje pa je sledilo po nekaj minutah, ko 
smo radovedneži komaj čakali, da bomo videli 
tudi na papirju izpisane sekunde in stotinke. 
Bili smo presenčeni. Na drugo mesto se je, le 
z nekaj stotinkami zaostanka za zmagovalcem, 
uvrstil nekdo, na katerega ni nihče računal. To 
je bil Žan. Tako je v športu, kjer je treba zmeraj 
počakati do konca, saj pogosto iz ozadja kdo 
nepričakovano stopi v ospredje. 

OŠ V parku – brez ekipe

Žan Svenšek, ki obiskuje Osnovno šolo V 
parku v Slovenskih Konjicah, je mirno malical 
na tribuni, ko smo ga malce kasneje zmotili. 
Fant je doma iz vasi Blato pri Slovenskih Kon�

jicah, povedal pa je: »Sem 
nogometni vratar v NK 
Dravinja, drugega mesta 
nisem pričakoval. Jan, moj 
brat dvojček, je bil četrti, 
kar je tudi dobro. Žal mi je, 
da nismo nastopili v štafeti, 
saj smo na tekmovanje 

prišli samo trije fantje. Pripeljal nas je učitelj 
Brane Vodopivec.« Zadovoljen športni peda�športni peda� peda�
gog je bil ponosen na svoje tekmovalce, ki so 
se izkazali s prvim, četrtim in sedmim mestom 
Tomaža Jakoba v prsnem plavanju. 

Puharji - najuspešnejši

Najuspešnejša šola na 
DP v plavanju je bila OŠ 
Helene Puhar iz Kranja, 
verjetno tudi zato, ker ima�
jo učenci možnost večkrat 
plavati v tem bazenu. 
Deklice, ki so tekmovale, 
so se po večini skrivale za 
velikimi brisačami in so 

Marino in Nitaj (prvi in drugi z leve)

Plavanje
V sredo smo prišli v šolo boljše volje, 

kajti čakal nas je kombi, ki nas je odpel�čakal nas je kombi, ki nas je odpel� nas je kombi, ki nas je odpel�
jal v Kranj, na državno prvenstvo v 
plavanju. Dobili smo malico, nato smo 
šli na tribune, kjer smo se pripravili na 
tekmovanje. Med ogrevanjem sem srečal 
nekaj prijateljev iz drugih šol. Kmalu sem 
bil na vrsti jaz. V cilj sem priplaval prvi. 
Zelo sem se utrudil in s prijateljem, ki je 
bil drugi, sva se fotografirala. Preoblekel 
sem se v suhe kopalke, nato me je punca 
prepričala, da sem šel ponovno v vodo. 
Tunkali smo se. In potem je bila štafeta. 
Mi nismo nastopili, ker sta zbolela Adam 
in Nives.

Marino Mekiš, 
oš 27. julij, kaMni

tudi izboljšam svoj čas. Vesela sem bronaste 
medalje, še bolj pa zlate v štafeti. Presenečena 
in navdušena sem, ker mi jo je podelil znani 
slovenski športnik.«

Marino – šport in “šraufanje”

Marino Mekiš (OŠ 27. julij, Kamnik), ve�
liki zmagovalec pri dečkih na 50 m prosto, v 
prostem času kolesari in igra košarko, največ 
časa pa porabi, za »šraufanje«. Rad sestavlja 
in razstavlja kolesa, postati želi avtoklepar, 
predvsem zato, ker to dela z veseljem, pa še 
službo bo lahko dobil. Pametno razmišljanje 
osmošolca, ki se je opogumil in sam napisal, 
kako je doživel ta dan …

Ne glede na to iz katerih šol so mladi 
športniki, koliko so stari, kateri šport jim je 
najljubši, se jim vselej zaiskrijo oči, ko zaslišijo 
in nato še vidijo znane športno� medijske 
obraze in jih tudi takoj nagradijo z močnim 
aplavzom. V vlogi podeljevalcev medalj pa 
znane svetovne športne zvezde blestijo prav 
tako, kot takrat, ko sami segajo po lovori�
kah. Hvala veslaču Iztoku Čopu in alpinistu 
Tomažu Jakofčiču ter g. Urošu Vidmajerju, 
predstavniku Zavoda RS za šport RS Planica, 
da so popestrili tekmovanje, ki je potekalo v 
pravem športnem duhu. 

Prijetno tekmovanje –  
vabilo za nastop 2013

Zmagali so najboljši plavalci, najspretnejši 
pri štartnem skoku, a še bolj pomembno je 
bilo sodelovanje in spodbujanje. Upajmo, da 
bo prihodnje leto na štartnem kamnu ali poleg 
njega še več učencev in učenk, da bodo vse 
sole prišle s popolno ekipo za štafetni nastop. 
Ko je bilo konec tekmovanja, pa s tem še ni 
bilo konec užitkov v vodi. Nekoliko vstran 
od zadnje tekmovalne proge je bilo še nekaj 
prostora, mnogi so ga izrabili za svoje vodne 
igrice, lovljenje prek kota, tu in tam je kdo 
koga prijateljsko potunkal – tako, kot se to pač 
dogaja v vodi med prijatelji in znanci. 

Mojca Zupan

bile morda še preveč sramežljive, še posebno, 
ko so zagledale fotografski objektiv. Vendar, 
je sedmošolka Jasmina Osmankič, bronasta 
v disciplini prosto, dovolila posnetek, celo 
portret od blizu, in nam zaupala nekaj o sebi: 
»V šoli se dobro počutim, všeč so mi naravo�šoli se dobro počutim, všeč so mi naravo� se dobro počutim, všeč so mi naravo�
slovni predmeti. Najbolj uživam pri športni 
vzgoji, še posebno ob sredah, ko z učiteljem 
Andrejem Slavcem pridemo na plavanje. Moj 
konjiček so orientalski plesi, prej pa sem že 
trenirala košarko. Rada prebiram trač revije, 
npr. Lady. Tu sem tekmovala že večkrat, vedno 

Žan Svenšek

Jasmina 
Osmankič
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 Urška Gračner JK Z' dežele Sankaku1
Z bronasto medaljo  
z MEP k novim izzivom

Če to drži, so v Sankaku stopili še dlje in so vse, 
pa naj bo zavestno ali podzavestno, podredili 
cilju. V judu je cilj jasen – uspeh v boju. A zani-
mivo je, denimo, da si Jigoro Kano ni posebno 
prizadeval, da bi judo postal olimpijski šport, 
poleg tega pa ga je povezoval z umetnostjo 
in v dobrobit človeka. »Judo ni šport ali igra, 
so bolj načela življenja,« je nekje zapisal in še 
poudaril kulturno rast prek športa. Težko bi 
si v teh okvirih predstavljali takšno poseganje 
v posameznika.

Tradicija JK Z‘ dežele Sankaku, o kateri smo 
nekaj zapisali, se bo najbrž nadaljevala tudi z 
Urško, ki bi bila nekoč rada trenerka. Že zdaj 
sodeluje pri vadbi najmlajših. Zanima jo tudi 
izobraževanje za fizioterapevtko. Sicer pa ima 
v klubu izvrstne možnosti za vadbo. Ana Ve-
lenjšek, prav tako uspešna tekmovalka, je njena 
pogosta partnerica na treningih.

Na srednješolskem državnem prvenstvu je 
bilo nekaj kategorij pri dijakinjah slabo izpol-
njenih, denimo, Anja Štangar je imela en sam 
dvoboj, prav tako tudi Urška Gračner. Ker ni 
bilo gledalcev, bi težko dejali, da je bila škoda, 
ker ti dve dekleti nista prišli na tatami večkrat, a 
za ljubitelje juda sta vendarle magnet. To drži še 
posebno za Urško, tretjo mladinko Evrope, ki 
si je medaljo priborila na MEP 2012 v Poreču. 

Prav zato smo se odločili za pogovor z Ur-
ško. A če kdo meni, da je to preprosto, se moti. 
Zakaj? Ker je v Judo klubu Sankaku dogovor-
jeno, da tekmovalke vprašajo trenerja, če se 
lahko pogovarjajo, denimo, z novinarjem. Ali 
pa mora novinar prej dobiti privoljenje trenerja. 
Tudi pri Urški je bilo tako. Prijazni trener Igor 
Terbovc, ki je pripeljal dekleta v Koper, sicer v 
boj za barve svojih šol, ni imel nič proti. 

Ob tem smo znova pri načelnem vprašanju, 
ali si lahko kdo v klubu lasti pravico in odloča 
o nečem, čemur pravimo svoboda govora, ki 
je ena temeljnih civilizacijskih pridobitev. Česa 
takega v drugih športih skoraj ne boste srečali. 
Morda v NBA košarkarski ligi, v kateri igralci s 
podpisom sprejmejo pravila javnega obnašanja. 
A NBA je podjetje, ki trži šport. Za judo pa 
bi lahko dejali, da je slabo, ker takšen nadzor 
zagotovo ni v prid ne klubu ne tekmovalcem 
in ne tekmovalkam, še posebno, če vemo, da 
trenerji tako ali tako pogovor odobrijo. Pred 
leti smo se na ŠM dogovarjali za pogovor z 

vrhunskim košarkarjem Markom Miličem, ki 
je bil takrat z ekipo na pripravah v Slovenskih 
Konjicah. Dogovorjeno je bilo, da bo pogovor 
opravila osnovnošolka, ki si je tega želela. 
Takratni trener Zmago Sagadin je posredoval, 
a v vlogi spodbujevalca, svojemu igralcu je 
položil na srce, naj pogovor opravi korektno 
in profesionalno. 

No, da si ne bi kdo mislil, da napenjamo 
stališče kluba, ki ni novo. Nikakor, v klubu 
lahko živijo in delajo, kot jim ustreza. Urška, ki 
je že izpolnila 19 let in je že polnoletna oseba, je 
dejala, da se ji takšno stališče klubskega vodstva 
ne zdi sporno in ga odobrava. »Vselej je bilo 
tako,« je dejala. No, svoboda mišljenja nam 
dovoljuje, da si ob tem mislimo svoje in to tudi 
zapišemo, saj smo prepričani, da tovrsten nad-
zor ni v pozitivni povezavi z izjemnimi uspehi 
judoistk iz tega kluba. Morda pa se motimo.

Z malo domišljije bi lahko vodstvu kluba 
tudi pritegnili. Izjemna uspešnost kluba je 
lahko tudi plod širšega psihičnega stanja, 
tako rekoč transa, ki za judoistični boj utegne 
biti dobro izhodišče za bojno naravnanost 
tekmovalk. Morda gre za neke vrste »vizuali-
zacijo« nastopa, za skoraj hipnotično stanje, za 
katerega pa je pogoj, da ne sme biti zunanjih 
motenj. Vse mora biti usmerjeno v nastop, v 
pot do uspeha, z navodili, ki lahko prihajajo 
tudi samo s pogledom trenerja ali pa še to ne. 
V takšnem ozračju bi bil lahko pogovor moteč. 
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Če bi se 17-letna Nina lahko podala na popotovanje okoli sveta z 
energijo, ki jo je v desetih letih vložila v let male celuloidne žogice, bi za-h letih vložila v let male celuloidne žogice, bi za-
gotovo obletela Zemljo. Zdi se, da je ena  najbolj stanovitnih igralk NTK 
Logatec, lahko bi dejali, da je celo simbol kluba. Kako mladinka, ki je že 
v članski reprezentanci, preživlja dneve? Seveda športno, saj trenira vsak 
dan, a čez teden se vozi na Srednjo zdravstveno šolo v Postojno. Tudi to 
pot z avtobusom v Postojno pozna že na pamet. Še eno leto in nato bo 
sledil študij zdravstva - na Babiški šoli v Ljubljani. 

Šola-šport? Trener Darko Malič je mimogrede dejal, da bo Nina presta- Trener Darko Malič je mimogrede dejal, da bo Nina presta-
vila v višjo prestavo vadbe, ko opravi s srednjo šolo. »Šola je prva, potem 
je šport. V jeseni 2013 me čaka že članska konkurenca, kar pomeni, da 
se bo treba v jeseni že meriti v absolutni kategoriji. Takrat bom morala 
najbrž vložiti v trening več časa. Morala jih bom časovno še podaljšati,« 
pravi Nina, ki jo podpira sponzor Tibhar. 

Mednarodna tekmovanja? Državna prvakinja med mladinkami si je 
najbolj zapomnila člansko evropsko prvenstvo na Danskem in ekipne 
kvalifikacije na Norveškem, kjer je slavila z Alex Galič, Manco Fajmut 
in Jano Tomazini. »Na EP na Danskem se mi ni uspelo prebiti na vrh 
skupine, Tudi v dvojicah se Alex nisva uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 
Igrala sem še kar dobro, Prvo partijo sem bila še v stresu, v dvojicah pa 
sva se dobro ujeli, tako da sem bila zadovoljna.« 

Cilji? Zadnje leto sem mladinka. Potrudila se bom, da zmagam na dr-
žavnem med mladinkami, bolj pa me zanima nastop na mladinskem EP. 
V prihodnje upam na kakšen boljši dosežek. Vem, da ta naloga ni lahka.«

Prosti čas? Ga ne pozna. Če se pojavi kakšen konec tedna, ko ni tekme, 
potem ga izrabi za dejavnost zunaj športa. Nina je dejala: »Rada grem 
na kakšen žur. Pohajanje s prijatelji je prijetno, tako se malo sprostim.«  

 Kritično? »Več bi morali delati na kakovosti dekliškega namiznega 
tenisa. Premalo časa je namenjenega dekletom. Prednost imajo  fantje in 
starejši igralci. Menim, da bi morali več časa nameniti mlajšim igralkam, 
za priprave in vse drugo.«

V ospredju šola -  
a šport  
je pomemben
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Močan kot Krpan  
in še spreten ...

Judoistični klub Bežigrad, katerega judoisti so tudi zmagovalci 49. spominskega tekmovanja 
Nagaoka, so močan klub. No, nismo jih našli v finalu ekipnega članskega prvenstva, ker se 
tam ne želijo izčrpavati, vendarle pa z zavzetim delom z mladimi zagotovo stopajo po pravi 
poti. Med mladimi tekmovalci, ki preskakujejo razrede, je tudi David Rogelj, devetošolec z 
Osnovne šole Preserje pod Krimom, ki sicer še zmeraj spada med starejše dečke, zdaj pa je 
že obetaven tekmovalec med kadeti.

Dolg bi bil seznam vseh njegovih še svežih uspešnih nastopov, v ospredju pa sta zagotovo 
nastopa na Madžarskem v Gyorju, kjer je slavil v kategoriji U15 (starejši dečki, do 60 kg), 
septembra je imel dva nastopa na velikem mednarodnem tekmovanju v Varšavi. Med kadeti 
do 60 kg je zmagal, poizkusni nastop pri mladincih (do 66 kg) pa se je končal z uvrstitvijo na 
17. mesto. David se je z judom seznanil pred štirimi leti v šoli, danes pa je tekmovalec, ki ne 
manjka na nobenem treningu, pa čeprav je od svojih tatamijev oddaljen več kot 30 km. Pogosto 
se vozi na trening z očetom, včasih pa ga pelje trener Mitja Železnikar, saj stanuje tam blizu.

David svojih uspehov še ni ubesedil, skorajda nima besed, s katerimi bi podložil veselje ali 
pa ponos ob uspehih. Nastope v Varšavi je opisal na kratko: »V enem boju sem imel malo 
več dela, drugih šest pa ...,« sploh ni povedal, kako je zmagal. Pač, zmagal je, in to je bilo 
zanj dovolj. Morda se je tudi zaradi svojega značaja odločil, da se bo prihodnjo jesen vpisal 
na Srednjo tehniško šolo v Ljubljani. Zanima ga tehnika, ljubi natančnost in ne potrebuje 
odvečnih besed. Ampak to je le posledica značaja. 

Če smo še pri judu, je pri njem bolj pomembno nekaj, kar nekoliko spominja na razmere, 
v katerih je še nedavno vadil Tim Gajser, svetovni mladinski prvak v motokrosu. Medtem 
ko je on vadil za moč prek zime kar pod domačim gospodarskim poslopjem, samo s streho 
nad glavo, pa David pomaga očetu pri delu v gozdu, pri sečnji dreves in njihovi pripravi 
za odvoz. Si kar predstavljam, kakšen je njegov prijem za nasprotnikov ovratnik kimona.

Vas zanima če delo v gozdu pomaga v tekmi na blazinah?
»Najbrž pomaga,« je dejal brez kakšnega znamenja zadovoljstva na obrazu.
Davidova športna kartoteka, po kateri bi lahko sklepali, na kakšni ravni je njegova mo-

torika, ki ima pri judu izjemno pomembno vlogo, pa skriva podatek, da s prijatelji včasih 
igrajo hokej na rolarkah. Pri njem pa gresta z roko v roki tudi judo in glasba ter smisel za 
ritem. David igra v manjši skupini, njegov inštrument je kitara, včasih tudi pomaga pevcu 
pri petju. Trener Mitja Železnikar pravi, da bi lahko v filmu igral Martina Krpana, z lahkoto 
bi dvignil njegovo kobilico in vrečo z brusi …

Nič ni 
naporno, 
če si tako 
prepričan

Kar precej izvrstnih slovenskih atletov se 
je razvilo iz navdušenih nogometašev in tudi 
Jošt Lapajne potrjuje to pravilo. Aktualni 
državni prvak med mladinci v gorskih tekih 
in izvrsten v orientacijskem teku je svojo 
ljubezen do športa začutil pri treningih nogo-
meta. Po prihodu v srednjo šolo pa je kmalu 
odkril svojo naslednjo veliko ljubezen, tek. 
Uspehi, ki so se začeli kazati kakšno leto po 
včlanitvi v šolski orientacijski krožek, so bili 
le potrdilo, da njegovo športno udejstvovanje 
ni muha enodnevnica. 

Jošt, ki največ trenira sam, se za svoje 
uspehe lahko zahvali predvsem orientacij-
skim trenerjem, prijateljem in družini, ki ga 
povsem podpirajo. Nastopil je že na šolskem 
svetovnem prvenstvu v orientaciji in treh ori-
entacijskih evropskih prvenstvih, trenutno pa 
svoje največje uspehe žanje v gorskem teku. 
Ne strinja se z razmišljanjem, da se gorskega 
teka upravičeno drži sloves najtežje atletske 20

David Rogelj (prvi z desne)
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 Jošt Lapajne

Čakam  
na županovo 
obljubo

Moje ime je Mak Cattelani, imam 17 let, živim v Gorici v Ita-
liji, obiskujem italijansko srednjo šolo. Že dve leti se navdušujem 
nad BMX kolesarjenjem. Pred tem sem treniral gimnastiko in 
atletiko. Kljub temu da sem bil v obeh športih uspešen in sem 
imel veliko podporo družine, sem ugotovil, da me to ne veseli. 
Poslušal sem svoje srce in se začel ukvarjati z BMX. Na začetku je bil to samo moj konjiček, 
potem pa sem spoznal, da to ni le športna dejavnost, temveč  življenjski slog.

Prednost tega športa je, da si lahko pri njem zelo dejaven, predvsem zato, ker pri BMX ni 
nikoli dolgčas. Ko sem treniral atletiko in metal kopije, sem se dolgočasil. BMX ima več mo-
žnosti – lahko «furaš street«, iščeš nove spote, lahko »furaš dirt« in koplješ in gradiš skoke, 
kakršne si želiš. Lahko furaš park, če ga imaš … Žal ga v Novi Gorici ni več. Starega poligona 
niso vzdrževali, tako da so ga morali odstraniti, ker naprave niso bile več varne. To je bil velik 
udarec za BMX, »skate« in »blade« sceno v Novi Gorici. Veliko fantov je prenehalo furat, moja 
navdušenost pa je močnejša, zato se zadovoljim tudi s pločniki. Poleti sem šel nekajkrat v Rijavce 
na Trnovski planoti, kjer je navdušenec nad »dirtom« zgradil velik poligon, kjer se super skače. 
Drugače največ skačem na manjšem poliginu v Gorici, ki pa je namenjen predvsem rolarkam.

Želim si, da bi v Novi Gorici postavili nov poligon, to bi bilo super. Prepričan sem, da bi 
nas bilo veliko uporabnikov, čez leto bi se zvrstilo več tekmovanj, bilo bi več veselja. Ampak, 
žal, ga še ni. Tudi sam sem včasih brez volje, ker ni primernih poligonov, na katerih bi se lahko 
naučil kaj novega. 

Župan Nove Gorice je po FB objavil, da bodo začeli spomladi z gradnjo poligona. Upam, da 
bo res tako, kljub splošni krizi.

discipline, saj je po njegovem mnenju vsa-
ka tekaška disciplina po svoje zahtevna. 
Napor pri teku v hrib nikoli ne premaga 
Joštove ljubezni do gibanja in preživljanja 
prostega časa v naravi, zato ostaja vseskozi 
dejaven in prav kontinuiteta treningov je po 
njegovem mnenju tisto, kar ga dela boljšega 
od konkurence. 

