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Smučarski tek 

 
Smučarski tek v Gorjah je v zagonu, ki ga že dolgo ni bilo. Mladi tekmovalci se uspešno razvijajo v ŠD 
Gorje pod vodstvom trenerjev Janeza Petkoša in Alena Kralja. Tudi mnogi drugi iz ŠD Gorje 
prispevajo svoj del kamenčkov v mozaik. Ne morem spregledati požrtvovalnost staršev otrok. Res 
neverjetno. Vzorno sodelovanje ŠD Gorje in OŠ Gorje je delo ge. Maje Prešeren Kristan. Brez obilne 
podpore ge. Zdenke Mandeljc in g. Milana Rejca ta zagon ne bi bil mogoč. Medalja deklet na lanskem 
svetovnem šolskem prvenstvu v Folgarii v Italiji je omogočila drzne želje za prihodnost. Duh odličnih 
športnih rezultatov in velikih tekmovanj je ušel iz steklenice. Konkurenca, bojte se gorjanskih volkov, ki 
bo v kratkem maskota smučarjev tekačev v ŠD Gorje. Gorjani zmoremo na sam vrh, v mnogih letih 
smo dovolj okrepili samozavest. Odločitev, da gremo tekmovati na igre ICG v Kanado je septembra in 
oktobra vznemirjala otroke in starše. Občino Gorje in Infrastrukturo Bled smo poprosili za finančno 
pomoč, nekaj denarja bomo odslužili s skupno delovno akcijo novembra na Bledu. Brez delovne akcije 
ni pravega športnega projekta. Velik del sredstev za letalsko vozovnico, oblačila, pa so prispevali 
starši. 10. 10. 2010 pa je župan Občine Gorje, g. Peter Torkar, po izvolitvi, prisotne občane na zabavi 
poprosil za finančno pomoč projektu. Poteza za zgodovino. Zgodba, ki jo bomo lahko razlagali svojim 
vnukom. Gorjani ste dokazali, da ste neverjetni. V petih minutah ste prisotni zaupanje v projekt in željo 
po odličnih dosežkih v smučarskem teku in biatlonu v Gorjah ovrednotili s 1185 podarjenimi evri. 
Denar bomo porabili za nekatere nujne stroške na poti, če pa bo kaj ostalo, pa ga bomo prihranili za 
ISF SKI 2012 v Aosti in ISF CROSS 2012 na Malti. Ciljev nam ne zmanjka, želimo se dokazovati. 
Hvala županu in prebivalcem Gorij za podporo in zaupanje. Take podpore nisem pričakoval, počutil 
sem se kar nekoliko nelagodno. Naložili ste nam težko, vendar zelo prijetno breme odgovornosti. 
Poleg odličnega župana ste izvolili tudi smučarske tekače ŠD Gorje. Otroci-tekmovalci se zavedate 
tega? Izjemen motiv za športnike, naredili bomo vse, da z rezultati in pravim športnim odnosom 
upravičimo Vaše zaupanje in ponesemo ime Gorij v svet. Tako smo 1. 10. 2010 vplačali letalske karte 
Benetke-Vancouver-Benetke po zelo ugodni ceni 589 evrov. Seveda smo izmed otrok primernih 
starosti z izbirnimi tekmami na rolkah in v krosu izbrali štiri najboljše. Ostali so bili razočarani, vendar 
hitro prihajajo nova tekmovanja, cilji, lepe zgodbe. Zato otroci, pravi pristop do treninga, sanjajte 
kakšno čudovito športno pravljico in jo tudi uresničite. V športu je možno prav vse. Za pomoč smo 
poprosili naše blejske veslaške prijatelje, izseljence v Vancouvru na čelu z olimpijcem, g. Vekom 
Skalakom. Dva dni bomo prespali v njihovih domovih v olimpijskem mestu, ki si ga bomo zato lahko 
ogledali. 

 
NEKAJ DEJSTEV O TEKMOVANJU NA IGRAH ICG: 
 