Njegov vzornik je Kilian Jornet, španski 
gorski tekač, znan tudi po svoji knjigi Teči 
ali umreti. Po njegovem prepričanju je 
dober gorski tekač vsak, ki na tekmovanju 
da vse od sebe, kar pa je na zelo napornih 
gorskih preizkušnjah vse prej kot pre-
prosto. Njegova najbolj zabavna športna 
izkušnja se mu je pripetila na pripravah 
v Kranjski Gori, kjer so s sotrpini neko 
prosto popoldne kar tri ure iskali žogice 
na bližjem golfovskem igrišču in nato s 
polnim naročjem najdenih žogic bežali 
pred upraviteljem igrišča. Jošt se v svojem 
prostem času posveča glasbi. Med njegove 
nadarjenosti bi, poleg športnih danosti, 
lahko prišteli tudi glasbeni talent, ki ga 
razvija predvsem ob bobnih. 

Jošt je kot oseba preprost in odprt človek, 
ki uživa v slehernem trenutku in si življenja 
ne greni s postavljanjem previsokih ciljev. 
Prav tako tudi pravi, da ne ve, kam ga bo 
pripeljala športna pot, vsekakor pa si želi, 
da bi šport ostal del njegovega življenja, 
nemara celo na poklicnem področju.

Katja StanoniK

 Mak Cattelani4

21



22

Judo

  Lejla Nanič AD Kronos, Ljubljana6
desetplusdesetplusdeset10 +
Dekle s širokim 
obzorjem

Poznopopoldanski tek na finalu atletskega 
pokala mlajših mladink na 2000 m z zaprekami 
v Domžalah ne bi bil nič posebnega, če se tek-
movalka s številko 145 ne bi vsakokrat okopala 
v bazenčku za vodno oviro. Petkrat zapored. 
A dekle je teklo do konca. Bilo je neomajno in 
na koncu je osvojilo tretje mesto in svoji ekipi 
priborilo 10 pokalnih točk. Nekaj mesecev 
kasneje smo se pogovarjali z atletsko kopalko. 

Lejla je samozavestna dijakinja drugega 
letnika Gimnazije Bežigrad, je v športnem 
oddelku, saj je v njenem razredu veliko špor-
tnikov, med njimi tudi nekaj njenih prijateljic. 
Trenirati je začela šele novembra 2010, skupaj 
s prijateljico Špelo Kukovica. Pomemben je bil 
deveti razred: »S Špelo sva iskali nekaj, s čimer 
bi si zapolnili prosti čas med tednom. Odločali 
sva se med odbojko in atletiko, a je prevladala 
slednja, najbrž zato, ker sva imeli prvi stik z njo 
že na začetku osnovne šole, ko sva od 1. do 3. 
razreda vadili pri Massu. Z veseljem sva hodili 
na Lučkine pokale, a sem pozabila, zakaj sva 
takrat nehali z atletiko.«

In letos se je Lejla znašla na štartu teka na 
zaprekah. »To je bil neke vrste eksperiment. 
Zapreke niso moja disciplina, ker tečem pre-
težno krajše proge, aprila leta 2011 sem prvič 
tekla 800 m. Po nasvetu trenerke Bojane je bila 
vsa sezona v znamenju tega teka, prišla sem do 
solidnega dosežka za svoja leta (2:30,0). Pozno 
jeseni smo imeli na Portugalskem ekipni nastop 

in trenerka me je določila za tek na 3000 m, 
ker pač ni bilo druge tekmovalke. In tako sem 
zajadrala na daljše teke,« pripoveduje Lejla.

Torej, zapreke, kako je že bilo s tem? »Še ni-
koli prej nisem tekla čez zapreke, niti prehoda 
čez oviro nisem vadila. Samo enkrat, in to je 
bilo vse. Na vodno oviro nisem bila pripravlje-
na in že prvič sem se jo ustrašila. Bala sem se 
skoka v globino. Nisem vedela, kaj naj naredim, 
želela sem se čim bolj odriniti, a sem padla v 
vodo brez odriva, kar petkrat. Bilo je težko teči, 
voda se mi je nabrala v šprintarici, dres se mi je 
zalepil na telo. Skušala sem obdržati isti ritem 
teka, a na vodni oviri sem petkrat naredila isto 
napako. Ne vem, zakaj so mi noge odpovedale, 
ko se je bilo treba odriniti. Odkar tečem na 
daljših progah, vselej v finišu iztisnem nekaj iz 
sebe. In tudi v tem teku sem se potrudila, po 
zadnji zapreki mi je »počil film« in prehitela 
sem tekmovalko pred seboj. Takrat sem imela 
dolge nohte in dve sekundi pred štartom se 
mi je zalomil na desnem palcu. Tisti dan sem 
odstranila nohte. Bilo mi je žal.«

Lejla se zlepa ne prepusti usodi. »Ja, lahko 
bi dejala, da sem bolj bojevite narave. Tudi pri 
ocenah. Morda me je zato vleklo na bežigrajsko 
gimnazijo. Zmeraj želim bit najboljša v tem, 
kar počnem. V atletiki je pred menoj odprta 
pot, vedno delam to, kar mi svetuje trenerka 
Bojana. Teka čez zapreke imam za nekaj časa 
dovolj, ne verjamem, da bi šla znova teč iz 

svojega veselja. Bi se morala prepričati v kaj 
takega. Najbrž bom nadaljevala s treningom 
na 800 m in 1500 m,« je končala športni del 
pogovora, a je še dodala, da teče tudi na kro-
sih, bila je na šolskem cestnem teku v okviru 
ljubljanskega maratona. »Več kolegic iz kluba 
je na bežigrajski gimnaziji in smo se zmenile, 
seveda na pobudo prof. Marjane Brenčič, da 
bomo tekle skupaj. Bilo me je strah, kako se 
bom obnesla v dežju, ali bom imela morda 
težave z dihanjem. Čeprav tečem na srednjih 
progah, imam strah pred daljšimi progami. Na 
štartu je bila zoprna gneča, a ko sem začela teči, 
sem padla v trans in ni bilo težav. Na koncu 
sem, kot vselej, še potegnila do cilja. Bile smo 
vesele ekipne zmage.

Lejla je velika ljubiteljica knjig. »Za branje 
izkoristim vsak trenutek, tudi ko se s trolo 
vozim na trening. Poleg tega sem prostovoljka 
na Osnovni šoli Jožeta Moškriča, pomagam 
učencem iz nižjih razredov. Z njimi se dobro 
razumem. Na začetku so bili zadržani, zdaj 
pa delujemo že na prijateljski ravni. Šolski 
psiholog določi, s kom bom sodelovala. Zdi 
se mi praktično, da lahko nekomu pomagam,« 
pripoveduje Lejla, ki je na pomembnem ži-
vljenjskem razpotju. »Še vedno se odločam, 
ali naj se vpišem na mednarodno maturo, da bi 
imela kasneje več možnosti. Morda se bom po 
gimnaziji lotila študija medicine, zanimata pa 
me še arhitektura in kriminalistika.« 

Ljubljančanka ima rada atletiko, ker z njeno 
pomočjo bolje izgleda. »Tudi bolj zdrava sem 
in veliko bolj »fit«, prej pa sem imela težave s 
prekomerno težo. Na LM bi morda celo šla na 
štart teka na 21 km, pa se mi ne zdi smiselno 
odšteti 30 evrov za štartnino. Če dam k tej vsoti 
še polovico poleg, si lahko kupim nove tekaške 
copate, v klubu pa je to že skoraj tri četrtine 
vsote za nov dres,« je dejala in še postavila piko 
na i, »kdor hodi na bežigrajsko in trenira, nima 
časa, da bi si ustvaril še kakšen konjiček. Če 
imam v soboto ali nedeljo čas, grem raje teč, 
kot delat kaj drugega ...«22
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V ospredju – 
sproščenost 
in igra

Patrik, dijak drugega letnika športnega 
oddelka Gimnazije v Murski Soboti, je v vrhu 
mladinskega namiznega tenisa. Svoj položaj je 
potrdil tudi na1. TOP turnirju v Tržiču, kjer 
ga je prehitel samo Ludvik Peršolja. Visokega 
Patrika smo nekoč z lahkoto spoznali po 
dolgih laseh in traku, ki mu je omogočal, da 
je sploh kaj videl. Svoj okras je izgubil v stavi 
s trenerjem, zdaj pa že ugotavlja, da je veliko 
bolj prijetno igrati s kratkimi lasmi.

Za mlade igralce, ki prodirajo v ospredje, je 
Patrik kot zid, včasih večji, včasih nižji, ki ga 
naskakujejo, a jim igralec, doma iz Šalamen-
cev, vselej kaže izkušnje, ki si jih je pridobil v 
minulih devetih letih. In jim seveda ne pozabi 
prišepniti, da bo v mladinski kategoriji igral še 
skoraj dve sezoni. A v namiznem tenisu tega 
ni treba razlagati, saj vsi vedo o vseh skoraj 
vse. Tisto novo pa vselej zvejo in doživijo za 
zeleno mizo.

Patrik je v povezavi s svojim športom najprej 
omenil svoje profesorje na šoli, saj razumejo in 
upoštevajo zahteve njegovega športa, predvsem 
pa je zadovoljen, da ima uvidevne sošolce, ki 
poskrbijo, da pride do učne snovi, ki so jo bili 
deležni, ko je bil na kakšni športni turneji v 
tujini. »Na šoli se lahko vse zmenim, pišem 
teste, treniram, predvsem pa lahko vse delam 
sproti in brez težav. Tu in tam je sicer naporno, 
a zaradi tega se ne pritožujem.« S soigralci in 
s trenerjem Mirkom Ungarjem ml. opravi del 
treninga že v šoli,v okviru pouka, med urami 
športne vzgoje. 

Ko je Patrik govoril o svoji športni poti v 
minuli sezoni, se je spomnil težavnih trenutkov 
ob izgubi očeta. »Kljub vsemu sem bil z minulo 
sezono zadovoljen.Psihično je bilo naporno, a 
sem treniral brez motenj. Zaradi razmer doma 
nisem veliko tekmoval v tujini,« pravi prekmur-
ski športnik, ki je bil drugi na mladinskem DP, 
za Ludvikom Peršoljo, s katerim sta zmagala 
v dvojicah. Z Alex Galič sta slavila v članski 
kategoriji v mešanih dvojicah, v katerih sta 
bila z Ludvikom Peršolo osma. »Na MEP na 
Dunaju sem se uvrstil med 32 tekmovalcev, a 
upam, da bom ta dosežek v prihajajoči sezoni 
izboljšal. Zdaj že dolgo tekmujem na evropskih 
prvenstvih in večino igralcev že poznam. Vedno 
bolj napredujejo, še posebno Francozi in Rusi. 
Dobri so, imajo dobre vadbene razmere in tudi 
nadarjeni so. Tudi sam treniram v razmerah, s 
katerimi sem kar zadovoljen. Vem, da bi morda 
lahko bilo še boljše, a ne smem biti nezadovo-
ljen. Zaradi tega, kar bi lahko bilo, pa ni, se ne 
obremenjujem. Treniram in na turnirjih igram 
sproščeno. Tibhar poskrbi za vso potrebno 
opremo. Zdaj, ko postaja že vse drago, mi spon-
zor veliko pomeni in sem vesel, da ga imam.«

Patrikov glavni nasprotnik je Ludvik Peršo-

lja. »Z njim se dobro razumeva, sva prijatelja, 
a pri namiznem tenisu je treba imeti močnega 
nasprotnika, motiv za boj, da vidiš, ali si napre-
doval. Večina igralcev nas je enakovrednih, vsi 
lahko vse premagajo, zato je treba igrati na vse.«

O prihodnjih ciljih ni povedal veliko. Za-
nimajo ga uspešni nastopi v tujini, denimo, na 
mladinskem evropskem prvenstvu, skušal bo 
zmagati na mladinskem državnem prvenstvu. 
To bi se že spodobilo. »Ne maram napovedo-
vati, potem se zmeraj kaj obrne. V treninge bo 
treba vložiti še veliko truda,« pove in hkrati 
razloži, da je treba imeti v mislih vse razčiščeno. 
Namizni tenis je psihološko zahteven. »Prvi 
niz je treba nameniti spoznavanju nasprotnika 
in se v nadaljevanju pač prilagoditi. V drugem 
pa je treba že začeti misliti in nastavljati na-
sprotniku zanke.«

In kako je dojel dvoboj z Jorgičem? »Z njim 
se že dolgo poznava, veliko partij z njim sem 
že izgubil in tudi dobil. Vsak lahko vsakega 
premaga, če bi bilo drugače, sploh ne bi bilo 
zanimivo. Vem, da zna igrati in da pozna tudi 

moje slabosti. Videl sem, da mu je po prvem 
nizu nekoliko padla zbranost in zato sem še 
bolj pritisnil. Povedel sem z 2 : 0 in pri takem 
vodstvu nasprotnik težko še kaj naredi.«

Če bi Patrika vprašali, če ima kaj prostega 
časa, bi najbrž bolj čudno pogledal. Kar ga ima, 
ga porabi za učenje, če se že pokaže časovna 
luknja v napetem urniku, gre v fitnes, včasih 
tudi z mamo na sprehod, včasih ob vikendih 
pa s prijatelji zavijejo v kino.« O športni pri-
hodnosti pa razmišlja: »Ne vem, kam me bo 
pripeljal namizni tenis. Ne vem, če bom šel 
po stopinjah Jana Žibrata. Tudi o študiju še 
ne razmišljam.« 

Za konec pa še zgodba o nekdanjih Patri-
kovih dolgih laseh. Med trenerjem in igralci 
je bila stava – če zmagajo na ekipnem DP, se 
vsi postrižejo na balin, trener pa si mora do 
konca sezone pustiti rasti lase. Vsi so izpolnili 
obljubo. Nisem vprašal, kakšna stava še lahko 
pade v prihodnje. Morda bomo nekoč zagledali 
trenerja Kemeja brez las in igralce s pričeskami 
a la Beatle›s.
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Po plesu na stezi na 
baletno predstavo

Državna podprvakinja s tekmovanja v 
Mariboru med deklicami v kategoriji C se je 
s floretom odlično odrezala tudi na mednaro-
dnem spominskem tekmovanju Rudolfa Cvet-
ka v Ljubljani. Že pet let trenira z Matjažem 
Cvetkovičem in Aljošo Cetinskim, vodjem 
sabljaške sekcije.

Liza obiskuje 6. razred na Osnovni šoli 
Poljane in je odličnjakinja. Pa ne samo to, 
njena nadarjenost se odraža na več področjih. 
Deklica rada bere in zadnja prebrana knjiga 
je Vrhovčev mladinski roman Tajno društvo 
Č.A.S.T. Morda je Lizo pritegnil že naslov, 
saj gre tudi pri sabljanju za čast, spoštovanje 
nasprotnika, viteško vedenje in pošteno igro, 
od pozdrava do zahvale za dvoboj. Zato knjiga 
pritegne takoj in nas skozi sanjsko domišljijsko 
potovanje vleče do konca. Zgodba o 11-letniku 
Svitu sporoča, da »če bi vsak storil najboljše, 
kar zmore, bi svet v trenutku postal raj ...« In 
zakaj ne? 

Že tako nam življenje prehitro nalaga mnogo 
odgovornosti in nanje se je potrebno pripraviti. 
Take in drugačne situacije nas krepijo. Uspehi 

nas povzdignejo. Ampak Liza ni prav nič pre-
vzetna, je deklica v belem, s prav tako nežnim 
pogledom na svet. Tekmuje, bori se, a hkrati 
tudi ustvarja. Sploh ni nenavadno, da je pri 
enem letu in pol že poznala črke, še preden je 
govorila, je pritiskala na tipke otroške igrače in 
radovedno opazovala stvari okoli sebe. V njeni 
domišljiji se je verjetno že takrat pletlo mnogo 
misli, ki jih danes zna napisati. Njen Čarobni  
floret si lahko preberete v tej reviji. Literarno je 
delovala na natečaju že kot prvošolka, takrat v 
Trubarjevem letu. Napisala je vse, kar je slišala 
o avtorju prvih slovenskih knjig. Dobila je 
posebno nagrado s posvetilom slovenista g. 
Matjaža Kmecla. 

Ljubljančanka ni samo virtuozinja s fanta-
stično domišljijo pri pisanju zgodb. Pet let že 
namreč obiskuje glasbeno šolo. Po treh letih 
igranja na flavto si je izbrala še en instrument. 
Tri leta že izvablja čudovite tone s potegom 
loka čez štiri strune, uglašene v kvintah, in gode 
na čelo. Njen najljubši skladatelj je Beethoven.  

Tako se Lizina moč, spretnost, natančnost, 
gibljivost in iznajdljivost pokažejo na sabljaški 

Raperka z belo žogico
dejanje z rapom. Tako sem izrazila svoja čustva. 
Prijatelj Sandi mi je pomagal posneti pesem, 
z naslovom »McBeky – mami«, ki govori o 
dogodku v mojem življenju, na katerega nisem 
ponosna,« je povedala. In ker čas celi rane, nam 
je zaupala: »Starša sta se ločila, z bratom in se-
stro živimo pri mami. Tudi ona je bila športnica 
in zelo sva si podobni. Imava enaki pričeski, 
piercinge in podobno razmišljava. V prostem 
času pišem besedila in se družim s prijatelji, ki 
me podpirajo, ko to potrebujem.« 

Kakšen je Rebekin rap? Takšen, da lahko 
z njim razodene svoje bistvo, in sicer da je 
navidezno vase zaprta najstniška deklica, v 
resnici pa dostopna in prijetna oseba in tudi 
samozavestna. Veliko povedo že misli njenega 
raperskega besedila: »Nič se sekirat, ti samo 
guri in furi, samo naprej in ne zafuri. Jaz sem 
močna in to bom tudi ostala, s svojo igro to ti 
bom pokazala!« 

Iskreno: druženje z Beky me je navdihnilo: 
»Pa zarepaj še ti, če te srce ne zaboli, ko te kaj 
hudega doleti, pa poizkusi še ti ...« 

Bekyna zgodba je le ena od mnogih iz našega 
vsakdana. Verjemite, rapati ni težko, če ima 
človek voljo, tako kot Beky, ki želi uresničiti 
svoje sanje. Te pa so: znanje, spretnost, moč in 
hitrost bele žogice približati mlajšim, in sicer v 
vlogi dobre trenerke namiznega tenisa.

Mojca Zupan

Sedemnajstletnica, dijakinja 2. letnika Gim-
nazije Moste, se je pred dvema letoma preselila 
iz Preserij v Šiško. Beky (tudi Bexi), kot jo kli-
čejo prijatelji, trenira namizni tenis že osem let, 
njen trener je Bojan Pavič. Ponosna je na svoj 
dosežek v sezoni 2011/2012, saj v 2. SNTL (slo-
venski namiznoteniški ligi) ni doživela poraza. 

Trenutno je na 5. mestu slovenske mladinske 
lestvice. Spoznala sem jo decembra, na 1. TOP 
v Tržiču. Že od daleč je izstopala iz uniformira-
nih klubskih majic, med katerimi prevladujejo 
temne barve. Beky je igrala v oranžni majčki. 
Njena različnost je bila še bolj opazna od blizu. 
Bila je (in je še zmeraj) edina s piercingom v 
ustnici, z vranje črnimi lasmi, temnimi očali, 
poudarjenimi očmi. Vse to je njen rapovski slog, 
ki ga izraža tudi v vsakdanjem oblačenju. Pre-
poznavna je po širokih temnih hlačah, vendar 
pa rada dodaja barve, ki ji pristojijo.

Rap (Rhythmically Accentuated Poetry) je 
(pod)zvrst hip-hop kulture, tako glasbene kot 
modne. Raperji govorijo v rimah, spremlja jih 
ritmično glasbeno ozadje. Imajo smisel za rime 
in ritem, ponašajo se z bogatim besediščem. 
Tako oblikujejo svojo pesem ali »komad«, kot 
temu pravijo v žargonu, čeprav v slovenskem 
pravopisu te besede ne boste našli, v prevodu 
pa pomeni samo kos in ni v povezavi z glasbo. 

Rebeka je že nekaj ustvarila. »Pred leti sem 
se mami opravičila in izpovedala za neko svoje 
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Vse gladko –  
kot dober udarec  
z loparjem

Sem dijakinja drugega letnika Gimnazije v Kranju. V šoli mi gre odlično. S sošolci smo v 
dobrih odnosih, prav tako pa so tudi profesorji zelo razumevajoči. Najbolj od vseh predmetov 
v šoli me veseli učenje tujih jezikov. Učim se angleško in špansko, prihodnje šolsko leto pa 
se bo temu naboru pridružil tudi ruski jezik. V prihodnosti želim študirati nekaj v povezavi 
z jeziki in turizmom.

Z namiznim tenisom sem se začela ukvarjati v drugem razredu osnovne šole v Križah. Za 
to me je navdušil oče, saj sva šla večkrat gledat, kako poteka trening. Prvo leto sem obiskovala 
le interesno dejavnost v šoli pri Janezu Muziku. Istočasno sem hodila tudi na plesne tečaje 
rock›n›rolla in hip-hopa. Ker pa so bili tečaji na sporedu istočasno, sem se morala odločiti za 
eno stvar – izbrala sem namizni tenis, ker mi je bolj pri srcu individualen šport. 

Rada imam tudi ekipne športe, kot je npr. odbojka, vendar pa v Tržiču nimamo kluba 
in bi bilo težje usklajevati šolo in treninge. V 3. razredu osnovne šole sem se tako povsem 
posvetila namiznemu tenisu in kmalu sem pri NTK Križe trenirala vsak dan. Najprej me 
je treniral Žiga Jazbec, sedaj pa vadim že šest let pri Klemnu Mraku. Tekmovati sem začela 
v kategoriji mlajših kadetinj, v kateri sem na državnem prvenstvu med ženskimi dvojicami 
dvakrat pobrala srebrno medaljo. Nadaljevala sem pri kadetinjah, sedaj pa igram za mladinke 
ter članice. Naš klub se udeležuje regijskih, državnih, mednarodnih in ligaških tekmovanj. 
Na tekmovanjih MRNTZ sem že šest let med prvimi tremi tekmovalkami, prav tako tudi 
na turnirjih Alpe-Adria, na katerih trenutno igram v kategoriji do devetnajst let. Na državni 
lestvici mladink do 18 let sem trenutno na 15. mestu, skupaj z Anjo in Nušo Bolte ter Nino 
Štular pa smo, po polovici ligaške sezone, druge v 2. ženski SNTL.

Kljub pogostosti treningov in zahtevnosti šole pa se zmeraj najde čas za prijatelje, s katerimi 
gremo ven, v kino, po nakupih, samo na sprehod ali pa si organiziramo kakšno “žurkico›› 
kar doma.

stezi s floretom (ime izvira iz francoske besede 
fleur – cvet oz. popek, ki ga ima na konici 
meča, ki so ga tako razostrili in ovili z modrim, 
rdečim ali rumenim trakom), pa tudi na drugih 
področjih. 

Vse to je Liza. Pa še mnogo več. Je malce 
zadržana in prijazna, a zelo odločna. Uresničila 
se ji je želja, da bi imela psa, pa ne samo imela. 
Zanj tudi odgovorno skrbi. In kakšen je torej 
njen kuža? »Je terier, redke pasme lakeland 
terier, uradno grover danatera, ime pa mu 
je Gruvi. Mi se šalimo, da mu je ime Gruvi 
Grover Danatera Gajari Adamič Tomič. V 
Veliki Britaniji ga že od leta 1800 uporabljajo 
za lov na lisice v rovih. Moj kuža je najmanjši 
terier, ima plemenito glavo. Njegova dlaka je 
kratka, dvojna, in skoraj ne odpada. Je pše-
nične barve, po hrbtu ima črno liso. Po naravi 
je živahen in igriv, rad ima otroke in se zelo 
naveže na družino. Skupaj sva hodila v pasjo 
šolo in uspešno je opravil izpit,« je svojega 
ljubljenčka opisala Liza. 

Po podelitvi priznanj na Cvetkovem memo-
rialu se je mladi čelistki zelo mudilo. Kam? Z 
družino, ki jo spodbuja in spremlja na vseh 
tekmah, so pohiteli na ogled baleta Hrestač, 
eno najlepših zasneženih, očarljivih božičnih 
pravljic, ki jih je uglasbil Čajkovski.

Mojca Zupan 25
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KOPER, 5. decembra – Tokrat so bile 
najmočnejše naslednje ekipe, dijaki: 1. Gimn. 
Šiška, Ljubljana, 2. Gimn. Bežigrad, Lju�
bljana, 3. ŠC Lava, Celje, dijakinje:1. Gimn. 
Šiška Ljubljana, 2. Gimn. Bežigrad Ljubljana, 
3. I. Gimn. v Celju. Delitev pozornosti na 
pet srednjih šol je premalo, saj so v ozadju 
manj prodorne šole, ki prav tako podpirajo 
športnike, pripravljenost pedagoških delavcev 
na teh šolah, da pomagajo dijakom in dijaki�pomagajo dijakom in dijaki�
njam pri njihovi športni in intelektualni rasti, 
pa ni nič manjša. 

Nekaj o dijakih
Šolska tekmovanja v judu so nekaj posebnega, 

saj se na temeljni ravni zdi, da pri tem projektu 
šole ne sodelujejo, ker pač skoraj vse vodijo lju�ne sodelujejo, ker pač skoraj vse vodijo lju�
dje iz klubov in brez njih tekmovanja ne bi bilo, 
na drugi strani pa prav šolsko tekmovanje v 
judu kaže, da ni povsem tako. Športni pedagogi 

ob blazinah zgovorno pričajo, da so se judoi�
stični delavci znali povezati s šolami, poleg tega 
pa so pridobili tudi takšne športne pedagoge, 
ki znajo iz dogodka, denimo, s svojo kamero, 
potegniti nekaj več in svoje dijake predstaviti 
njihovim vrstnikom na šoli. Eden izmed njim 
je bil tudi prof. Peter Recko, ki z video kamero 
tudi sicer spremlja mnoga tekmovanja šolskega 
športa, spletna stran Srednje šole Ravne na 
Koroškem pa je zato med zanimivejšimi.

Že od nekdaj so me navduševali judoisti, ki 
so kazali tehnično dovršenost, pa čeprav morda 
na koncu niso stali na najvišji stopnici. Tokrat 
je v začetnih bojih navduševal Ivanjšič, gim�
nazijec iz Ljutomera, ki se na koncu ni uvrstil 
niti med sedmerico, a je po okrevanju znova na 
blazinah, seveda s svojim dobrim občutkom za 
bistvo juda. Nekaj podobnega bi lahko dejal za 
Blaža Fekonjo, ki je sicer pristal na 3. mestu, a 
je v svojih uvodnih nastopih, dokler ni naletel 
na Matijo Harpfa, metal v velikem slogu, zato 
bi ga Jigoro Kano z veseljem vzel za ambasa�
dorja svojega športa. A judo, ki se približuje 
absolutni konkurenci, je neizprosen, a kdor 
verjame v pravi judo, verjame, da bo Blaž še 
dolgo vztrajal pri tem športu. Tudi sodelova�
nje trenerja Yankovskega ima pri koroškem 
judoističnem razvoju zagotovo svojo pozitivno 
stran, pa čeprav je trener stal ob blazinah brez 

glasnega spodbujanja ali dajanja nasvetov, je 
pa po nastopih mirno razčlenjeval boje svojih 
tekmovalcev in tekmovalk.

Bratska naveza
Morda bi se kazalo za trenutek zaustaviti pri 

judoističnih bratih Luki in Matiji Harpf, ki sta 
za svojo šolo, gimnazijo Šiška v Ljubljani, pri�
borila zmagi. Luka, zelo zagrizen tekmovalec, 
sicer pa mlajši v bratovski navezi, ki nastopa v 
kategoriji do 66 kg, je nedavno zamenjal klub, 
saj v starem okolju ni več našel strokovne opore 
za svoje športne želje. Do najvišje stopničke 
v eni najbolj množičnih in najzahtevnejših 
kategoriji je prišel postopoma, brez atraktivnih 
akcij. V tej konkurenci je to težko, poleg tega 
pa sta v njegovi skupini manjkala še dva iz vrha 
(Gomboc in Kuralt), a vendarle je pokazal, 
da zanj ni manjših in večjih tekmovanj in da 
je treba na vseh pokazati zavzetost. Tudi za 
Matijo Harpfa, v kategoriji do 81 kg, bi lahko 
dejali, da je prav na srednješolskem prvenstvu 
nastopil v novi preobleki, veliko bolj samoza�
vestno. Precej vadbe pa novem opravi tudi sam, 
zunaj kluba, in najbrž je treba velik napredek 
pripisati prav temu. V letošnji sezoni ga bo 
zato treba spremljati z večjim zanimanjem. 
Predvsem pa se Luka in Matija spodbujata v 
svojih športnih prizadevanjih in zagotovo bosta 

Judo, DP srednješolcev

Zanimivi boji srednješolcev
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zato pridobila tudi na račun sinergije, čeprav 
sta zdaj v različnih klubih. 

Martin Hojak (G Šiš L) je slavil v skupini 
tekmovalcev do 73 kg, v kateri je bilo izobilje 
dokaj enakovrednih zanimivih tekmovalcev, 
Peter Požar Kranjc, Tim Kovačič, Marcel 
Brajdič, Aldin Ribo in Simon Madžarac …

Tudi tokrat so, tako kot vselej, prevladovali 
močnejši tekmovalci iz višjih letnikov, od 
katerih so mnogi prišli na prvenstvo, da si 
vzamejo, kar jim pripada po tem načelu, a so 
se morali potruditi.

Dijakinj manj
Udeležba na srednješolskem prvenstvu je 

bila nekoliko manjša, posebno pri dijakinjah. 
Zanimiv je bil nastop visoke Klare Apotekar 
(I G Ce, JK Sankaku) v kategoriji do 78 kg. 
V svojih nastopih je bila zanesljiva, pa čeprav 
ni zmagovala v velikem slogu in zdi se, da je, 
prav zaradi svoje višine, pokazala nekoliko 
drugačen judo, ki nosi v sebi več elegance. Ta 
v judu sicer nič ne šteje, a vendarle pripomore 
k prepoznavnosti. V nižjih kategorijah je bilo 
še nekaj zanimivih tekmovalk, ki so se morale 
za najvišjo stopničko potruditi, saj je bilo v teh 
skupinah vendarle več tekmovalk. Do 57 kg je 
imela precej napornih bojev Manja Kropf (II 
G Mb), do 63 kg Patricija Brolih (G Šiš L) in 
do 70 kg Aja Gačnik Zupanc (I G Ce).

 MLADI RAZMIŠLJAJO Katja Stanonik

Poškodbe, 
poškodbe…

Včasih gre vse lepo in po načrtu. Življenje je užitek in komaj 
čakaš, da se boš vnovič prebudil v naslednji dan. Črne misli in 
neuspehi odplavajo daleč stran tako daleč, da ne moreš niti slutiti, 
kdaj ti bodo nepričakovano skočili pred nos in te postavili nazaj 
na trdna, mrzla in neprijazna tla. Da, vsi hočemo srečno življenje 
brez bolečine, a vendarle tudi mavrica ne nastane brez nekoliko dežja. 

Ne, ne more biti vse popolno, so pravili naši dedki in babice in njihove besede so bile 
pravilne. Popolnosti ni , tako v življenju, kot tudi ne v športu. Ne poznam jih, katerih 
športna pot se je venomer vzpenjala strmo navzgor, brez padcev forme, brez slabega tek-
movalnega dne in brez poškodb. Prev slednje so namreč tiste, ki kazijo lepotno najbolj 
naravne človeške dejavnosti. V času debelih krav oziroma izvrstnih športnih uspehov 
najpogosteje ne pomislimo na podrobnosti, ki bi utegnile izničiti naše dosežke. Pogosto 
hlastamo po uspehu in vsak dan od sebe zahtevamo še več. V želji po čim boljših rezul-
tatih pa se utegne marsikaj zalomiti. Pozabimo nase, na naše osebne cilje in prepričanja. 
Nemalokrat pozabimo tudi na zdravje. Čeprav vemo, da tako ne bo šlo več dolgo, ujeti v 
željo po uspehu vztrajamo in se ne ustavimo. Ustavi nas tiha bolečine, ki se pojavi nekje 
iz ozadja tako potuhnjeno, da se v začetku sploh ne menimo zanjo. A prav slednja je tista, 
zaradi katere nam pade tempo, zaradi katere moramo športne dejavnosti začasno postaviti 
na stranski tir. Čudoviti svet uspehov, previsokih ciljev in želja se kar na enkrat zruši v 
prah in mi pademo v na videz brezkončno globel poraza. Včasih je potreben le čas, da se 
umirimo in z distance pogledamo na naše napake. Nenazadnje ste tudi moderna znanost 
in medicina danes s svojimi pripomočki zmožna odpraviti še tako trdovratno poškodbo. 
Čas po poškodbi je predvsem psihično naporen, saj pogosto z vso močjo silimo nazaj v 
utečene tirnice, ki so nas pripeljale do neželene športne abstinence. Navada je železna 
srajca, ki jo težko slečemo. Vsekakor je tudi nov začetek težak, a o tem bi nemara spre-
govorili prihodnjič.

Vprašajte kateregakoli vrhunskega športnika o njegovi karieri in prepričana sem, da vam 
bo zatrdil, da je že imel izkušnje s poškodbami. Vrhunskost ne gradita zgolj trdo delo in 
odrekanje, temveč tudi zmožnost prebroditi težave in se vrniti boljši, večji in izkušenejši. 
Ne zgolj živeti življenje v upanju na popolnost, temveč uporabiti vse njegove prednosti in 
slabosti v svojo korist in z njimi napisati svojo zgodbo o uspehu. Želim vam zadovoljno 
in dejavno novo leto, s čim manj poškodbami.

Patricija Brolih - v akciji

Prodoren - Luka Harpf

Pozdrav slovenski zastavi
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Športna vzgoja  
in koncept zdravja
Misel L. Krefta, da ima moderni šport 
z antičnimi ritualnimi tekmovanji in 
z idealom kalokagatije prav toliko 
zveze kot delovni zajtrk s poslednjo 
večerjo (Kreft, L. (2011). Levi horog 
– Filozofija športa v osmih dejanjih. 
Ljubljana: Založba Sophia), nas 
napeljuje na podobno vprašanje, kaj se 
danes dogaja s konceptualno zasnovo 
športne vzgoje in kako se športno 
pedagoška stroka ukvarja s številnimi 
protislovji, ki jih zasledimo v povezav 
s športom v njegovih različicah 
(profesionalni, amaterski, rekreativni, 
rehabilitacijski, terapevtski, šport kot 
sestavina zdravega načina življenja 
itn.)? 

Ker sem v reviji Šport mladih že leta 2000 
v eseju Vrednote in šport zapisal, da je nere�
alno, da lahko športna vzgoja v šoli uresniči 
zelo raznorodna pričakovanja zainteresirane 
javnosti, ki se raztezajo med strukturiranjem 
zdravega načina življenja (dejavno preživljanje 
prostega časa) in selekcijo športnih talentov 
(skrb za športno nadarjene posameznike), bom 
tokrat nadaljeval svoje razmišljanje o nastanku 
teoretskih konceptov, ki danes prevladujejo v 
razmišljanju o športni vzgoji in o mnogokrat 
spregledanih dimenzijah športa, ki to področje 
dejavnosti delajo za mlade tako atraktivno.

Najprej malo zgodovine … 
Da se je telesna dejavnost uveljavila kot 

eden stebrov splošne izobrazbe (antične pai-
deie), so morali Grki priti do ideje o pomenu 
celovitega in skladnega razvoja duše, duha in 
telesa oziroma do ideje kalos – agatos, lepega 
in dobrega človeka. Aristotel je bistvo vzgoje 
opredelil s pojmom razvoja vrline (arete) kot 
tistih osebnostnih lastnosti, ki delajo člove�
ka dobrega in preudarnega. Vrlina pomeni 
delati dobro pravi osebi, v pravi količini, v 
pravem trenutku, za pravi cilj in na pravi 
način. Kot taka zahteva pravilno praktično 
presojo (phronesis) in značilnosti značaja, 
kot so odkritosrčnost, vztrajnost, prijaznost, 
pogum, preudarnost, imaginacija, zmožnost 
vživetja v položaj drugega itn. Za pedagogiko 
pa sta bolj kot naštevanje različnih klasifikacij 
intelektualnih in značajskih vrlin pomembni 
spoznanji, da so vrline pogojene situacijsko 
in terjajo iskanje prave mere oziroma zmerno 
ravnanje (mesotes) ter da se vrlin značaja ne da 
privzgojiti s poučevanjem, ampak se razvijajo 
preko ustrezno izbranih odnosov (še posebej 
preko prijateljskega odnosa) in dejavnosti.

Že na prvi pogled nam pade v oči, da je 
športno udejstvovanje ena od tistih dejavnosti, 
ki lahko pripomore k razvoju značajskih in 
deloma tudi intelektualnih vrlin, težave pa se 
pojavijo z zahtevo po zmernosti, saj je za šport 

bolj kot Aristotelova etika zmernosti značilna 
Kantova etika čezmernosti (moram, ker (z)
morem …). Vsako (tekmovalno) primerjanje 
športnih dosežkov od nas namreč terja pre�
izkušanje (skrajnih) meja zmogljivosti, pa naj 
se primerjam/kosam z nasprotnikom ali sam 
s sabo (torej s svojimi preteklimi dosežki). O 
čezmernosti priča že metafora olimpizma, mit 
o teku vojaškega sla na Maratonu, ki naj bi 
po dobljeni bitki nad Perzijci leta 490 pr. n. š. 
pritekel v Atene z veselo novico in – se zgrudil 
mrtev. Resnični značaj čezmernosti (sublimne-
ga) v športu pa se uveljavi v antičnih rimskih 
gladiatorskih predstavah, ki jih po mnenju 
Krefta lahko razumemo kot izvor spektakelske 
narave sodobnega tekmovalnega športa.

Seveda lahko Kantovo vztrajanje na čez�
mernosti ali bolje presežnem značaju etičnega 
dejanja sprejmemo kot pomembno opozori�
lo, da etično dejanje za razliko od legalnega 
odlikuje vrlina plemenitosti in altruizma, ko 
storim nekaj v korist bližnje osebe ali družbe 
za ceno odpovedi lastnemu trenutnemu ugodju 
in posedovanju dobrin. Kdo ne bi v današnjem 
trenutku neoliberalnega kapitalizma uvidel, da 
ta z legalizmom podpira dobrobit peščice na ra�
čun ustvarjanja skrajno nepravičnih družbenih 
razmer, in da je rešitev nastale situacije nujno 
povezana z za socialne razmere bolj občutlji�
vim iskanjem rešitev, ki bi predvsem najšibkej�
šim omogočale dostojno življenje? A ko se ideja 
čezmernosti poveže s športom, pa naj gre za 
tekmovalni spektakelski šport ali za posesivno 
ukvarjanje z zdravim načinom življenja (beri: z 
ukvarjanjem s samim seboj oziroma z delom na 
sebi), se znajdemo v veliki zagati, kako to idejo 
povezati s konceptom zdravja in hkrati ohraniti 
vsaj osnovne sestavine športne dejavnosti.

Ko se v Evropi pojavi ideja javnega šolstva 
in splošne izobrazbe, katere namen je vzgoja 
bodočega produktivnega/aktivnega državljana, 
dobijo športne aktivnosti kot del te izobrazbe 
obliko pouka telesne vzgoje. Pod vplivom 
idej Hobbsa in še posebno Rousseauja se v 
telovadbi odkrije naboj motivirane dejavnosti, 
ki uri prihodnje državljane za poslušne ude 

Razmišljanje Piše dr. ROBI KROFLIČ

telesa nacionalne države. Najbolj avtentično 
prizorišče telovadbe postanejo javne prireditve, 
festivali in parade, ki pa po prvi svetovni vojni 
preživijo le še v totalitarnih sistemih, njihov 
osnovni namen pa je demonstracija skladnosti 
delovanja družbenega telesa in čaščenje vodje, 
kakršno se je v nekdanji Jugoslaviji pojavljalo 
ob praznovanjih dneva mladosti – Titovega 
simboličnega rojstnega dneva. Čeprav v tem 
obdobju šport že dobiva na veljavi kot ena 
najbolj medijsko odmevnih »prostočasnih 
dejavnosti« ter s tem tudi kapitalsko in naci�
onalno propagandno zanimivih dosežkov, pa 
koncept telovadbe še kar nekaj časa preživi 
kot osnovna oblika telesne šolske aktivnosti. 
A zgodovinska analiza uradnih kurikularnih 
dokumentov (šolske zakonodaje in učnih 
načrtov) bi najbrž razkrila, da se utemeljitev 
pomena telesne vzgoje postopoma spreminja, 
ideološko mesto tradicionalnih političnih ide�
alov pa nadomešča nova ideologija – ideologija 
posesivne skrbi za zdravje. 

Kreft v svojih zgodovinskih opisih zasnove 
športne vzgoje vidne znake teh sprememb 
slikovito opiše kot razliko med telovadbo in 
športno igro kot nagrado za pridnost ter špor�
tno vzgojo, ki se začne s kratkim ogrevanjem in 
se konča s sprostitvenimi vajami. Tisti nekoliko 
manj viden premik pa se zgodi v ideološkem 
ozadju utemeljevanja pomena športne vzgoje 
v sodobni zasnovi splošne izobrazbe, ki ga 
po mojem mnenju najbolj zaznamuje odmik 
od iskanja v naravi športnega udejstvovanja 
pomembnih elementov humanizacije člove�
kovega bivanja k za šport od zunaj vsiljeni in�
strumentalni vrednoti zdravja, povezani z ideali 
k telesnim užitkom usmerjenega potrošnika 
in zavedanja pomena športa za gospodarstvo. 