Tekmovanja ICG so tekmovanja ekip občin, mest. ICG igre so letne in zimske, letne potekajo vsako 
leto nekje po svetu, zimske pa v prihodnje načrtujejo na vsaki dve leti. V Kanadi bo nastopila dekliška 
in fantovska ekipa Občine Gorje. Vabilo županje mesta Kelowne, brez katerega ne moreš sodelovati 
na igrah, nam je pomagal preskrbeti kar podpredsednik svetovne organizacije ICG, g. Igor Topole iz 
Celja. Igre so nastale leta 1968 v Celju na pobudo učitelja športne vzgoje, g. Metoda Klemenca, ki je 
letos oktobra na sestanku Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) v Portorožu prejel nagrado za 
opravljeno delo. Štajerski konec Slovenije je pri organizaciji, v zadnjih letih pa po nastopih na obeh 
igrah zelo dejaven. V petek, 15. 10. 2010, v prostorih OŠ Gorje, je bila Občina Gorje na sestanku 
Slovenskega združenja mednarodnih iger šolarjev (SZ MIŠ) uradno sprejeta kot 16. slovensko mesto 
ali kraj. G. Igor Topole je županu, g. Petru Torkarju, izročil svečano plaketo. Tako lahko tudi formalno 
nastopamo na igrah. ICG je uradno priznana organizacija s strani MOK-a, s čimer zelo pridobi na 
pomembnosti. S strani MOK je priznana tudi ISF, na katerih svetovnih šolskih prvenstvih smo 
tekmovali doslej. ISF in ICG edina organizirata s strani MOK priznana tekmovanja, primerna za našo 
osnovnošolsko populacijo. Obstajajo še Olimpijske igre mladih od 14. do 17. let starosti, letne so bile 
letos prvič v Singapurju, ki bi po starosti bile primerne tudi za OŠ, vendar je to v domeni Slovenskega 
olimpijskega komiteja in panožnih športnih zvez. ICG zimske igre bodo za leto 2011 potekale v 
kanadskem mestu Kelowna, približno 400 km vzhodno od olimpijskega Vancouvra. Tekmovanje bo 
potekalo od srede, 26. 1. 2011, do ponedeljka, 31. 1. 2011. Tekmovanja potekajo v različnih športih, 
nekakšne mini Olimpijske igre, za nas je aktualno tekmovanje v smučarskem teku. Ekipa je 
sestavljena iz najmanj dveh in največ štirih fantov letnik                                          . Enako velja za 
deklice. Tekmovanje je v obeh kategorijah posamično v »klasiki« in »skatingu« na 3,5 km in štafeta v 
»skatingu« na 4 x 3,5 km. Ekipa lahko prijavi največ dve štafeti izmed treh možnih: dekliška, fantovska 
ali mešana (2 deklici + 2 fanta). Ekipa sodeluje vse dni iger tudi na družabnih aktivnostih: na odprtju, 
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zaprtju, kulturnih prireditvah in izletih, spremljevalci pa na tehničnih sestankih in srečanjih. Cilj iger je 
promoviranje Olimpijskega ideala med mladimi tekmovalci, prijateljstvo, druženje. Kljub temu se tudi 
tekmuje zelo, zelo zares. Na igrah pričakujejo med 500 in 1000 udeležencev iz več kot 40 mest z 
vsega sveta. Več zanimivih podatkov imam za letne igre avgusta 2011 na Škotskem: pričakujejo 1500 
tekmovalcev iz 70 držav, predračun prireditve, ki ga zagotovi mesto Lankershire in morda tudi MOK, je 
1.800.000,00 funtov, približno 2,3 milijone evrov!!!. ISF SKI Folgaria, Italija, 2010 je veljal 1,5 milijona 
evrov, ISF KROS 2008 Zdar, Češka pa 250.000,00 evrov. Tekmovanje v Planici bojda stane približno 
2 milijona evrov. Omenjeni podatki zgovorno kažejo, na kakšnih velikih tekmovanjih nastopajo mladi 
Gorjani. Pred mnogimi leti so bile igre organizirane tudi v Sloveniji, v trenutnih slovenskih razmerah pa 
je zbrati takšne vsote znanstvena fantastika. Občine, oziroma mesta po svetu kar tekmujejo med 
seboj, kdo se bo bolj izkazal z organizacijo in seveda s finančnim vložkom. Prihodnje organizatorje 
iger ni problem poiskati. Na obeh, letnih in zimskih igrah ICG, tako organizator pokrije stroške bivanja, 
prehrane, prevoza z letališč ali železniških postaj in prevozov za cel teden za vse goste: otroke, 
trenerje, vodje delegacij, VIP goste!!! Tako nam je velik del stroškov udeležbe prihranjen. Igre v 
Kanadi bodo posebne še po tem, ker bodo prvič v zgodovini iger, gostje bivali in se prehranjevali pri 
domačinih. Kakšna priložnost za druženje in ogromno drugih vzgojnih momentov, recimo smiselnost 
učenja tujih jezikov! 
Več o igrah si lahko pogledate na spletni strani OŠ Gorje, pod športna vzgoja in svetovna prvenstva, 
so povezave na spletno stran ICG in organizatorje obeh iger v letu 2011. Cilj takih projektov ISF in 
ICG je promocija in vzpodbuda otrokom za vztrajnost pri treningu napornih vzdržljivostnih športov kot 
sta smučarski tek ali kros, v katerih lahko Gorjani konkuriramo do samega svetovnega vrha. Doživeti 
tako veliko prireditev je nepozabno. Velika dolgoročna želja pa mora biti, da se bodo taki nastopi in 
dosežki nadaljevali tudi na klubskih tekmovanjih vse tja do olimpijske medalje. Kdor si ne drzne verjeti, 
tega nikoli ne bo dosegel.   
 
Ekipa Občine Gorje: 
 
Deklice: NEVA PANČUR, NEŽA KOSMAČ, ANA AMBROŽIČ, NIKA VINDIŠAR 
 
Dečki: MIHA LIČEF, VALTER HUDOVERNIK, LUKA KENDA, KRISTJAN BREGANT 
 
Spremljevalci: MAJA PREŠEREN KRISTAN, JANEZ PETKOŠ, NENAD PILIPOVIČ  
 
 
Iskrena hvala vsem, ki kakorkoli pomagate pri tovrstnih projektih 
 
 

Športni pozdrav! 
 

 

Zgornje Gorje, 21. 10. 2010 
 

Nenad Pilipovič 