Športna vzgoja v vlogi 
krepitve zdravja

Magična pojmovna zveza, ki danes prevla�
duje v vseh učnih načrtih športne vzgoje od 
osnovne šole do univerze, je spodbujanje skla�
dnega biopsihosocialnega razvoja posameznika 
oziroma skrb za zdravje in dobro počutje. 
V negativni obliki se ista ciljna usmerjenost 
športne vzgoje opredeljuje kot preprečevanje 
negativnih učinkov sodobnega načina življenja 
(sedenje, psihična napetost, nezdravo preživlja�
nje prostega časa), odpornost proti boleznim, 
ozaveščanje o različnih oblikah zasvojenosti 
(alkohol, nikotin, droge), o drugih patoloških 
pojavih sodobne družbe (nasilje, samomoril�
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stvo, doping) in o pogostih dejavnikih tveganja 
v sodobnem življenju (stres, prevelika telesna 
teža). Konstrukt zdravja, dobrega počutja in 
vitalnosti se nadalje povezuje z dobro kondicijo 
oziroma s splošno vzdržljivostjo, telesno nego, 
zdravo prehrano, z zavestnim nadzorom nad 
telesom ter z varnim in odgovornim športnim 
udejstvovanjem.

Zakaj sem se obregnil prav ob koncept 
zdravja in njegovo hrbtno stran – strah pred 
boleznijo? Po mnenju kritičnih teoretikov 
duševnega zdravja, G. Cangulheima in D. 
Kecmanovića, je zdravje tipičen normativni 
konstrukt, ki ga človeku vsiljujejo medicinske 
vede s svojo čezmerno, že kar svečeniško/
karizmatično avtoriteto (Kecmanović jo je 
poimenoval po grškem bogu zdravilstva esku-
lapova avtoriteta). Zdravje torej ni objektivno 
stanje človeškega organizma v biološkem, 
psihičnem in socialnem ravnovesju, ampak ga 
opredeljuje zahteva po specifičnem stilu življe�
nja, prehranjevanju, fizični aktivnosti in psiho�
socialnem ravnovesju, ki jo lahko dosežemo, 
če sledimo natančnim navodilom medicinskih 
strok po pravilni prehrani, aerobnih vajah in 
izogibanjem stresnim medosebnim odnosom 
in dejavnostim. Tem navodilom se z zadnjih 
desetletjih pridružuje ustvarjanje strahu pred 
»civilizacijskimi boleznimi« in ekscesna po�
trošnja farmacevtskih izdelkov, kar natančno 
opisuje R. Salecl v svoji študiji o tesnobi. Da 
so opisanemu diskurzu zdravja podlegli mladi 
v Sloveniji, pričajo raziskave vrednot in stališč 
mladih, med katerimi v zadnjih letih skrb za 
zdravje zaseda zelo visoka mesta.

Tisto, kar bode v oči, je dejstvo, da so kine�
ziološke znanosti razmišljanje o športni vzgoji 
tako lahkotno podredile od zunaj vsiljenemu 
konceptu zdravja, kot da šport v svojem no�
tranjem bistvu ne bi vseboval strukturnih zna�
čilnosti, ki ga od Antike naprej opredeljujejo 
kot enega od eksistencialov, torej tipičnih člo�
veških dejavnosti, preko katerih se uresničuje 
notranje bistvo človeškega bivanja. Med temi 
pozitivnimi strukturnimi značilnostmi športa 
želim spregovoriti predvsem o športu kot igri 
in njenih estetskih razsežnostih.

Šport lahko označimo kot »otroško igro za 
odrasle«, ki se jo igramo tako zares, kot da bi 
šlo za same življenjske bitke. Gre za obliko 
simbolne igre, v kateri sami ustvarjamo pravila 
ter jih uveljavljamo kot kriterij medsebojnega 
spoštovanja, saj ob kršenju dogovorjenih pra�
vil športna igra izgubi vsak smisel. Kot vsaka 
simbolna igra tudi šport zahteva igranje vlog, 
preizkušanje medsebojnih odnosov (tako med 
igralci iste ekipe kot v odnosu do nasprotni�
kov), potek športnega dogodka pa ustvari vse 
bistvene značilnosti zgodbe oziroma naracije, 
v kateri se odražajo individualne usode igral�
cev, strategije, zapleti, individualna junaštva 
in dramatični razpleti, ki jih vrednotimo z 
estetskimi, pa tudi z etičnimi kriteriji. Ker je 
po mnenju R. Kearneya narativnost (struktura 
zgodbe) vgrajena v vsako individualno, pa tudi 
nacionalno identiteto, lahko pritrdimo Kreftu, 
ki izpostavi, da gre pri športni igri za posebno 
obliko odtujitve, ki pa šele proizvede avtentič�
nega subjekta. Preko nje namreč posameznik 
spozna svoj pogum, spretnosti, zmožnost 

katerimi naj bi okrepili »zdravo dimenzijo 
športa«, se tako omenjajo načelo enakih mo�
žnosti, spodbujanje humanih odnosov in vrline 
vztrajnosti, kot ultimativni dodatek pa še novo�
dobni izum filozofije vrhunskega športa, to je 
spodbujanje fair�playa. Od estetske dimenzije 
športa kot specifične oblike dramatične igre v 
učnih načrtih ni ostalo nič, nadomešča pa jo 
teza o spodbujanju ustvarjalnosti prek športnih 
dejavnosti. Kot zanimivost pa kaže omeniti 
še omembo koncepta doživetja, povezanega 
s športom, ki je ne najdemo v učnih načrtih 
za osnovno in srednjo šolo, ampak v učnih 
načrtih organizirane športne dejavnosti na 
univerzitetni ravni!

Če sem torej ta zapis začel z omembo misli 
L. Krefta o oddaljenosti sodobnega koncepta 
športa od antičnih idealov kalokagatije ter 
s pozivom, da bi se morala teorija športne 
vzgoje kritično soočiti z vprašanjem, kaj 
je tisto notranje jedro vrednot, ki so skozi 
stoletja športno dejavnost povezovale s kon�
ceptom splošne izobrazbe in omike, želim 
še enkrat opozoriti, da bi se bilo pomembno 
odmakniti od normativnih konceptov zdravja 
kot osrednjega koncepta, na katerem se danes 
utemeljuje pomen športne aktivnosti otrok in 
mladine. Zdravje vsekakor mora ostati osrednja 
vrednota rehabilitacijske in terapevtske športne 
aktivnosti, športno vzgojo pa velja močneje po�
vezati z doživetjem in dramatičnostjo športne 
igre, s prepletom čezmernosti tekmovalnega 
primerjanja zmožnosti in dosežkov z elementi 
sodelovanja, ter z imaginacijo, ki se krepi s 
kreiranjem pravil športne igre in načrtovanjem 
taktike, ki vodi k njenemu razpletu. Pomemben 
del športne vzgoje pa mora ostati opozarjanje 
na mnoga protislovja in nevarnosti, ki jim je 
podvržena komercializacija vrhunskega špor�
ta – te sodobne kapitalistične različice antično 
rimskega načela »kruha in iger« kot političnega 
instrumenta za obvladovanje obubožanih 
ljudskih množic. 29

samopreseganja, pripravljenost sodelovati 
v ekipi, plemenitost, ko gre za spoštovanje 
nasprotnika in dogovorjenih pravil igre, ter 
ne nazadnje nacionalno zavest, ki se prebudi 
ob nudenju podpore športnikom, ki »branijo 
barve svoje domovine«.

Simbolna igra pa ima po mnenju D. Win�
nicota še poseben pomen v življenju otroka. 
V simbolni igri otrok ne le posnema svet od�
raslih, ampak v imaginaciji ustvarja zgodbe, v 
katerih se na eni strani na varen način sooča z 
lastnimi eksistencialnimi vprašanji, ob tem pa 
se poveže z vrstniki ali odraslimi, ki vstopajo v 
igro s svojimi pričakovanji in potrebami. Zato 
igra vodi k oblikovanju skupnih pravil, ki jih 
otrok ne čuti kot zunanji pritisk družbenih 
pričakovanj, ampak kot nujen dogovor z ude�
leženci igre, ki to dejavnost pretvarjanja naredi 
smiselno. Ob tem se ustvarjajo naravni pogoji, 
da otrok svoje čezmerne želje po dosežkih, s 
katerimi tekmuje/se primerja z drugimi, uskla�
di s podobnimi pričakovanji drugih oseb, ki so 
vključene v isto dejavnost. Skupno ustvarjanje 
pogojev za primerjanje zmožnosti in dosežkov 
tako vzpostavi ravnovesje med preizkušanjem 
lastnih zmogljivosti (ki ga poganja kantovska 
želja po čezmernosti) z upoštevanjem bližnje 
osebe, ki tekmuje z mano in ustvarja dramsko 
napetost med potekom igre. (Športna) igra tako 
pokaže na nujnost povezovanja tekmovanja 
in sodelovanja, o kateri v svojih raziskavah 
govori M. Füllop. Da o tej dimenziji igre pre�
malo poglobljeno razmišljajo športni pedagogi, 
pričajo »pedagogizirane« omembe igre kot 
metodične strategije v učnih načrtih športne 
vzgoje, na drugi strani pa umetno sklicevanje 
na abstraktne etične vrednote, s katerimi naj bi 
športno igro, kot osrednjo sestavino športne 
vzgoje, zaščitili pred nevarnostjo gladiatorske 
dejavnosti, ki ustvarja spektakelski učinek z 
dramatičnimi izpostavljanjem veličine zmago�
valcev in bolečine poražencev kot žrtev.

Od športa v vlogi  
krepitve zdravja nazaj k 
etični in estetski dimenziji  
športne igre

Če trdim, da se v zadnjem času vsebina 
temeljnega cilja športne vzgoje (spodbujanje 
skladnega biopsihosocialnega razvoja) polni 
predvsem z medicinskim pogledom na zdravje, 
to ne pomeni, da so iz učnih načrtov športne 
vzgoje povsem izpadle etične, estetske in 
»spektakelske« dimenzije športne dejavnosti. 
Vsekakor pa te služijo bolj kot »od zunaj 
vstavljen dodatek« k športni dejavnosti. Med 
moralnimi vrednotami oziroma koncepti, s 
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Turnir Nagaoka 2012
Že 49 let se judoisti iz Slovenije in tujine zbirajo v Ljubljani, da bi se spomnili 
Kokičija Nagaoke, človeka, ki se je s svojim delom vtisnil v zgodovinski spomin 
slovenskega športa in je nedvomno pripomogel k napredku juda v Sloveniji. 
Prav zato ni odveč na kratko obnoviti zgodovine slovenskega juda –  
tudi zato, ker se je, prav ob tem času, pojavil vzporedni turnir.  
Le čemu? Vprašanje ni odveč tudi zato, ker je bil nekaj dni pred  
Nagaoko močan turnir v Slovenj Gradcu.

Ivo Reya – prvi mojster
V nekdanji skupni državi so prve judoistične 

korake napravili na Hrvaškem. V Zagrebu so 
februarja 1951 ustanovili Akademski jiu-do 
klub Zagreb, kasneje Akademski JK Mladost. V 
Sloveniji pa je bil 28. oktobra 1952 ustanovljen 
Akademski jiu-jitsu klub Ljubljana, ki se je 
kmalu preimenoval v Akademski JK Olim-
pija, njen prvi predsednik je bil Niko Vrabl, 
soustanovitelji pa Marjan Lavrič, Tine Lapajne, 
Dušan Kolnik, Anton Prančič in Ivo Reya, prvi 
nosilec mojstrskega pasu v Jugoslaviji. 

Pred drugo svetovno vojno sta gojila ju-jitsu 
policija in žandarmerija, a v skromni obliki. 
Med prve ljubitelje in teoretike ju-jitsa v Slo-
veniji moramo šteti Antona Kosa iz Ljubljane, 
ki je razlagal, da ga je nastop leta 1920 v Avstriji 
tako navdušil, da se je takoj ogrel za ta borilni 
šport. Pomembna oseba v razvoju juda v Slo-
veniji je bil Oto Baumgarten (1913–1945), ki 
se je z japonsko borilno spretnostjo seznanil 
med študijem na Dunaju. Pred nacisti se je 
umaknil v rojstno Trbovlje in leta 1941 začel 
z vabo. Kmalu se je preselil v Ljubljano, kjer 
se je preživljal s tečaji jiu-jitsa. Leta 1942 
je izdal prvo znano delo v »ciklostilu« pod 
naslovom Džiu – džitsu, sistem Kano v 149 
slikah. Posejal je seme, iz katerega so kasneje 
nastali temelji organiziranega juda v Sloveniji. 
Baumgarten, po rodu Žid, na katerega v spomin 
prirejajo tekmovanje v Mariboru, je umrl kot 
taboriščnik.
Po vojni zanimiv dvoboj 
Dunaj-Ljubljana

Takoj po vojni si je Tone Žlender, učenec 
Ota Baumgartna, prizadeval zbrati prijatelje, 
vendar brez uspeha. V začetku petdesetih let pa 
so bile znova opazne težnje po organiziranosti 

tega športa. Vrstili so se časopisni članki, deni-
mo, v Poletu, z naslovom Ali poznate ju-jitsu? 
(8. julija 1951). Anton Kos bralce v enem izmed 
svojih prispevkov seznanja z zgodovino tega 
športa in z »najuspešnejšo metodo samoob-
rambe«. Zanimiv je tudi prispevek o gostovanju 
avstrijskih športnikov: »Prvič bomo videli v 
Ljubljani japonski športni dvoboj in japonsko 
samoobrambo ju-jitsu,«je zapisal Kos.« Ko 
smo se 5. avgusta 1951 zbrali v dvorani Union 
in prvič videli prikaz ju-jitsa in juda, se je mar-
sikateri mladi obiskovalec odločil za novost,« 
je zapisal Anton Prančič, eden izmed gledalcev 
in začetnikov organiziranega juda v Sloveniji. 
Dunajski judoisti so naslednji dan nastopili še 
na Jesenicah. Že novembra 1951 zasledimo v 
Poletu članek z naslovom »Na Taboru se bodo 
učili jiu-jitsu«. 
Zanimiva ideja  
prof. Danila Erbežnika

V Poletu pa je bil 16. septembra objavljen 
prispevek športnega pedagoga prof. Danila Er-
bežnika, ki napoveduje uvajanje ju-jitsa v redno 
telesno vzgojo na ljubljanskih srednjih šolah. 
V ta namen je bil 12-dnevni seminar v Poreču, 
ki ga je vodil prof. Franc Borko, predsednik 
Društva učiteljev in profesorjev telesne vzgoje, 
vadbo na seminarju v Poreču pa je vodil prof. 
Danilo Erbežnik. Čeprav se ju-jitsu ni uveljavil 
kot del redne športne vzgoje, je imela zamisel 
velik pomen za razvoj juda.

Leta 1951 pa je izšla knjiga »Jiujitsu«, 6000 
izvodov je bilo kmalu razprodanih. V zimskih 
mesecih 1951/1952 sta oba trenerja Miloš Požar 
in Žlender nadaljevala z redno vadbo ju-jitsa, 
prof. Požar na učiteljišču, Žlender pa v TVD 
Tabor. Njune tečaje so v tem obdobju obis-
kovali Ivo Reya, Tine Lapajne, Marjan Lavrič, 

Za osvežitev

Niko Vrabl, Anton Prančič, Dušan Kolnik in 
drugi. V študentski brigadi v Jablanici se je 
porodila misel, da bi pričeli z bolj organizirano 
vadbo. O judu takrat še ni bilo veliko znanega. 
Iz vrst študentov so na ustanovnem občnem 
zboru 28. 10. 1952 v Ljubljani ustanovili Aka-
demski judo klub, ki se je kasneje pridružil 
ŠD Olimpija. Že na prvi tečaj se je prijavilo 
96 tečajnikov. Z rednimi treningi so pričeli 11. 
novembra in to je bila prva organizirana redna 
vadba v Sloveniji.
Nova kluba v Mariboru  
in v Kranju

Od 15. julija do 5. avgusta 1953 je bil v Celju 
judo tečaj mednarodnega mojstra Josefa Ebets-
huberja iz Avstrije. Oktobra 1953 so ustanovili 
judo sekcijo ŽTAK Ljubljana, pod vodstvom 
trenerja Antona Prančiča. Po prvih tečajih so se 
oblikovali uspešni tekmovalci – Darko Kunšič, 
Djoko Vučić, Vaso Petronijević, za njimi pa 
še Jože Škraba, Marjan Maček, Aljaž Macarol, 
Tone Pogačnik, Sergij Stepančič, Adolf Perme, 
Miodrag Jakhel, Adolf Štor, Vojko Udovič, 
Jože Cesar, Jure Šterk in drugi, skupina, ki je 
bila vrsto let najbolj prepričljiva na slovenskem 
tatamiju. Leta 1954 sta Niko Vrabl in Dušan 
Kolnik v Mariboru ustanovila JK Branik, leta 

Kokichi Nagaoka v Mariboru – 
Na prvem seminarju v Sloveniji 
razlaga tehniko v parterju, na 
hrbtu je Jože Škraba.

Klečijo (z leve): Aljaž Macarol, Jure Šterk, Marjan Maček, Anton 
Pogačnik, Miodrag Jakhel, sedita (z leve): Sergej Stepančič in 
Jože Škraba. Ekipa Ljubljane, ki je v začetnem obdobju petkrat 
osvojila naslov moštvenega državnega prvaka.

Anton Kos
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 FOTO(na)tečaj
Piše: Jože GraJfonar

Razpis za fotografije, ki ga je objavil Zavod za šport Slovenije Planica, je 
hvalevreden, saj želi vzbuditi več zanimanja za šolska tekmovanja na nižjih 
ravneh. Mi pa bomo k prispelim fotografijam dodali še svoje mnenje. 

Maša Kofolj: Skakalka v daljavo 1
Če bi prerezali fotografijo na polovico, ne bi naredili skoraj nobene škode, saj se na levi 

strani posnetka ne dogaja prav nič. Stojišče fotografinje bi moralo biti nekoliko zunaj osi 
skoka, najbrž bolj levo. S tem ne bi dosegli samo to, da bi dobila fotografija dobila nekoliko 
več globine in da bi bila skakalka bolje izrisana, pač pa bi posnetek zajel več dogajanja na 
štadionu. Globinska ostrina je izvrstna in tudi na sprožilec je Maša pritisnila pravi čas. Tudi 
to je umetnost, saj aparat dogajanja ne zabeleži v natančno tistem trenutku, ko prst pritisne 
na sprožilec. Pogled se zaustavi tudi pri dolgi vrsti čakajočih na skok. Morda to daje slutiti, 
da je bil posnetek narejen med uro športne vzgoje? Na tekmovanju takšnih vrst ne vidimo.

Špela Knafelj: Skakalka v daljavo 2
Tudi za Špelin posnetek drži vse, kar smo zapisali za Mašinega, le da je zamudila pravi 

trenutek za posnetek. Špela je na zaslonu ali pa v kukalu za pogled skozi objektiv najbrž že 
videla skakalko v najvišji točki leta, ki je za fotografijo najbolj zanimiv, seveda pa se je aparat, 
kot smo že zapisali, vzel čas za izpeljavo prenosa dogajanja, prek svojega računalniškega 
sistema do spominske kartice. Pričeska skakalke je zavihrala v zvrtinčenem zavetrju, kar 
daje dober občutek gibanja. 

1955 pa je Franek Bratkovič v Kranju ustanovil 
JK Triglav.

Ob 60. obletnici dvigalskega športa (22. julija 
1954) je odbor za judo, judo-do in jiu-jitsu 
pripravil v Tivoliju prvo mednarodno srečanje 
mestnih reprezentanc Dunaja in Ljubljane v 
judo-doju. Polet piše, da so bili v judo-doju 
boljši gostje (7 : 5), v dviganju pa domačini. Za 
Ljubljano so nastopili: Anton Prančič, Niko 
Vrabl, Dušan Kolnik, Vid Mesarič, Jože Mohar 
in Peter Bida. 
Anton Prančič ukrepa

Trenerski tečaji v Rovinju pa so že naka-
zovali nezadovoljstvo z judo-dojem. Zato je 
trener Anton Prančič navezal stike z nemškim 
trenerjem juda Richardom Unterburgerjem iz 
Münchna in izpeljal uspešen štirinajstdnevni 
republiški seminar v Preboldu.

Leta 1955 sta bili kar dve prvenstvi Slovenije. 
Prvo republiško prvenstvo za leto 1954 je bilo 
januarju 1955 v Ljubljani (zaradi organizacij-
skih težav). Sodelovalo je 32 tekmovalcev iz 
AJK Olimpija, ŽTAK Ljubljana in judo sekcije 
ŽTAK Maribor. Branikovci niso nastopili. 
Prvenstvo za leto 1955 je bilo novembra v 
Ljubljani, tik pred prvim državnim prvenstvom 
v Zagrebu, kjer so za Slovenijo zmagali: lahka 
kategorija do 62,5 kg – Vinko Miklič (Žel), 
velterska do 67,5 kg – Jože Cesar (Lj), srednja 
do 72,5 kg – Marjan Maček (Lj), poltežka do 
80 kg – Miodrag Jakhel (Lj) in v težki nad 80 
kg – Peter Bida (AJK Ol Lj).
Nova kakovost z Nagaoko

Kakovostna raven juda v Sloveniji je na-
predovala zahvaljujoč rednim letnim tečajem 
v Rovinju, ki so jih vodili Franz Nimführ in 
Paul Kunisch iz Avstrije, Van der Velde z Ni-
zozemske, Van de Veken iz Francije, Richard 
Unterburger, Kokichi Nagaoka, Wolfgang 
Hofmann in Mahito Ogho iz Nemčije, Senta 
Yamada iz Anglije, kasneje pa tudi nekdanji 
svetovni in olimpijski zmagovalec Anton 
Geesink iz Nizozemske in drugi. Posebej je 
treba omeniti simpatičnega japonskega trenerja 
Kokichija Nagaoko, odličnega strokovnjaka in 
pedagoga ter prijatelja slovenskih judoistov. 
Nagaoka je rad delal z mladino, ki je dobesedno 
»norela« za njim. Človek, ki je znal pritegniti 
marsikoga ter mnogo pripomogel k hitrejšemu 
razvoju juda v Sloveniji, se je hudo poškodoval 
prav v Ljubljani. 31
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16. Sončkovi dnevi

Festival športa in nostalgije 
Tako bi lahko dejali projektu 
12-dnevnih Sončkovih dnevov, ki jih 
je letos decembra znova izpeljala 
velika skupina prostovoljcev, mnogi 
med njimi so športni pedagogi, na 
čelu katerih je Miran Franko, prav 
tako športni pedagog, ki že krepko 
desetletje in pol pospešuje utrip 
športa mladih in mnogih, ki so 
bili mladi še v nekdanji Jugoslaviji, 
v deželi, ki je slovela po množici 
izvrstnih športnikov. Miran, tudi 
predsednik ŠD Sonček, in vsi 
sodelavci, poganjajo kolo sedanjosti z 
zgodovinskim vztrajnikom košarke. 

Sledilo si je dvanajst dni igranja, brez konč-
nega zmagovalca, vsi so metali trojke, najboljši 
še v finalu za športne nagrade. Na koncu sta se 
pomerili ekipi All Stars in KK Helios Domžale 
(do 12 let). Vsaj tisoč mladih gledalcev, ki so v 
čudovitem tednu že odigrali svoje tekme in so 
se na koncu prelevili v gledalce finalne tekme, 
je med premori slišalo in videlo še marsikaj. 

Medtem ko so naraščajniki do 12 let igrali 
košarko, je Miran postavil v ospredje atlete, 
zgodovinski okvir je sestavil z geslom: »Nova 
Gorica – mesto atletike«. Nekoč, pa ne tako 
davno, so v sončnem mestu tekmovali in tre-
nirali mnogi izvrstni atleti in atletinje nekdanje 
skupne države. Letos bi se morali, poleg košar-
karskih legend, zbrati v okviru 16. Sončkovih 
dnevov, a je snežna ujma naredila svoje. Prišlo 
jih je le nekaj, samo za vzorec, in samo tisti, ki 
so bili na cilju že dan prej. Kljub vsemu je bilo 
ozračje naelektreno tudi s športnimi spomini 
in radostjo.

Na Sončkovih dnevih je bil tudi Borut Bas-
sin, znan po vzdevku Taubi, nekoč varovalni 
znak ljubljanske košarke, ki je v ljubljanskem 
Tivoliju dvignil na noge tudi 9000-glavo 
množico navijačev. V šestdesetih letih je bil 
jugoslovanski reprezentant, košarko pa je začel 
igrati pri AŠK Olimpija, ko je imel dvanajst let. 
Izjemen zunanji igralec, ki je pogosto s svojimi 
nezmotljivimi meti odločal tudi v reprezentan-
ci, denimo, proti Realu v FF evropskih ekip. 
Ni čudno, da je bil izjemno priljubljen pri 
gledalcih. Zdaj živi na Tolminskem: »Košarka 
je le še posel, košarkarski klubi pa so podjetja. 
Vem, da drugače ne more biti. A vem tudi to, 
da smo nekdanji jugoslovanski košarkarji, 
kar nas je še ostalo, še zmeraj veliki prijatelji. 
Veselil sem se, da se bomo znova zbrali v Novi 
Gorici. Zdi se mi, da poznejši rodovi igralcev 
tega prijateljskega odnosa, ki ga je spodbujala 
tudi reprezentanca, niso več ujeli, današnji pa še 
komaj vedo, kako je bilo nekoč.« Legendarnega 
reprezentančnega trenerja Ranka Žeravico to-Žeravico to- to-
krat pomotoma niso povabili v Novo Gorico, 
a se je javil sam, da pride, pa je, žal, zbolel.

Nostalgijo pa so Novogoričani letos obujali 
z atletiko. Kar je povedal Taubi za nekdanje 
košarkarje, je za atlete in atletiko povedal 
puljski atletski trener Radovan Kirin, človek, 
ki je vzgojil nekaj izvrstnih tekačev na 800 m. 
»Nova Gorica je bilo atletsko mesto. Tu smo 
se zbirali atleti iz vse Jugoslavije in še danes 
imam v tem mestu prijatelje,« je dejal v svojem 
jeziku, ki so ga vsi razumeli in ni nikogar motil. 
Mladim imena, priimki in vzdevki nekdanjih 
športnih velikanov ne pomenijo nič več in zato 
so organizatorji priklicali spomin Bena Hvale, 
ki je zbral mnoge obraze na filmskem platnu, in 

je bil vselej tudi zaželen gost Sončkovih dnevov. 
Letos so v športni dvorani za trenutek pogasili 
luči in skušali na filmskem platnu zbuditi spo-
min na slavna atletska leta svojega mesta. 

A v zraku je bilo nakopičeno toliko vsega, da 
medij pokojnega režiserja Bena Hvale ni prišel 
do izraza. Organizatorji so to najbrž predvi-
devali in so zato poslali na igrišče velikanske 
lutke. Zganjale so norčije po parketu in po 
stopnicah, prepolnih tribun, da bi preganjale, 
se ve, da brez uspeha, neizbežen konec velikega 
druženja otrok, spremljevalcev, staršev, tre-
nerjev in športnikov iz mnogih držav Evrope. 

Če mladim ni mogel do živega filmski 
prikaz velikih atletskih imen, pa so za zače-če-
tek finalnega dne festivala veliko pozornosti 
vzbudili košarkarji na invalidskih vozičkih. 
Njihov nastop je bil nekaj posebnega. Mladi 
niso samo občudovali njihove spretnosti, 
pač pa so se tudi poglobili v vse te športnike 
na vozičkih, ki so, tako ali drugače, izgubili 
možnost gibanja po podplatih svojih športnih 
copat. Njihovi driblingi z vozički, preigravanja, 
meti od daleč, veselje ob uspešnih akcijah ... so 
mlade gledalce prepričali, da je lahko zanimiva 
tudi takšna košarka, da je šport univerzalni 
človekov spremljevalec. Pa saj je to pokazala že 
v večni led severnega tečaja vklenjena posadka 
raziskovalca Shackeltona, ki je, ob ladji, ki ji 
je led lomil rebra, igrala nogomet na ledu. Da 
bi prelisičili svojo stisko. Morda je prav zato 
tudi v sedanjih časih šport najboljši medij za 
druženje. 

Po prireditvi so se mnogi poveselili še v Kaja-
kaškem centru ob Soči v Solkanu, simboličnem 
kraju Sončkovih dnevov, kjer Miran Franko 
združuje mlade v Poletju ob Soči, imenovanem 
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Dan, ki si ga  
je treba zapomniti

Aleš Bremec, športni pedagog, ki je na 16. Sončkovih dnevih vodil ekipo najbolj-
ših (All Stars) dvanajstletnikov proti KK Helios Domžale, je z velikim zanimanjem 
spremljal igro. Ko si je bolje ogledal igralca, ki je prejel Vikijev pokal – to je bil Domen 
-, je bil navdušen. 

»Že ves čas se mi je zdelo, da si nekomu podoben. Pa saj si izrezan oče, iste finte 
uporabljaš,« je dejal nekdanji košarkar in 12-letniku čestital. Poleg je pristopil še 
snemalec TV, v ozadju je dogajanje opazoval znani športni novinar Ervin Čurlić. 
Ja, toliko pozornosti, kot jo je doživel Domen v Novi Gorici, se kmalu spet ne bo 
ponovilo. Vikov pokal, ki ga organizator podarja mlademu obetavnemu športniku, 
ga bo še dolgo spominjal na ta dogodek.

Domen igra košarko že sedem let, njegov trener v KK Helios Domžale je Gašper 
Papež, svoj največji uspeh pa je dosegel z ekipo KK Helios Domžale, v kategoriji 
U10, ko so v ligaškem tekmovanju osvojili 4. mesto. 

Kakšni so njegovi načrti v življenju, bi lahko sklepali po tem, da obiskuje mednarod-
no osnovno šolo v Domžalah, kjer predmete posluša v angleškem jeziku. Sedmošolec 
že zdaj razmišlja, da bo morda njegova prihodnja šola Gimnazija Bežigrad, na kateri 
lahko dijaki opravljajo mednarodno maturo. Morda bo nekoč šel po stopinjah očeta, 
ki je košarkarski menedžer, seveda pa bo skušal še prej uspeti v košarki. 

desetplusdesetplusdeset10 +
 Domen Gorenc KK Domžale11

tudi Enajsta šola pod mostom. Seveda pod 
tistim železniškim in z najdaljšim lokom v 
Evropi. Njihovo sporočilo je bilo nedvoumno: 
»Prihodnje leto se dobimo na 17. Sončkovih 
dnevih.« Še prej pa bodo najmlajši preživeli še 
eno poletje ob Soči. 

In da ne pozabimo, prizadevanja ljudi s 
športnim srcem v Novi Gorici bi bila zaman, 
če velikega in edinstvenega projekta ne bi pod-
piralo mesto, njihovi župani in tudi aktualni 
župan Matej Arčon. Tudi zato, ker je Nova 
Gorica letos občina po meri invalidov, so se 
predstavili njihovi košarkarji in košarkarice. 

Res, v tej primorski športni mineštri ni 
manjkalo humanih poudarkov. In prav to je 
največja vrednost večdnevne prireditve z ve-
likim finalom, o katerem je Domen Gorenc, 
mladi košarkar iz Domžal, z velikim Vikijevim 
pokalom v rokah, dejal: »To je najlepši dan v 
mojem življenju.« Tako so najbrž mislili tudi 
mladi, ki so prejemali nagrade in priznanja kot 
po tekočem traku. 

Takšna je novogoriška športna mineštra, ki 
jo prihaja okušat že desetletja tudi Jure Franko, 
srebrni veleslalomist iz Sarajeva, pa nekdanja 
skakalka v višino Lidija Lapajne, Viki Krevselj, 
legendarni profesor odbojke na Fakulteti za 
šport. Tudi letos je bila poleg velika gimnas-. Tudi letos je bila poleg velika gimnas-
tična družina telovadcev in telovadk iz Renč, 
vragolije na mali prožni ponjavi pa so delali 
v spomin na svojega nekdanjega telovadnega 
olimpionika Dušana Furlana (OI Helsinki 
1952). Tu so bili še akrobati s košarkarsko žogo 
na mali prožni ponjavi. 

Stotine zvedavih pogledov mladih športni-
kov je marsikaj navdušilo, da so zaploskali, 
čeprav je bil zanje najbolj pomemben šport, 
ki so ga ustvarjali sami.   

33
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SMUČARSKI SKOKI

DP do 16 let 
TRŽIČ, 23. decembra 2012 – Zaostalo DP za minulo 
sezono, skakalnica H 109.
Izidi: 1. Cene Prevc (SK Tr) 243,9 (107.5, 103), 2. Anže 
Lanišek (SSK Meng) 217,2 (97, 99.5), 3. Nejc Seretinek 
(C Il)  208 ( 98, 94.5), 4. Florjan Jelovčan (Alp) 205,6 
(96.5, 95.5), 5. Andraž Modic (Loga) 205,2 (97, 94.5), 
6. Anže Lavtar (R-Pla) 198,9 (95.5, 92.5), 7. Tilen Bartol 
(S-Ihan) 186,6 (93, 89), 8. Matic Rogelj (C Il) 181,6 (92, 
87.5), 9. Ožbej Ferkov (C Il) 176,1 (88, 89), 10. Rok 
Setnikar (C Il)  174,3 (82, 94), 11. Matevž Samec (Vel) 
173,8 (88.5, 87.5), 12.  Leon Šarc (Meng) 172 (84, 91), 
13. Martin Capuder (C Il) 171,3 (88, 88), 14. Urban Šeme 
(C  Il) 170,9 (83, 92.5), 15. Žan Sovan (Loga) 169,2 ( 
85.5, 88.5), 16. Tine Bogataj (C  Il) 167,6 (87, 87.5), 
17. Kristjan Ravnik (Tr k) 158,6 (89, 80.5), 18. Jakob 
Šilar (Tr K) 151,6 (81, 83.5), 19. Rok Juvančič (Zagor) 
137,3 (80, 81), 20. Nik Fabijan (Tr K) 129,7 (79, 75), 
21. Matic Ajnik (Ljub BTC)  129,3 (77, 79), 22. 22. Jan 
Košir (T Trif)  127,4 (79, 76.5), 23. Matija Peklaj (C Il)  
122,6 (75, 77), Gašper Komotar (Meng) 121,6 (73, 79), 
25. Jernej Silvester (Stol)  120,5 (74, 76).

PLAVANJE

Državni rekordi
MARIBOR, KRANJ, LJUBLJANA, 22. in 23. decembra 
2012 – Decembra 2012 so bila tri velika tekmovanja, 
doseženih pa je bilo sedem rekordov.  Najdaljši niz je bil v 
Mariboru, kjer je mlajši deček Aleš Zupanec (TK) postavil 
rekorda na 50 m prosto 27,48 in 50 m hrbtno 30,81, 
pred tem je bil rekorden še v Kranju na 100 m hrbtno 
z izidom 1:04,27. Mladinec Anže Tavčar (IL) je postavil 
rekord na 100 m prosto s 50,24, kadet Žan Pogačar 
(GBR) pa na 50 m hrbtno z izidom 27,97. Branikova 
štafeta 4 x 50 m mešano, v kateri so plavali  Erik Hren, 
Filip Zatezalo, Aljaž Štrukelj in Milan Sovrovč, pa so bili s 
časom 1:50,74 rekordni za kadete in mladince. Deklice 
PK Olimpija Gaja Golja, Neža Klančar, Manuela Matkovič 
in Kaja Troha so bile z izidom 2:11,48 prav tako rekordne 
na 4 x 50 m mešano.   
MM Maribor 2012 - Nekaj izidov. moški, prosto, 100 
m: 1. Anže Tavčar (PK Ilirija, SLO za mladince) 50,24, 2. 
Mate Gubics (Hull 91) 52,97, 3. Mislav Cindrić (Zg PK) 
53,66, 4. Adrian Omičevič (ZPK Zg) 54.80, 5. Borna Antič 
Vesel 55.10, 6. Ivor Flego (oba HAPK Mlad)  55.32, 7. 
Mitja Bešter (Tr Kr) 57,58, 8. Šime Simunič (HAPK Mlad) 
58.22, 400 m:1. Erik Hren (PK Branik) 4:13,87, 2. Adam 
Zupan (Lj. Lj) 4:14,14, 3. Balin Slrko (TVSE Tatabanya) 
4:14,29, 800 m: 1. Miha Bernat (OL) 8:31,93, 2. Žan 
Pogačar (PK GB Radov) 8:35,31, 3.  Aljaž Guzej (Nep 
Ce) 8:52,45, prsno, 100 m: 1. Robert Vovk (Triglav Kr) 
1:03,42, 2. Levente Sardi (Hullam 91) 1:06, 24, 3. 
Nejc Šimenko (Tr Kr) 1:07,28, hrbtno, 50 m: 1.  Žan 
Pogačar (PK GB Rado, SLO za kadete) 27,97, 2. Anže 
Tavčar (IL) 28,11, 3. Mislav Cindrić (Zg. PK) 28,26, 4. 
Adrian Omičevič (ZPK Zg) 28,35, 5. Staš Slabe (F Ravne) 
20,05, 6. Josip Brigljevič (HAPK Mlad)  29,38, 7. Mitja 
Bešter (Tr Kr) 29,85, 8. Alen Kordež (F Ravne) 30,70, 
200 m: 1. Mate Winkler (Hull 91) 2:07,49, 2. Staš Sla-
be (F Ravne) 2:13,87, 3. Josip Brigljević (HAPK Mlad) 
2:16,41, delfin, 50 m: 1. Robert Žbogar (PK GB Rad) 
25,15, 2. Antonio Omićević (Zagr  PK) 26,59, 3. Aljaž 
Štrukelj (Branik) 26,76, 200 m: 1. Robert Žbogar (GB 
Rado) 1:59,80, 2. Tamas Kenderesi (Pecsi S) 2:02,43, 
3. Bence Molnar (Budim) 2:09,93, mešano,  400 m: 1. 
Nejc Jurjevčič (LL) 4:37,78, 2. Blaž Demšar (OL) 4:44,45, 
3. Adam Zupan (LL) 4:48,14.
Ženske, prosto, 100 m: 1. Kaja Sajovec (Tr K) 59,10, 2. 
Lili Toth (Elso Erdi U.) 59,11, 3. Eva Rotar (OL) 59, 87, 
400 m: 1. Gaja Natlačen (F Rav) 4:23,97, 2. Sara Traven 
(Tr Kr) 4:28,10), 3. Neža Marčun (Tr Kr) 4:30,79, 1500 
m: 1. Špela Perše (GB Radov) 17:29,11, 2. Zala Rauter 
(Tr Kr) 19:49,48, prsno, 100 m: 1. Dalma Sebestyen 
(Hull 91) 1:11,86, 2. Dorottya Janik (Hull 91) 1:13,65, 
3. Tjaša Pintar (PK GB Rado) 1:14,99, hrbtno, 50 m: 
1. Anemari Košak (Nept Ce) 30,96, 2. Petra Halmai 
(Hull 91) 31,16, 3. Lora Grobelšek (PK Terme) 32,05, 
200 m: 1. Jera Majerič (F Ravne) 2:23.37, 2. Maruša 
Mlinar (F Ravne) 2:29, 95, 3. Anamari Oštarijaš (Tr K) 
2:32,07, delfin, 50 m: 1. Kaja Perkovič (Branik) 28,74, 
2. Dalma Sebwstyen 29,06, 3. Petra Halmai (obe Hull 91) 
29,43, 200 m: 1. Dalma Sebastyen (Hull 91) 2:17,11, 
2. Neža Marčun (Tr Kr) 2:30,44, 3. Zala Knez (F Ravne) 
2:31,95, mešano, 400 m: 1. Petra Kis (Budim) 5:03,48, 
2. Sara Traven (Tr Kr) 5:05,81, 3. Tjaša Pintar (PK GB 
Rado) 5:06,03.       

 NAMIZNI TENIS

1. TOP za mladinke in mladince
TRŽIČ, 2. decembra – 1. TOP za mladinke in mladince je 
v Dvorani tržiških olimpijcev organiziral NTK Križe. Izidi: 
mladinke 1. skupina: 1. Nina Zupančič (Log), 2. Zala 
Veronik (Fuž), 3. Nika Veronik (Fuž), 4. Tamara Pavčnik 
(Hrast), 5. Katrina Sterchi (Arr), 6. Maja Milenkovski (Arr), 
7. Urška Čokelj (Arr), 8. Rebeka Lukič (Ves), 2. skupina: 
1. Tjaša Mihevc (Log), 2. Gaja Paradiž (Muta), 3. Sabina 
Dobrin (Kri), 4. Nika Naglič (Muta), 5. Lea Matjašič (Pres), 
6. Anja Bezjak (Ptuj), 7. Alja Benčina (K-S), 8. Simona 
Soldat (PPR), 3. skupina: 1. Kaja Okorn (Log), 2. Sara 
Maraš (Let), 3. Pia Urbančič Grm (Oli), 4. Ana Ačko (Mar), 
5. Nuša Bolte (Kri), 6. Isabelle Barukčič (PPR), 7. Nina 
Štular (Kri), 8. Ana Malavašič (Ves), mladinci 1. skupina: 
1. Ludvik Peršolja (Let), 2. Patrik Sukič (Kema), 3. Deni 
Kožul (Log), 4. Darko Jorgič (Hra), 5. Erik Paulin (Arr), 6. 
Tilen Novak (Arr), 7. Mario Kolbl (Sob), 8. Iztok Dolamič 
(Sob), 2. skupina: 1. Aljaž Šmaljcelj (Krka), 2. Dejan Kra-Šmaljcelj (Krka), 2. Dejan Kra- (Krka), 2. Dejan Kra-
utberger (Muta), 3. Andrej Andrin Najdič (K-S), 4. Damjan 
Zelko (Kema), 5. Tilen Cvetko (Muta), 6. Darko Hergan 
(Cir), 7. Miha Flajs (Oli), 8. Nejc Kralj (Ves), 3. skupina: 
1. Peter Hribar (Krka), 2. Žan Napast (Cir), 3. Črt Urbančič 
Grm (Oli), 4. Andrej Germek (Arr), 5. Jaka Strohsack (PPR), 
6. Miha Petrovec (Log), 7. Miha Hribar (Krka), 8. Matej 
Krautberger (Muta). 

Š O L S K A  T E K M O V A N J A

JUDO

Srednješolsko DP v judu
KOPER, 5. Decembra – Srednješolsko prvenstvo v judu, 
izpeljava Ekonomska šola Koper, Iztok Babič in Zavod za 
šport RS Planica. Dijaki: 1. Gimn. Šiška, Ljubljana, 2. 
Gimn. Bežigrad,Ljubljana, 3. ŠC Lava Celje, dijakinje:  1. 
Gimn. Šiška, 2. Gimn. Bežigrad, 3. I. Gimn. V Celje, skupaj 
(dijaki in dijakinje): 1. Gimn. Šiška (Lj) 65 (mladinci 41, 
mladinke 24), 2. Gimn. Bežigrad (Lj) 29 (16, 13),3. ŠC 
Lava  Celje  15 (15, -), 4. ŠC Ptuj  14 (11, 3), 5. ŠC Celje 
13 (13, -), in I. Gimn. v Celju 13 (3,10), 7. ŠC Ravne 
n/K 12 (11, 1) in Gimn. FM Ljutomer 12 (11, 1), 9. ŠC 
S. Gradec 11 (4, 7) in II. Gimn.  Maribor (11 (1, 10), 11. 
SŠ za oblikovanje Maribor 6 (-,6), 12.  Gimn. Šentvid L  5 
(5 kadeti) in Gimn. M. Sobota 5 (5,-), 14. Grm N, mesto 
in ESIC Kranj po 4, 16. Gimn. Domžale, ERSŠG (L) in 
Ekonomska (L) itd.
Kadeti, do 50 kg: 1. Dominik Kukovec (G Šent), 2. Anže 
Škofic )G Dom), 3. Blaž Škof (SEKŠ Mb) in Matic Škreblin 
(Lava Ce), mladinci, do 55 kg: 1. David Štarkel (ŠC Lava 
Ce), 2. Jan Pugaršek (I G Ce), 3. Grega Novak (G FM Ljut) 
in Max Butkovič (STŠ Kp), do 60 kg: 1. Rok Plešnik (ŠC 
Lava Ce), 2. Besart Zanuni (RaŠC Ravne n/K), 3. Jan 
Bakija (G Bež L), in Žiga Šendlinger (G FM Ljut), 5. Rok 
Planinc (G Š Loka) in Manuel Čižmašija Lešnjak (DSŠ Lend) 
in Žiga Petek (Prometna šola Mb), 7. Aljaž Stropnik (ŠC 
Vel), do 66 kg: 1. Luka Harpf (G Šiš L), 2. Janez Vidmar 
(G Šiš L), 3. Jan Kern (GT Šiš L) in Jaka Bizjak (G Bež L), 
5. Filip Tratnjek (G MS), in Rok Šendlinegr (G FM Ljut), 7. 
Grega Ferenc (DSŠ Lend) in Samo Planinc (ŠKG ), do 73 
kg: 1. Martin Hojak (G Šiš L), 2. Peter Požar Kranjc (G Bež 
L), 3. Tim Kovačič (G MS) in Marcel Brajdič  (SZŠ Ce), 5. 
Aldin Ribo (ŠC S Grad) in Simon Madžarac (III G Mb), 7. 
Luka Sanič (G Bež L), in Gašper Trušnovec (ŠC Ljub),  do 
81 kg: 1. Matija Harpf (G Šiš L), 2. Blaž Peklič (ŠC Pt), 
3. Blaž Fekonja (ŠC Ravne n/K) in in Narsej Lackovič (ŠC 
Pt), 5. Tomaž Cvetko (G Bež L) in Tilen Pintar (SZŠ Ce), 7. 
Jure Kovač (ŠC Vel) in Žiga Grdadolnik (Prom Š Mb), do 90 
kg: 1. Patrik Vojsk (G FM Ljut), 2. Aljaž Lebar (ŠC SG), 3. 
Denis Šajher Kovačič (Prom š Mb), 4. Benjamin Mujadžič 

Lea Matjašič Urška Čokelj

Darko Jorgič Tilen Cvetko

1. TOP za kadete in kadetinje
PTUJ, 9. decembra – 1. TOP za kadetinje in kadete. Izidi: 
kadetinje 1. skupina: 1. Tamara Pavčnik (Hra), 2. Gaja 
Paradiž (Muta), 3. Nika Naglič (Muta), 4. Katrina Sterchi 
(Arr), 5. Kaja Okorn (Log), 6. Pia Mihevc (Log), 7. Nina 
Štular (Kri), 8. Simona Soldat (PPR), 2. skupina: 1. Alja 
Benčina (K-S), 2. Aleksandra Volk (Log), 3. Nuša Bolte 
(Kri), 4. Hana Čolič (Log), 5. Lea Paulin (Arr), 6. Nuša 
Tomis (Muta), 7. Neža  Vindiš (Log), 8. Anja Bolte (Kri), 3. 
skupina: 1. Katarina Stražar (Men), 2. Katja Krajnc (Ptuj), 
3. Ana Tofant (Men), 4. Gaja Mavri (Lek), 5. Špela Trelec 
(Ves), 6. Maša Harkai (Kema), 7. Tina Mozetič (Lek), 8. 
Eva Gojkovič (Ptuj), kadeti 1. skupina: 1. Darko Jorgič 
(Hra), 2. Tilen Cvetko (Muta), 3. Erik Paulin (Arr), 4. Aljaž 
Šmaljcelj (Krka), 5. Jaka Strohsack (PPK Rak), 6. Luka 
Norčič (Kema), 7. Damjan Zeljko (Kema), 8. Peter Hribar 
(Krka), 2. skupina: 1. Miha Jamšek (Fuž), 2. Davor Pejakič 
(Lek), 3. Matej Germek (Arr), 4. Lovro Jemec (ŠKL), 5. Nejc 
Erjavec (Men), 6. Marsel Šegula (Pt), 7. Natan Urh (Hra), 
8. Samo Štottl (Sob), 3. skupina: 1. Aljaž Frelih (Lj), 2. 
Jure Avberšek (Tem), 3. Tadej Bertalanič (Kema), 4. Jaka 
Bavdek (K-S), 5. Bor Rutar (Men), 6. Marko Avberšek 
(Tem), 7. Žiga Komljanec (Krka ), 8. Nejc Nagelj (Vrh).

Tamara Pavčnik

Katrina Sterchi

Naj do 73 kg – zlato Hojaku

Naj do 70 kg – zlato Stopernikovi

(SZŠ Ce), do 100 kg: 1. Andraž Špiler (ŠC Ce) , 2. Aljaž 
Peteh (ESŠ Lj), 3. Damir Miholič (SPTŠ M Sobota),m nad 
100 kg: 1. Rok Džakovič (ŠC Ce), 2. Jure Zlatolas (ŠC Ce), 
3. Luka Grum (SZŠ Ce). 4. Mitja Prešeren (Prom š Mb).
Dijakinje, do 48 kg: 1. Tjaša Brumen (SŠ oblik Mb),  do 
52 kg: 1. Anja Štangar (G Bež Lj), 2. Andreja Leški (Elektro 
RSŠ G Lj), do 57 kg: 1. Manja Kropf (II G Mb), 2. Barbara 
Bizilj (G Šiš L), 3. Katja Oder (ŠC SG) in Nina Zaplatar (Grm 
Nm), 5. Nika Reven (SZŠ Lj) in Jasna Pušnik (SŠ oblik Mb), 
7. Hana Preloh (G FM Ljut), do 63 kg: 1. Patricija Brolih, 
2. Petra Opresnik (obe G Šiš L), 3. Tajda Frantar (ESIC 
Kr) in Ajda Požar Kranjc (G Bež), 5. Barbara Halas (G FM 
Ljut) in Vanesa Topler (ŠC Ravne n/K), 7. Natalija Varga 
(DSŠ Lend) in Nina Mislej (Šubič G L), do 70 kg: 1. Aja 
Gašnik Zupanc (I G Ce), 2. Nastja Stopernik (ŠC S Grad), 
3. Živa Istenič (G Bež), 4. Betina Ivanjšič (G FM Ljut) , 5. 
Urška Torkar (ESIC Kr), do 78 kg: 1. Klara Apotekar (I G 
Ce), 2. Hana Štraus (G Bež), 3. Tamara Kraljič  (I G Mb), 
4. Melita Gönc (DSŠ Lend), nad 78 kg:  1. Urška Gračner 
(SZŠ Ce), 2. Renata Kralj (ŠC Pt). 
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GIMNASTIKA

DP v akrobatiki
LJUBLJANA, 3. Decembra – Izpeljava Osnovna šola Do-
brova in Ana Peček, GZS in Zavod za šport RS Planica. 
Mlajši učenci posamezno: 1. Beno Kunst 39,20, 2. Tim 
Jambriško 39 (oba Brež), 3. Nejc Kovačič (Vodice) 38,70, 
4. Boris Miloševič (Brež) 38,50, 5. Tomaž Lenarčič (MV 
Post) 38,10, 6. Maks Rijavec (MŠ) 38,10, 7. Boštjan 
Baras (Dobr) 38, 8. Žan Kranjc (Brež) 37,90, 9. Tomaž 
Aleksander Udovič (Škof) 37,80, 10. Žan Zorn (LBB 
Renče) 37,70, 11. Primož Vižin (MV Post) 37,50, 12. 
Matjaž Cotič (LBB Renče) 37,40, 13. David Grobolšek 
(CG Š Loka) 37,40, 14. Gašper Puc 37,30, 15. Matevž 
Makarovič 37,20 (oba MŠ), 16. Mark Istenič (Vodmat) 
37,10, 17. Aljaž Ferjančič 36,90, 18. Peter Saksida 36,60 
(LBB Renče), 19. Urban Povšič (Solkan) 36,30, 20. Žiga 
Krvina (Dobr) 36,20, 21. Naum Kostoski (Vodmat) 36, 22. 
Gal Hafner (CG Š Loka) 36, 23. Nej Jelen (MŠ) 35,80, 
24. Vid Oštrbenk (Brež) 35,70, 25. Nik Ravnihar (CG Š 
Loka) 35,50, 26. Matic Kranjec Žagar (Vodice) 35,30, 
27. Miha Jankovič (Dobr) 35,10, 28. Gal Lunder (Vodice) 
35, 29. Blaž Juren (Dobr) 34,70, 30. Matic Bertoncelj (CG 
Š Loka) 34,50, 31. Maks Repar (Dobr) 34,10, 32. Anže 
Arčon (LBB Renče) 33,70, 33. Simon Jakofčič Smrekar 
33,40, 34. Jan Debevc 33,40 (oba Vodice), ekipno: 1. OŠ 
Brežice 154,60, 2. LBB Renče 148,60, 3. OŠ M. Štrukelj 
(NG) 148,40, 4. OŠ Dobrova 144,20, 5. OŠ C. Golarja (Š 
Loka) 143,40, 6. OŠ Vodice 143
Mlajše učenke posamezno: 1. Teja Simčič (EV) 39,20, 
2. Asja Benčec (MS) 39,10, 3. Maša Trampuž (Stopiče) 
39,10, 4. Žana Sabadin (DB) 38,90, 5. Klara Udovč 
(Stopiče) 38,70, 6. Teja Mrak (VŠ) 38,40, 7. Inti Puš 
Treven (Vodmat) 38,40, 8. Aleša Polanšek (I.MS) 38,40, 
9. Špela Ujčič (DK) 38,20, 10. Veronika Franič (DB) 38,20, 
11. Lana Jarnovič (MŠ) 38, 12. Ela Tramte Kastelic (VV) 
38, 13. Marina Vodišek 38, 14. Eva Griparič 37,90, 15. 
Liza Marčetič 37,80 (vse DB), 16. Andreja Panger 37,50, 
17. Maja Švagelj 37,50 (obe VŠ), 18. Neža Brkopec 
(Stopiče) 37,50, 19. Maja Čopi (II.MS) 37,20, 20. Eva 
Klement (I.MS) 37,20, 21. Hana Dolinar (VV) 37,20, 22. 
Metka Blažek (EV) 37,10, 23. Gaja Kuhar (I.MS) 37, 24. 
Asja Kotnik (Nt) 36,70, 25. Sara Begič (VŠ) 36,60, 26. 
Tara Jug 36,50, 27. Ela Roš 36,40 (obe II.MS), 28. Ajda 
Kuhar 36,40, 29. Sara Demitras 36,30 (obe I.MS), 30. 
Klavdija Košir (CG Š Loka) 36,10, 31. Lana Repas (Kj) 
36, 32. Nadja Miskič (CG Š Loka) 36, 33. Ajda Turk (Sto-
piče) 35,90, 34. Izidora Krenn (II.MS) 35,80, 35. Klara 
Dodič (VŠ) 35,60, 36. Tinkara Meterc 35,40, 37. Sara 
Galof 35,40 (obe CG Š Loka), 38. Ana Šeruga (Stopiče) 
35,30, 39. Ana Lokar (CG Š Loka) 35,30, 40. Jerneja 
Janjič (II.MS) 35,10,  ekipno: 1. OŠ D. Bordona 153,70, 
2. OŠ Stopiče 152,40, 3. OŠ V. Šmuc 150,10, 4. OŠ I. 
M. Sobota 149,50, 5. OŠ II. M. Sobota 146,20, 6. OŠ 
C. Golarja Š. Loka 143,40
Starejši učenci posamezno: 1. Jan Miklavž (VK Lj) 39,10, 
2. Matija Kajs (Brež) 39, 3. Jaka Zorec 38,50, 4. Miha 
Ozmec 37,80 (oba VK Lj), 5. Anej Špacapan 37,70, 6. 
Miha Pregelj 37,60 (oba LBB Renče), 7. Tim Mozetič 
(Miren) 37,40, 8. Djordje Jovanovič (Livada Lj) 37,40, 9. 
Luka Mešič (III. OŠ MS) 37,30, 10. Krištof Pogačnik (CG Š 
Loka) 37,10, 11. Jan Ferjančič (LBB Renče) 37, 12. Matej 
Zupančič (Solkan) 36,90, 13. Matic Pregelj (LBB Renče) 
36,90, 14. Jakob Tajde Udovič (Škof) 36,70, 15. Tomi 
Zavadlal (Komen) 36,60, 16. Andrej Janežič (MŠ) 36,40, 
17. Blaž Kozamernik (Dobr) 36,20, 18. David Tageltija 
(Dr.VK) 36,20, 19. Gašper Trojar 35,60, 20. Jan Kušar 
35,40 (oba CG Š Loka), 21. Rok Doberšek (Brež) 35,40, 
22. Aleksander Buh 34,70, 23. Luka Jankovič 34,60 (oba 
Dobr), 24. Žiga Junkar (Brež) 34, 25. Nik Schwarzmann 
33,80, 26. Nikola Krajnovič 33,80 (oba Dobr), 27. Simon 
Budič (Brež) 33, 28. Jasmin Djulsič (CG Š Loka) 32,50, 
ekipno: 1. OŠ Dr. Vita Kraigherja 151,60, 2. LBB Renče 
149,20, 3. OŠ Brežice 141,40, 4. OŠ C. Golarja Škofja 
Loka 140,60, 5. OŠ Dobrova 140
Starejše učenke posamezno: 1. Neli Štruc (Kj) 39,30, 2. 
Ela Sabadin (DB) 38,90, 3. Ula Simsič (MV Post) 38,60, 
4. Rebeka Grižol (AU) 38,50, 5. Martina Čeper (dr.BM) 
38,30, 6. Nuša Majcenovič 38,30, 7. Eva Veselič 38,30 
(obe Lv), 8. Klara Simčič 38, 9. Nika Bremec 37,80 (obe 
MV Post), 10. Ula Zorn (LBB Renče) 37,60, 11. Tjaša 
Lorbek (Lv) 37,50, 12. Valentina Zečevič (DB) 37,40, 
13. Vita Toličič (Lv) 37,30, 14. Manca Ahčin (CG Š Loka) 
37,30, 15. Vita Pernat (Lv) 37,30, 16. Anastazija Krenn (II.
MS) 37,20, 17. Anja Lakošeljac (VŠ) 37, 18. Miha Kovač 
(II.MS) 37, 19. Kristina Krže 37, 20. Zala Vidic 37 (obe 
DB), 21. Meta Oblak (CG Š Loka) 36,90, 22. Ana Žvokelj 
(Dobr) 36,70, 23. Nina Karas (DB) 36,70, 24. Zina Ban 
(AU) 36,70, 25. Lara Pivk Ogrin (MV Post) 36,60, 26. Tjaša 
Mučič (Škof) 36,50, 27. Lea Jakša (CG Š Loka) 36,30, 
28. Lara Gerželj (MV Post) 36,20, 29. Nika Miklavčič 

(DB) 36,10, 30. Iva Gabor (II.MS) 35,40, 31. Teja Oblak 
35,20, 32. Maša Bertoncelj 35,20 (obe CG Š Loka), 33. 
Pija Prodan (AU) 34,90, 34. Jasmina Kljajič Rus (Dobr) 
34,60, 35. Tajda Benko (II.MS) 34,60, 36. Klara Kopač 
(Dobr) 33,50, 37. Janja Bazjak (AU) 32,50, ekipno: 1. OŠ 
LV Ptuj 152, 2. OŠ M. Vilharja 151,30, 3. OŠ D. Bordona 
150,50, 4. OŠ C. Golarja Škofja Loka 146,40, 5. OŠ II. 
M. Sobota 144,20, 6. OŠ A. Ukmarja 142,60
Dijakinje posamezno: 1. Tonja Senčar (G Pir) 38,50, 2. 
Rebeka Šarec (GLŠ) 38,20, 3. Ketty Kodrič (SEPŠ Kp) 38, 
4. Veronika Bažec (G Kp) 37,50, 5. Nina Furlan (G Š Loka) 
37,20, 6. Iris Baruca (G Kp) 37,10, 7. Pia Ban (SEPŠ Kp) 
37, 8. Neja Kavčič (GLŠ) 36, 9. Neja Bremec (ŠC Post) 
36, 10. Diana Flego (G Pir) 35,70, 11. Marcela Bešter (G 
Š Loka) 35,60, 12. Daša Mačkič (SEPŠ Kp) 35,60, 13. 
Sunita Serifoski 35,60, 14. Nina Kaligarič 35,50 (obe 
G Pir), 15. Kim Bavdaž 35,10, 16. Maksi Podobnik 35 
(obe G Š Loka), 17. Robin Žorž (G Kp) 35, 18. Natalija 
Lončar (G Ljut) 34,90, 19. Iva Kolarič (G Kp) 34,40, 20. 
Anja Juvanec (GLŠ) 34,20, 21. Petra Lacovich 34,20, 22. 
Zala Černe 34,10 (g Kp), 23. Sabina Blaževič (G Pir) 34, 
24. Karin Urek 33,70, 25. Tea Medvešek Rovan 33, 26. 
Leda Košelj 32 (vse G Brež), 27. Saša Brumen (ETŠ Brež) 
31,40, 28. Lea Jurečič 30, 29. Maja Zakošek 39,70, 30. 
Kaja Rožman 38,80 (vse ETŠ), ekipno: 1. SEPŠ Koper 
110,60, 2. Gimn. Koper 109,90, 3. Gimn. Piran 109,80, 
4. Gimn. Škofja Loka 108,50, 5. Gimn. Šiška 108,40, 6. 
Gimn. Brežice 98,70, 7. ETŠ Brež 93,10

(Litija) 68,0, 6. Petra Zagruševcem (Glazija Ce) 69,01, 
7. Izabela Novič (HP Kranj) 70,7, 8. Ana Kolman (ZUJL L 
trg Lj) 70,76, 9. Doris Kemprele (27. julij Kamnik) 72,82, 
10. Tina Bertoncelj (A Janše Radovl) 73,07, 11. Sara 
Sarhatlič (P Stražišarja Jes) 73,93, 12. Manuela Bajrič 
(ZUJL L trg Lj) 74,66. 13. Tjaša Sušnik (27. julij Kamnik) 
75,46,  14. Maša Sajovic (P Stražišarja Jes) 76,01, 15. 
Kristina Roškar (D Ketteja Nm) 76,16, 16. Sara Bašič 
(ZUJL L trg L) 78,36, 17. Marjetka Zupančič (D Ketteja 
Nm) 83,25, 18. Živa Kopina (Roje) 84,64, 19. Ula Vintar 
(Brež) 86,27, 20. Katarina Vizjak (Brež) 86,3, 21. Minela 
Balčinovič (Dečkova Lj) 88,76, 22. Veronika Rendulić (P 
Stražišarja Jes) 95,51, 23. Klavdija Dolenc (J Janežič Š 
Loka) 104,55,.
50 prsno dečki: 1. Petrik Belak (Glazija Ce) 49,22, 2. Tilen 
Kardaševič (A Janše Radovljica) 50,25, 3. Jure Pleša (HP 
Kranj) 54,2, 4. Ismet Draganovič (ZUJL L trg Lj) 57,55, 
5. Jaka Kenda (A Janše Radov) 58,26, 6. Gregor Ivanšek 
(Brež) 59,26, 7. Tomaž Jakop (OŠ V parku S Konj) 59,59, 
8. Nail Bečič (Dečkova Lj) 59,8,  9. Miha Štefanič (CVIU 
Vel) 60,0, 10. Ernes Omeragič (Dečkova Lj) 60,0, 11. Edis 
Miskič (HP Kranj) 61,03, 12. Patric Jurančič (Roje) 63,37, 
13. Žiga Kosmač (J Janežič Š Loka) 65,64, 14. Gašper Ju-
hant (27. julij Kamnik) 67,22, 15. Driton Mehmeti (Glazija 
Ce) 67,4, 16. Aleš Brežnik (CVIU Vel) 69,38, 17. Klemen 
Oblak (CVIU Vel) 72,25, 18. Žiga Dobravc (P Stražišarja 
Jes) 72,45, 19. Matija Gleščič (Kozara NG) 72,62, 20. 
Nejc Lipah (ZUJL L trg Lj) 74,46, 21. Sebastjan Gračnar 
(Brež) 79,32, 22. Tilen Gramc (Brež) 80,44, 23. Žan Anton 
Štrajhar (27. Julij Kamnik) 81,89, 24. Mihajel Baranja 
(VZ Planna) 92,07, 25. Žan Anžel (Litija) 93,25, 26. Žan 
Maček (VZ Planina) 93,82, 27. Blerton Bečaj (ZUJL L trg 
Lj) 98,97, 28. Blaž Iglič (J Janežič Š Loka) 101,2. 
Štafete: 1. OŠ Helene Puhar, Kranj 124,45, 2. OŠ Glazija, 
Celje 144,54, 3. OŠ Dečkova ZJL, Ljubljana 156,29, 4. 
OŠ Helene Puhar, Kranj II 156,87, 5. ZUJL OŠ Levstikov 
trg, Ljubljana 159,0, 6. OŠ Roje, Domžale 165,7, 7. 
OŠ Brežice (zunaj konkurence) 190,64, 8. OŠ Poldeta 
Stražišarja, Jesenice (zk) 192,88, 9. ZUJL OŠ Levstikov 
trg 2  193,71. 

ŠAH

Šolsko DP za srednješolce
V LJUBLJANI, 15. decembra – 14. srednješolsko državno 
prvenstvo v šahu. Šahovska zveza Slovenije in Zavod za 
šport RS Planica sta organizirala  tekmovanje, ki se je 
odvijalo v Šahovskem domu. Zbralo se je devetindvajset 
dijakov in petnajst dijakinj iz 18 slovenskih srednjih šol. 
Šahovska zveza je podelila tudi dve praktični nagradi 
»nekategoriziranim« udeležencem: osvojila sta jo Primož 
Petrič (G Kr) in Tina Krašovec (G Šiš). Medalje je najboljšim 
podelil član Komisije za šolski in mladinski šah pri ŠZS, 
g. Viktor Jemec.
Izidi, dijakinje: 1. Lara Janželj (G Ledina) 7,5, 2. Petra 
Kejžar (SŠ Jes) 7,5, 3. Veronika Franca (ŠG Vipava) 6,5, 
4. Alja Bernik (G Bež L), 6, 5. Manca Kralj (G Vič L) 6, 6. 
Barbara Skuhala (EŠ MS) 6, 7. Manca Hevolj (Gimn. Nm) 
5, 8. Andreja Dobrovoljc (G Nm) 5, 9. Maja Urbanč (Škof. 
klas. gimn.) 4,5, 10. Urša Červan (1. G v Ce) 4, 11. Tina 
Krašovec (G. Šiš L) 4, 12. Katarina Legat (G Kr) 4, 13. 
Teja Jeršič (1. G v Ce) 3, 14. Katja Vavpetič (SŠ Domž) 
2, 15. Tadeja Kreč (SŠ Domž) 1, 

Dijaki posamezno: 1. Luka Bojanc (SEŠTG Nm) 38,60, 2. 
Izidor Kavšek 38, 3. Matjaž Pezdirc 37,40, 4. Peter Petek 
36,80, 5. Jure Vrbec 36,60 (vsi GLŠ), 6. Jure Klinec (G NG) 
35,50, 7. Robert Vičič (G Pir) 35, 8. Amadej Švajger (ETŠ 
Brež) 34,30, 9. Staš Černe (G NG) 34,30, 10. Benjamin 
Koletič 34,10, 11. Tadej Novak 31,40 (oba ETŠ Brež), 12. 
Jakob Gabrič 31,30, 13. Igor Glas 31,30 (oba G Brež), 
14. Claudio Mohor (ETŠ Brež) 30,50, 15. Ambrož Tičar 
(G Brež) 29,30, ekipno: 1. Gimn. Šiška 112,40, 2. ETŠ 
Brežice 100,50, 3. Gimn. Brežice 91,90.

PLAVANJE

DP OŠ v plavanju
KRANJ – DP OŠPP v plavanju. 50 m prosto: 1. Elenora 
Kodele (Dečkova Ljub) 43,43, 2. Lavra Drečnik (Glazija Ce) 
48,13, 3. Jasmina Osmankič (HP Kranj) 53,02, 4. Tanja 
Tomšič (Kozara NG) 53,77, 5. Jasmina Krajnc (Glazija Ce) 
53,95, 6. Jerneja Bida (HP Kranj),  59,64,  7. Valentina 
Dushi (HP Kranj) 60,72, 8. Jerneja Pezdir (ZUJL L trg Lj) 
62,35, 9.  Sonja Slanovič (Roje Domž) 62,51, 10. Sabina 
Cimprec (CVIU Vel) 65,58, 11. Zala Pibernik (ZUJL L trg Lj) 
66,94, 12. Petra Stropnik (CVIU Vel) 69,24, 13. Katarina 
Murn (ZUJL L trg Lj) 69,38.
50 m prosto, dečki: 1. Marino Mekiš (27. julij Kamnik) 
35,17, 2. Žan Svenšek (OŠ V parku S Konj) 35,72, 3. 
Nitaj Ropret (HP Kranj) 38,87, 4. Jan Svenšek (OŠ V parku 
S Konj) 42,29,  5. Jan Kutnjak (HP Kranj) 42,33, 6. Žan 
Jamnik (III OŠ S Gradec) 42,94, 7. Emrah Mustafoski (Jela 
Janežič Š Loka) 44,09, 8. Clirim Morina (Glazija Ce) 44,82, 
9. Klemen Bajd (HP Kranj) 44,86, 10. Mihael Baškovič 
(Brež) 45,1, 11. Sandi Perkovič (Roje Domž) 45,42, 12. 
Kris Korenjak (Kozara NG) 46,8, 13. Jure Uršič (J Janežič 
Š Loka) 47,58, 14. Marko Maksimovič (Dečkova Lj) 47,9, 
15. Filip Kokalj (Roje Domž) 48,76, 16. Urh Župančič (27. 
julij Kamnik) 48,83, 17. Denis Kočan (Roje Domž) 49,03, 
18. Matej Prelog (Dečkova Lj) 49,45, 19. Nejc Hren Uhan 
(ZUJL L trg Lj) 51,24, 20. Blaž Košir (J Janežič Š Loka), 
21. Tilen Lenček (P Stražišarja Jes) 52,92, 22. Florjan 
Zogaj (D Ketteja Nm) 54,25, 23. Alen Šošter (III OŠ SG) 
55,02, 24. Avdo Nuhanovič (Litija) 55,06, 25. Peter Okorn 
(Glazija Ce) 57,77, 26. Jasmin Kerič (ZUJL L trg Lj) 67,83, 
27. Jan Nedirovič (Kozara NG) 71,3, 28. Tilen Vrečko (VZ 
Planina) 71,77, 29. Alen Valtl (III OŠ SG) 76,21, 30. Teo 
Krampf Napotnik (VZ Planina) 82,65, 31. Marko Jemec 
(Roje Domž) 87,98, 32. Sandi Rot (Roj Domž) 94,66, 33. 
Adis Škriljej (ZUJL L trg Lj) 99,18. 
50 m prsno deklice: 1. Erika Klemenčič (HP Kranj) 62,35, 
2. Laura Derling (HP Kranj) 63,6, 3. Ana Drolc (Glazija 
Ce) 66,77, 4. Ajla Sulič (Kozara NG) 67,47, 5. Ajda Kuč 

Dijaki: 1. Severin Mejak (G Bež L) 8, 2. Peter Urbanč (ŠC 
Krško Sevn) 7,5, 3. Tim Janželj (G Led L) 7, 4. Sebastijan 
Markoja (G Led L) 6, 5. Nino Cmor (G MS) 5,5, 6. Aleš 
Brcar (G Nm) 5,5, 7. Gal Drnovšek (G Š Loka) 5, 8. Tilen 
Lučovnik (G Vič L) 5, 9. Andrej Lapoši (G MS) 5, 10. Jan 
Opara (G Nm) 5, 11. Sham Bratkovič (G Led L) 5, 12. 
Miha Bombek (1. G v Ce) 5, 13. Ambrož Čopi (G Nm) 5, 
14. Blaž Abe (G Bež L) 5, 15. Domen S. Založnik (SŠ Veg) 
5, 16. Jernej Suhadolnik (G Vič L) 4,5, 17. Domen Hiti (G 
Led L) 4,5, 18. Urban Stanič (G Bež L) 4, 19. Žan Jarc 
(1. G v Ce) 4, 20. Aljaž Abe (G Bež L) 4, 21. Rok Jeranko 
(1. G. v Ce) 4, 22. Vid Debeljak (TŠC Kr) 3,5, 23. Primož 
Petrič (G Kranj) 3,5, 24. Rihard Kopač (G Kr) 3,5, 25. 
Bernard Kreč (SŠ Domž) 3, 26. Siniša Hrka (ESIC Kr) 3, 
27. Jernej Gačnikar (1. G v Ce) 3, 28. Kristjan Benedik 
(ESIC Kr) 1 točka. 
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Sabljanje

Rok Kovač 
SK Rudolfa Cvetka, Velenje

Doslej  
v prosti čas,  
odslej v šolo …

Na tradicionalnem decembrskem turnirju 
Rudolfa Cvetka na Taboru v Ljubljani se spo�
dobi, da predstavimo tudi katerega od članov 
kluba s tem imenom iz Velenja. V krogu tek�
movalcev in trenerjev sprožim licitacijo – koga 
izbrati za pogovor. Trener Niko Mravljak 
predlaga nekoga, ki ga ni poleg. Sledi an ban 
pet podgan …, ki se konča pri Roku, fantu, 
ki mu trenutek prej ni uspelo s predlogom, da 
predstavimo enega starejših in bolj izkušenih 
tekmovalcev iz njegovega kluba. Resnica pri 
izbiri nekoga iz velenjskega kluba je bila še 
ena. Nekaj dni pred tekmovanjem je v uredni�
štvo ŠM poklical starosta velenjskih sabljačev 
in Cvetkov učenec, gospod Marijan Salobir, 
in nas spomnil na tekmovanje. Povabil nas je 
k ogledu. »Navdušen sem nad fotografijami 
in članki v Športu mladih,« je dejal prijazen 
gospod. Takega vabila si ni težko zapomniti. 

Rok je sproščen fant, ki mu ni veliko do 
tega, da bi delal dober vtis. Takoj nam je pove�
dal, da bo še eno sezono tekmoval med pionirji 
B, da pa se preizkuša tudi že med kadeti. »Tu, 
na Cvetkovem memorialu, me je med kadeti 
za las premagal italijanski tekmovalec.« Ja, 
italijanska šola sabljanja je za mnoge slovenske 
tekmovalce kar huda preizkušnja, saj imajo 
bolj direktno taktiko, tako da je bil Rok sicer 
jezen, ker mu je le malo manjkalo do zmage, 
izgubil je s 4 : 5, a je bil vesel, da je potegnil 
iz dvoboja tesen izid. »Danes mi je šlo bolje 
pri kadetih in to je dobro znamenje,« je bila 
sklepna misel. Ko je v mislih pri sabljanju, se 
največkrat spomni na tri svoje nasprotnike 

Aljoša Cetinski

Moj pogled  
na sabljanje

Kadar ljudem omenim, da se ukvarjam s 
športnim sabljanjem in da sem trener v sabl�
jaškem klubu, je odziv sogovornikov večinoma 
zelo podoben. Sabljanje vidijo kot športno 
disciplino, v kateri je še danes pridih elitizma. 
Šport povezujejo s tradicijo, plemenitostjo in 
eleganco.

S sogovorniki se deloma strinjam, v športu, 
s katerim se ukvarjam že dolgo, prepoznavam 
podobne značilnosti, vendar je potrebno po�
udariti, da se je sabljanje v zadnjem stoletju 
razvilo v sodoben šport in je drugačno, kot 
so ga poznali predniki. Bistvena razlika je v 
orožju, saj v športnem sabljanju uporabljamo 
športni pripomoček, medtem ko so v pre�
teklosti uporabljali pravo, tudi smrtonosno 

orožje. Prav ta nevarnost je naše prednike silila 
k obvladovanju borilnih spretnosti – zaradi 
želje po preživetju.

Duh vitezov in dvobojev vendarle ni umrl, 
danes nadaljuje to tradicijo športna tekmo�
valna disciplina. Sabljanje ni več spretnost 
(veščina), ampak šport. S tem preskokom je 
sabljanje začelo izgubljati elitizem, tradicijo, 
plemenitost in eleganco. 

Šport danes živi za dobre dosežke in 
potrebuje jih takoj. Dober dosežek daje 
motivacijo za nadaljnje delo, slab pa te izloči 
iz igre. Otroci, ki to zelo dobro občutijo, so 
zato neprestano v iskanju pravega športa zanje. 
Ne vedno, velikokrat pa so za to odgovorni 
tudi starši, ki si želijo, da bi njihov otrok v 
športu uspel. 

Žal pa je narava stvari okoli nas drugačna. 
Za obvladovanje in razumevanje določene 
spretnosti potrebujemo čas, potrpljenje in 
vztrajnost. Sabljanje je šport, ki zahteva natanč�
nost in usklajenost gibov pri veliki hitrosti in 
visoki obremenjenosti s stresom, ki ga povzroča 

Domna Davidoviča, Lea Smrekarja (Hrvaška) 
in klubskega kolega Nika Mravljaka.

Drugo Rokovo razmišljanje se je nanašalo 
na športno svobodo, ki si jo je letos vzel malo 
več, kot so pričakovali njegovi doma in učitelji 
v šoli, a zatrjuje, da bo vse zamujeno brez 
težav nadomestil v drugem polletju. »Poleg 
sabljanja sem se letos z BMX kolesom veliko 
podil po poligonu ali pa kar po gozdu, učil 
sem se različne trike, predvsem whip.« Po na�Po na�
pornem učenju s kolesom se je treba sprostiti 
z nogometno žogo in v družbi s prijatelji,« je 
dejal v smehu in nam tako kar položil na jezik 
odgovor, zakaj mu je zmanjkalo časa za šolo. 
Razumljivo. Osmošolec ni dejal, da bi bilo z 
njegovo Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda 
kaj narobe. Vzrok za takšno stanje, ki najbrž 
sploh ni katastrofalno, je iskal samo pri sebi. 
Ve, da bo treba za prestop na srednjo šolo za 

strojništvo ali pa za vpis na gimnazijo še malo 
pljuniti v roke in pridobiti ocene, ki omogo�v roke in pridobiti ocene, ki omogo�
čajo take želje. 

Nismo si mislili, da je za Roka in velenjske 
sabljače Cvetkovo spominsko tekmovanje kaj 
posebnega. Prepričani smo bili, da je le eno 
izmed mnogih. A smo se zmotili. »Sabljamo v 
njegovo čast. Menim, da bi bil Rudolf Cvetko 
zadovoljen z današnjim dnevom, predvsem z 
veliko mednarodno udeležbo,« je dejal in še 
na pamet naštel vse, kar je pomembno okoli 
Cvetkove ekipne srebrne olimpijske medalje iz 
leta 1912, ki jo je osvojil v Stockholmu. Roku je 
všeč, da je sabljanje olimpijski šport: »Fino bi 
si bilo ogledati kakšno olimpijsko tekmovanje, 
verjamem, da bi se lahko veliko naučil že kot 
gledalec, z opazovanjem. S pozornim spreml�
janjem tekmecev lahko dojameš, kakšno tak�
tiko kdo uporablja, in ga skušaš presenetiti.« 
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Moja zgodba o Rudolfu Cvetku
V življenju se pogosto dogaja, da začnemo razmišljati o nekaterih povezavah, o vzrokih in 

posledicah, ko je že prepozno. Ko sem prvič srečal olimpionika Rudolfa Cvetka na Visoki 
šoli za telesno kulturo v Ljubljani, sem sicer vedel, kdo je prijazen, a odločen gospod starega 
kova, ki je v kratkem obdobju izposojal študentom knjige. Tu in tam smo ga srečevali na 
hodniku, v drugem nadstropju šole na Kodeljevem, včasih smo ga ujeli, ko se je s kolesom 
pripeljal v službo, v dolgih hlačah, s hlačnico, speto na strani verige. Nosil je značilne brčice, 
nezmotljivo povezane z zvedavim pogledom, takrat že nekoliko sklonjen in z drsajočo hojo, 
kot bi še zmeraj imel v desnici svoj meč in bil v preži za napad. Na športnem taboru VŠTK 
v Rovinju se je pojavil na tistih velikih skalah ob obali, se še pri osemdesetih pognal v vodo 
s skokom na glavo in kmalu mladcem izginil izpred oči. Komaj smo ga opazili. Nekega dne 
je izginil iz našega obzorja ali pa smo mi odšli iz njegovega. 

Veliko kasneje sem ga začel povezovati z Galicijo. Pa ne tisto pri Celju, ampak ono v dana-
šnji Ukrajini, kjer je med prvo svetovno vojno (1914–1918) padlo nešteto slovenskih fantov. 
Tudi moj dedek. Naborniki so ga pobrali v Prlekiji, nekje pri Tomažu, ga oblekli v uniformo 
avstro-ogrske vojske, mu dali v roke puško, na rame obesili telečnjak in ga poslali na fronto. 
Ni se vrnil. Vselej, ko teče beseda o Cvetku, me prešine povezava z Galicijo, Cvetkovo in 
mojega deda, za katerim se ni ohranila niti fotografija. Šele veliko kasneje, ko je Cvetko dobil 
svoje mesto v slovenskem športu, sem pomislil, da so morda takrat, ko je šlo samo za prežive-
tje, ko tudi Cvetko in Verderber nista imela v mislih športa, vsi dihali isti zrak, z vonjem po 
smodniku in truplih, in bili prezebli in lačni do kolen v ukrajinskem blatu. Prepozno sem se 
srečal s tem spoznanjem, da bi z gospodom Rudolfom spregovoril kakšno besedo tudi o tem. 

Pravzaprav sem vesel, da sva se srečala. Še danes me spominja na nekoga, ki ga sploh nisem 
poznal. In zato natančno vem, zakaj je bil šport v njegovem življenju tako zelo pomemben 
in ga je imel rad. (N.S.)

Čarobni floret
Liza iz Duela: Sabljam že peto leto in 

mislim, da je sabljanje veličasten in ponosen 
šport, ovit v belo barvo. Zato sem napisala 
domišljijsko zgodbo posvečeno temu športu.

Zjutraj sem se zbudila in pomislila, da imam 
tekmo v sabljanju. Vedno, ko imam tekmo, 
imam tremo. Naenkrat pa se je moja sabljaška 
torba odprla in floret je poletel po zraku. 

Začudeno sem ga pogledala, ko je zletel skozi 
odprta vrata. Mami in oči sta še spala, zato sem 
odhitela za floretom. Prejšnji dan smo barvali 
steno in sinje modra barva je odprto stala poleg 
sveže pobarvane stene. Floret se je potopil v 
barvo. Potem pa je začel pisati po raztresenih 
papirjih za risanje. Napisal je: »Naj te ne bo 
strah, z mano, čarobnim floretom, boš vedno 
zmagala.«. Osuplo sem pogledala, ko je tako 
imenovani čarobni floret padel na tla. Mogoče 
pa to sploh ni bilo resnično in sem si vse zami-

šljala. A tam je še vedno ležal list popisan s sinje 
modro barvo. Ko sem to povedala staršem, mi 
nista verjela. Rekla sta, naj se neham igrati z 
barvo, ker moramo prepleskati še en del stene. 

Odšli smo na tekmovanje, kjer sem prema-
gala vse tekmovalke in osvojila veliki pokal 
za prvo mesto. Tudi mami in oči sta mi začela 
verjeti, saj sem še včeraj na vaji zgubila z 0:10 
s prvakinjo vseh tekmovanj, danes pa sem jo, 
v pol minute, premagala z 10:0. Starša verja-
meta vame, a verjameta tudi, da se človek ne 
spremeni čez noč. 

Čez nekaj mesecev sem šla na tekmovanje v 
Avstrijo in tudi tam pometla s sotekmovalka-
mi. Naslednjih nekaj mesecev sem zmagovala, 
nato pa sem pomislila, da ni pošteno do drugih 
tekmovalk. In vse so se obrnile proti meni. 

Sploh pa, kje sem dobila ta čarobni floret? 
Nato pa sem se spomnila. Dan pred tem, ko 
je čarobni floret napisal sporočilo, sem bila 

na treningu, skupaj s prvakinjo vseh tekem. 
Morala je na stranišče, zato me je prosila, da 
naj ji pospravim opremo. Pospravila sem že 
vso opremo razen floreta, ko je zazvonil te-
lefon. Svoj floret sem položila zraven njenega 
in se oglasila. Medtem je prišla prvakinja vseh 
tekem in vzela enega od obeh floretov ter 
odhitela domov. Šele zdaj mi je postalo jasno, 
da je vzela moj floret. Mozaik dogodkov je bil 
zdaj sestavljen. 

Vse sem razložila učiteljem sabljanja in 
vrnili so mi moj floret, vzeli prvakinji vseh 
tekem njen čarobni floret in ji ga zamenjali z 
drugim. Do mene pa so bili tako prijazni, da 
so mi priznali pokal.

Zbudila sem se in ugotovila, da sem vse samo 
sanjala. Ko sem odprla sabljaško torbo je bil 
moj floret samo navaden floret. Oddahnila 
sem si. 

Liza adamič Tomič

strah pred zadetkom, ki ti ga lahko zada nas-
protnik. Osvojiti znanje, ki je potrebno za ob-
vladovanje telesa v teh okoliščinah, se ne more 
zgoditi čez noč, to je proces, ki traja vsaj deset-
letje. Velika želja po uspešnosti in pritisk, ki ga 
ustvarja okolica (starši, trener, javnost, gledalci, 
mediji), pa ta proces pri večini udeležencev zau-
stavlja in na koncu lahko tudi uniči. V sabljanju 
na koncu ostanejo le tisti, ki so, ob nadarjenosti, 
lahko sledili zahtevam časa, v katerem živimo, 
to pa je: zmagaj, ne glede na posledice. Dokaz za 
to so mnoge poškodbe vrhunskih športnikov, 
ki svoje športne poti pogosto končajo z resnimi 
zdravstvenimi težavami.

Kot sabljaški trener se v zadnjih letih 
skušam znova vrniti k sabljanju kot borilni 
spretnosti. Sabljanje kot športna disciplina mi 
ne diši več, saj z vsakim dnem deluje vse manj 
sabljaško. Okoliščine ne delujejo v moj prid, 
vendar pa sem po duši sabljač, zato bom svoje 
orožje, telo in um uporabil za to, da bomo 
sabljanje, vsaj v moji bližini, ponovno pove-
zovali s tradicijo, plemenitostjo in eleganco. 37
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Biti v življenju klatež, denimo, s 
kolesom, ni slabo. Pravzaprav je 
to nekaj najboljšega, kar si lahko 
privoščite za občutek svobode. 
Klateško življenje ni nekaj novega, 
izumili so ga vitezi, ki so danes znova 
priljubljeni. Srečamo jih na razstavi 
v NMS (Narodnem muzeju Slovenije 
na Metelkovi v Ljubljani), nedavno pa 
je v založbi Studia humanitatis izšlo 
delo Johana Huizinge (1872–1945) 
z naslovom Jesen srednjega veka, 
eno temeljnih zgodovinskih del, v 
katerem nastopajo tudi klateški vitezi. 
In zakaj tako dolg uvod? Egon Kaše, 
eden naših priznanih fotografov, 
je že desetletje in pol eden najbolj 
svobodno kolesarsko mislečih, ki se, 
denimo, danes spomni, da bi bilo lepo, 
če bi v olimpijskem letu 2012 videl 
olimpijski muzej, jutri pa se odpelje s 
kolesom v Laussane v Švici – pet dni 
v eno smer in prav toliko nazaj. Čez 
Alpe in prelaz Stelvio. A če bi bilo 
samo to …

Strah – je votel

Egon, ki jih ima že sedemdeset, potuje z raz-
mišljanjem klateških vitezov, saj spi tam, kjer 
ga zasači noč, redko prestopi prag bifeja, ker 
bi ga zamikala dišeča kava ali vrček hladnega 
piva. »Med potjo je toliko vodnjakov s čisto 
pitno vodo, da imam tekočino zmeraj pri roki,« 
pravi. Na kolesu ima od 40 do 50 kg opreme. 
Prijatelji kolesarjenja, ste si že kdaj oprtali na 
kolo takšno težo in skušali prevoziti kakšen 
klanček? Skoraj odprava nemogoče …

»Te ni strah, ko prespiš kar v gozdu,« sem ga 
vprašal. Odgovor je imel pri roki: »Me je bilo, 
a sem ugotovil, da je strah znotraj votel. Nekoč 
sem kupil za obrambo pršilo za medvede, ki bi 
ga lahko uporabil še proti komu drugemu. A 
nikoli ni bilo potrebe. Ja, preveč smo prežeti 
z grozodejstvi, ki jih objavljajo mediji.« Na-
vadno se zavleče s svojim kolesom na kakšen 

bolj odmaknjen kotiček na robu gozda, drugič 
si poišče prenočišče v bližini pokopališča ali 
ob kakšnem zapuščenem objektu. »Navadno 
sem zvečer utrujen in hitro zaspim. Ni časa za 
srhljive misli. V kamp ali pa v turistično sobo 
zavijem samo takrat, kadar ne gre drugače, 
denimo, ko se zvečer ulije dež in ne kaže, da 
bo nehal,« pravi Egon, ki je prespal tudi že na 
vrhu Triglava, pa še marsikje.

Na poti se mu je zgodilo že marsikaj. »Neko 
zgodnje jutro je pred mojim šotorčkom nekdo 
na glas nekaj zagodel. Pogledal sem in videl 
pred seboj svizca, ki je najbrž godrnjal, ker 
sem vdrl v njegov svet, precej visoko v Dolo-
mitih. Ko sem vozil po samotni poti, na kateri 
vsaj trideset kilometrov ni bilo ničesar, nekje 
proti Sillianu, sem srečal volčjega mladiča. Bil 
je zbegan in se je hitro skril v gozd. Doživel 
sem nastop jelenov, ki so se jezili na človeka v 
šotoru. To videti je sreča, ki jo lahko doživiš 
samo na samotnih popotovanjih s kolesom. 
Sploh pa gledam pod prednje kolo in pazim 
na žužke, martinčke, rogače, močerade in kar 
je teh živali in se jim vselej umaknem.« 

Brez dnevnih ciljev

Egon je človek, ki ima srce na pravem 
mestu, predvsem pa je estet. Nenavadno lepi 
pogledi ga tako očarajo, da se ustavi in uživa, 
če je objekt njegovega opazovanja privlačen 

tudi likovno, zanimivost zabeleži z majhnim 
fotoaparatom. »Ko se vozim z avtomobilom, 
se mi pot vleče, ko kolesarim, pa se ure vrtijo 
neznansko hitro. Na kolesu mi ni nikoli dolg-
čas, vedno je kaj zanimivega. Tudi sogovornika 
ne potrebujem. Med vožnjo pozabim na čas, 
ne zastavljam si dnevnih ciljev, nikoli se mi 
ne mudi. Načrtujem izjemoma, denimo, pred 
vzponom na prelaz Stelvio. Prespal sem malo 
pod vrhom, samo zato, da sem bil zgodaj 
zjutraj sam na cesti in na vrhu prelaza. Kmalu 
sta me dohitela Američana, ki sta razmišljala 
podobno. Jutra so moj najljubši čas, takrat 
uživam ob ptičjem petju. Privoščim si zajtrk, ki 
si ga naredim sam, sicer pa na poti jem kuskus 
in tunino Rio mare.«

Egonov najbolj zanimiv pripomoček, ki ga 
uporablja na svojih turah, je kanadski šotorček, 
na spletu ga najdete pod geslom Hammock, 
poleg pa ima široko platno (3 x 3 m), ki ga 
lahko pripneš ali zatakneš za drevo ali kakšen 
objekt in je dovolj široko, da prekrije šotorček, 
kolo in vse torbe, ki jih ima s seboj. Tudi barva 
je varovalna, tako da ga je težko opaziti. Pot od 
Ljubljane do St. Moritza ni bila zanj poseben 
dosežek in jo je prevozil že večkrat. Najbrž za-
radi čudovitega Zermatta in mogočnega Mat-
terhorna. Egon ima rad Dolomite. Nekoč ga je 
prijatelj odložil pod Tremi Cimami, od tam pa 
je, kot to naredi pogosto (tudi iz Amsterdama 
do Benetk), odpotoval s kolesom proti domu, 
na poti pa je porabil vsega 12 evrov. Tudi to 
je bil eden od njegovih rekordov. Zanimiv do-
sežek je bila dnevna tura, dolga 250 km, z vso 
opremo. »S svojimi dosežki se ne izpostavljam, 
tudi spletne strani nimam, čeprav bi bila lahko 
zanimiva. Vse delam samo za svoje veselje,« 
pripoveduje nekdanji poklicni fotograf, ki ga 
vse bolj privlačijo tudi male filmske kamere 
in kratki filmi.

Prvič – do Cortine in nazaj

Prvo potovanje s kolesom je Egon opravil 
iz Ljubljane v Cortino D‘Ampezzo in nazaj. 
»Takrat še nisem vedel, kaj potrebujem za pot. 
Poleg je bil kolega, a tridnevno potepuško 

Klateški kolesarski popotnik

Gradič R. Messnerja
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potepanje s kolesom je bilo fantastično. Pri 
letošnjem potovanju v Laussanne sem imel v 
mislih potopis J. W. Goetheja (1749–1832) z 
naslovom Italijansko potovanje (Cankarjeva 
založba, 2000), v katerem je veliki nemški pes-
nik, pisatelj in znanstvenik namenil potovanju 
kar celo leto (1786, 1787), da je preveril to, o 
čemer je bral. Sam imam podobna nagnjenja. 
Goethe je imel s seboj risarja Knappa, jaz pa 
imam poleg majhen fotoaparat, ki je vedno 
pripravljen za akcijo. Ko sem bil še v službi, se 
mi je zmeraj mudilo in sem obžaloval za mno-
gimi neponovljivimi motivi. Zdaj se ustavim, 
ker čas ni moj gospodar. Na prelazu Brenner 
sem, na pročelju motelčka, našel fresko iz tis-
tega leta, ko se je potovanju predajal Goethe. 
V mislih sem z njim potoval po preteklosti. 
Drugo sled za Goethejem sem ujel v Torbo-
lah, ob Gardskem jezeru, v najbolj športnem 
mestu, kar sem jih kdaj videl. Tam se zbirajo 
kolesarji, deskarji, zmajarji, pohodniki. Jezero. 
Že nekajkrat sem obvozil 140 km čudovite poti 
ob jezeru. Pri užitkarskih enodnevnih turah 
zmeraj sedem na kolo zgodaj zjutraj, tako da 
sem sredi popoldneva že nazaj.« 

Včasih se pri počitku zalotim, da bi hotel že 
po kratkem predahu naprej. A se premagam 
in ne hitim. Ko kje sedem, opazujem življenje 
okoli mene in zdi se mi, da gledam film, ki se 
vrti pred menoj. Rad pogledam staro hišo, 
pomislim na njeno zgodovino in ljudi, ki so 
bivali v njej. Nekoč sem sodeloval pri nasta-
janju knjige o slikarju Safetu Zecu, všeč mi 
je njegov slog, saj išče stare motive, ruševine 
in v njej kamnit okenski okvir. Vem, kaj želi 
povedati. Tudi pogled na gradič alpinista 
Rainholda Messnerja me je navdušil, tudi zato, 
ker vem, kdo je in ker sem prebral vse, kar je 
z njim povezano.« 

Morda vas zanima, kako je bilo v najbolj 
znanem muzeju športa na svetu. »Ogledal 
sem si samo skulpture v lepo urejenem parku 
pred muzejem. Prav med OI v Londonu so 
ga obnavljali. Prebral sem, da so se meščani 
Laussane obotavljali, preden so sprejeli muzej 
športa, celo z referendumom so se ga želeli 

odkrižati. Danes jim je v veliko veselje, saj vse 
leto privablja turiste.«  

Napor? »Prvi in drugi dan še čutiš utruje-
nost, kasneje ne čutiš več napora. Največkrat 
imam s seboj preveč stvari. Posebno oblačil. 
Če kaj rabiš, si lahko kupiš tudi med potjo. 
Nekoč sem vozil ob Kolpi in že prvi dan sem 
ob padcu strgal natikače, potem pa sem dva 
dni vozil bos. Sicer pa vselej vozim v japonskih 
natikačih.« 

Čudovita pot ob Zilji in Dravi

Na začetku poti v Laussanne je Egonu, malo 
pred vrhom prelaza Ljubelj, počila veriga ... 
»Nisem tehnični tip, spustil sem se nazaj do 
Tržiča in tam poiskal nekoga, ki mi jo je spravil 
v red. Zvedel sem še, da mi prestave ne delajo v 
redu, pa jih še do danes nisem popravil. Plašče 
na kolesih menjam, ko so povsem zlizani, ne 
po 2000 km, kot priporočajo izdelovalci. Ja, 
mladim kolesarjem pa za trening priporočam 
začetek poti, proti Lienzu, po ziljski dolini. 
To so lepi kraji. Če k temu dodam še kozolce, 
imena krajev, same sledi slovenstva ... Tudi 
nadaljevanje ob Dravi do Toblacha je fantas-
tično. Naslednja postaja je Brunico. Od tam do 
Bolzana je prijetna kolesarska pot, z urejenimi 
počivališči. V bližini Merana sem skušal zaspati 
ob nekem hudourniku, a je bil preglasen. Pa 
sem šel naprej. Ob nekem zidu, že blizu druge 

ure zjutraj, sem postavil šotor. Ob štirih sem 
odprl oči in zagledal nad seboj človeka. Skočil 
sem pokonci, oba sva se ustrašila. No, kasneje 
sem ugotovil, da so se fantje na črno kopali v 
nekem bazenu, na drugi stani zidu, kjer sem 
prenočeval. Sledil je vzpon na prelaz Stelvio, 
približno 2000 m višinske razlike. Prespal 
sem ob cesti, na višini 1700 m. Včasih moram 
kolo in opremo po kosih prenesti na mesto za 
spanje. Tokrat sta me oblajala jelena. Ponoči 
je šel mimo človek, ki pa me sploh ni opazil. 
Pri spanju na črno sta vedno dve možnosti: 
ali prespati na vidnem mestu ali pa vstran od 
tujih pogledov. Raje imam zadnjo možnost.« 

Egon ima v svojih popotnih malhah tudi 
spalno mrežo, ki jo uporabi, če je na tleh preveč 
mokrote in če ne najde ravnega prostora. Ne-
navaden dogodek: »Nekoč sem zgubil šotor. 
Izgube sem se zavedel šele čez 20 km. Obrnil 
sem se in še zmeraj je ležal ob poti.« No, za 
tiste, ki bi jih zanimal njegov šotor, ga bo našel 
pod geslom Hammock. 

Čez Alpe – tudi tvegano

Razvada? »Najraje vozim sam, da se mi 
treba na nikogar ozirati. Predvsem zato, ker 
rad fotografiram. Tako me nihče ne čaka in 
tudi meni ni treba nikogar,« zatrjuje Egon. 

Najtežje? »Včasih sem na svojih popotovan-
jih moker in me zebe. A verjemite, vse slabo 
hitro pozabim.«

Nasvet? »Na poti čez Alpe je del poti, po 
kateri je treba voziti s kolesom na avtocesti 
in po tunelih, ker ni vzporedne poti. Zelo je 
tvegana in je ne priporočam. A pot po dolini 
Zilje in Drave in naprej do Brunica je prava 
za učenje kolesarskega potepuškega življenja. 
In tudi Slovenija je dežela, ki je ustvarjena za 
kolesarstvo. Zmeraj, kadar se vrnem s popo-
tovanja po tujini, kmalu odpeljem za užitek 
nekajdnevni krog po Sloveniji. Največkrat 
brez cilja, sproti izbiram pot. Nikoli ne vem, 
kam bom zavil na naslednjem križišču,« pravi 
potepuški kolesar Egon. Na majici bi moral 
imeti geslo Športa mladih: »Sem vitez domišl-
jije, živim športno in imam prave prijatelje.«  

Sušenje opreme

Na vrhu  
prelaza Stelvio

Večni družabnik -  
majhen kanadski šotor

V dolini reke Zilje
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Sabljanje

Veščina, 
tradicija, šport
Zbornik ob 100-letnici osvojitve 
srebrne olimpijske medalje  
Rudolfa Cvetka

Ob pomembnem slovenskem športnem jubi-
leju, kot je 100 let od prve olimpijske medalje, 
ki jo je prejel slovenski športnik, je, ob sode-
lovanju Narodnega muzeja Slovenije (NMS), 
Vojaškega muzeja Slovenske vojske, MIZKŠ 
in Sabljaške zveze Slovenije, nastal zbornik, v 
katerem je o Rudolfu Cvetku, ki si je z ekipo 
avstro-ogrske vojske priboril srebrno medaljo, 
več gradiva kot kjerkoli doslej. Pripravili so ga 
kakovostno in estetsko, fotografsko gradivo je 
zanimivo, povsem v slogu pomembnega do-
godka. V uredniškem odboru so se predstavili 
mag. Darko Knez, major mag. Zvezdan Mar-
kovič, mag. Jože Podpečnik, dr. Tomaž Pavlin 
in Simona Pörš, avtorji večine prispevkov in 
referentov na simpoziju, ki je ob izdaji knjige 
potekal v stavbi Narodnega muzeja Slovenije. 
Tu je tudi posodobljena stalna razstava Rudolfa 
Cvetka.

Vrednost zbornika pa je tudi v tem, da je ob 
Rudolfu Cvetku bolj izpostavljen lik Richarda 
Verderberja, kočevskega Nemca, po svoje 
človeka, ki je Slovenec vsaj po geografskem 
načelu, čeprav se je po prvi svetovni vojni 
opredelil za Avstrijo. Bil je pomemben člen 
v »srebrni« olimpijski vojaški ekipi. Cvetko 
in Verderber sta svoje sabljaško življenje po 
prvi svetovni vojni in tudi v Jugoslaviji družno 
nadaljevala kot prijatelja. Verderber je Cvetku 
pomagal pri opremi za slovenske sabljače, rad 
je hodil v Slovenijo na sabljaška tekmovanja 
kot sodnik. 

Zbornik se bo, kot sta dejala mag. Jože Pod-
pečnik in dr. Tomaž Pavlin, še dopolnjeval, saj 
vsega gradiva, ki ga je NMS podarila družina 
Cvetko, še niso znanstveno obdelali. Vemo, 
da je zanimivega gradiva o Rudolfu Cvetku še 
veliko, tudi v povezavi z njegovim povojnim 
športnim delovanjem v ŠD Ilirija. Zgodba o 
Cvetku, vojaku, športniku, trenerju, vzgojitelju 
in človeku, torej še zmeraj ni napisana do konca.  

Aleš Guček

Planica: Joso Gorec in slovensko smučanje
V delu Aleša Gučka je osrednja osebnost Joso Gorec (1895–1962), vendar pa je avtor okoli 

nekdanjega pomembnega smučarskega funkcionarja, ki je deloval tudi v FIS, nanizal pripovedno 
zgodovino slovenskega smučanja. V njej nastopa množica ljudi (v imenskem kazalu je prek 300 
imen in priimkov), ki je sooblikovala zgodovino slovenskih smučarskih skokov, v ospredju z 
inž. Stankom Bloudkom in Ivanom Rožmanom. Težišče dogajanja so zgodnja trideseta leta. 
Čeprav takratnih akterjev že dolgo ni več, nam je ostala njihova fantastična zapuščina, dolina 
skakalnic pod Poncami, in zgodbe o mnogih zamerah, ki, kot kaže, nikoli ne bodo izgubile 
navdiha. Morda je avtor s svojo pripovedjo vendarle postavil piko na i. Zanimive so, denimo, 
naslednje besede (str. 57): »… Kljub postavljanju v ospredje Rožmana ali Bloudka je bil vedno 
v ozadju Gorec. Njegovo mnenje ali odločitve so pomenile delo za Rožmana ali Bloudka. Če 
ne bi bilo Gorca, bi lahko Rožman in Bloudek zataknila svoje načrte za klobuk. Torej je treba 
do leta 1948 za vse dogodke in pisanje o Planici imeti v ozadju Gorčev odborniški prispevek 
pri uveljavitvi smučarskih poletov in priznanja Planice.«

Imenitna, predvsem pa dragocena knjiga velikega formata na 170 straneh, katere izdajo sta 
podprla Fundacija za šport RS in Zavod za šport RS Planica, je izšla v nakladi 1000 izvodov. 

Cvetkovi (stoji tretji z leve) so mečevalci z OI v Stockhulmu. 
R. Verderber stoji drugi z leve.




