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GRESSONEY, DOLINA AOSTE, ITALIJA, 5. - 10. 3. 2012
ISF SKI - SMUČARSKI TEKI IN ALPSKO SMUČANJE
Ekipi deklic in dečkov OŠ Gorje sta na Šolskem svetovnem prvenstvu osvojili 3. mesti in bronasti medalji v čast
Slovenije, OŠ Gorje in Gorij.
Tekmovanje poteka vsaki dve leti pod okriljem Mednarodne zveze za šolski šport (ISF – International school sport
federation), ki je priznana organizacija s strani MOK, Mednarodnega olimpijskega komiteja. OŠ Gorje je bila sploh prva
šola iz Slovenije na Svetovnih šolskih prvenstvih ISF, leta 1997 na ISF SKI v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji. ISF
SKI 2008 Grenoble-L'Alpe d'Huez, Francija; ISF CROSS 2008, Zdar nad Sazavou, Češka in ISF SKI 2010, Folgaria,
Italija so naše dosedanje tekmovalne postaje. Slovenija ima tako do sedaj dve zlati, dve srebrni in pet bronastih medalj,
katere sta dosegli dve srednji šoli v košarki in rokometu, štiri bronaste pa OŠ Gorje v smučarskem teku. Letošnjo izvedbo
so dobro izpeljali italijanski kolegi v mestecih Gressoney Saint Jean in Gressoney La Trinite v dolini Aoste, od 5. do 10.
3. 2012. Učenci naše šole se vsako šolsko leto udeležujejo mnogih šolskih športnih tekmovanj vseh stopenj, od
medobčinskega do državnega. Na področju vzdržljivostnih športov smo na državnih tekmovanjih med boljšimi. Logično
nadaljevanje je, da si pogosto drznemo tekmovati na najvišjem šolskem tekmovanju: SP ISF. Če le imamo konkurenčne
ekipe, smo že drzni. Cilj je nastopati redno na teh tekmovanjih, se izboljševati, napredovati in dvigovati pripravljenost in
cilje. Nekje v ozadju takega razmišljanja je in mora biti tudi najvišji tekmovalni cilj, naslov svetovnega šolskega prvaka.
Letošnja osvojena tretja in četrta bronasta medalja za OŠ Gorje podkrepljujeta omenjene ambicije. Iskrena hvala Zavodu
za sport RS Planica za zaupanje, saj podpirajo naše vizije in nam omogočajo čudovite izkušnje.
Letošnji projekt smo pričeli že v oktobru 2011. Starši kandidatov so nas moralno in finančno podprli po uspešnih
izvedbah v preteklosti in dobrem glasu, ki se zaradi tega širi po Gorjah in širše. Osebna želja Nenada Pilipoviča za take
projekte je, da stopimo skupaj učitelji, učenci in njihovi starši, ter s skupnim delom prislužimo precejšnjo količino
potrebnega denarja. Izpeljati delovno-športno-vzgojni projekt je končni cilj, katerega posledica je projekt za učbenike in
dosežek, ki ga bomo namesto pravljice pripovedovali svojim vnukom. Da smo Gorjanci iz pravega testa, smo dokazali že
lanskega oktobra, ko smo v dolini Radovne posadili 800 mladih drevesc in jih ogradili s količki in mrežami. Tak način je
bolj vzgojen, kot če bi starši delež plačali s svojim denarjem. Možnost zaslužka s skupnim udarniškim delom nam je
omogočil GG Bled. V novembru 2011 pa smo pograbili listje na atletskem stadionu na Bledu, delo in zaslužek nam je
omogočilo podjetje Infrastruktura Bled. Nekaj denarja so prispevali Zavod za šport RS Planica, Občina Gorje in starši
otrok. Nekaj denarja pa smo zaslužili z izpeljavo 16. Šolskega pokljuškega maratona, ki ga že vrsto let pod okriljem
Zavoda za šport RS Planica zelo uspešno organizira OŠ Gorje. Pri delu so pomagali otroci, njihovi starši, kolegi učitelji
in še mnogi drugi. Delež sredstev sta prispevala Športno društvo Gorje in OŠ Gorje ter podjetje ŠC Pokljuka. Vsem
sponzorjem, donatorjem in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpeljavi udeležbe na tekmovanju, iskrena hvala. Iskrena
hvala predvsem trenerju smučarskega teka, g. Janezu Petkošu iz ŠD Gorje, ki trenira dekleta in fante. Brez vseh Vas
pravljice ne bi bilo.
Učen(ke)ci, rojeni , so se uvrstili v ekipi glede na dosežke na letošnjih klubskih tekmovanjih: MIHA LIČEF, VALTER
HUDOVERNIK, LUKA KENDA, KRISTJAN BREGANT, ROK KENDA in VERONIKA JAKOPIČ, ANA
AMBROŽIČ, ŠPELA KNAFELJ, NIKA VINDIŠAR, ANJA MANDELJC.
Vodja slovenske delegacije v Italiji, ekipe OŠ Gorje, je bil Nenad Pilipovič, vodja dekliške ekipe, vsestranska ga. Maja
Prešeren Kristan in vodja fantovske ekipe, trener ŠD Gorje, g. Janez Petkoš. Pomočnici sta bili še Neža in Urša Kosmač.
V petek, 2. marca, prvi šolski odmor, od 8.40 do 9.00, smo se uradno predstavili v oblačilih pred celo šolo. Predstavitev
je bila namenjena promociji smučarskega teka med otroci v Gorjah. Nasledniki te generacije so lahko opazovali, da je
smiselno trenirati smučarski tek. Marsikaj zelo zanimivega lahko doživiš. Še nekaj let nazaj je bilo mnenje otrok zelo
drugačno. Pred celo šolo sem ponovil obljubo dano ob proslavi medalje z ISF SKI 2010, da bom šel peš iz Kopra do
Gorij za zmago na Šolskem svetovnem prvenstvu. Pred odhodom smo s strani kolegov učiteljev doživeli veliko iskrenih
želja po dobrem tekmovanju in čudovitih doživetjih. Šola je res “dihala” z nami.
Uspešno smo premagali vse (birokratske)ovire in uredili vse potrebno. Odhod v ponedeljek, 5. marca in šestdnevno
bivanje v Italiji je bila poslastica ob koncu celoletnega dela. Udeležba na tekmovanju mora biti podkrepljena z obiskom
znamenitosti na poti, vendar je načrtovani ogled Milana odplaknilo močno deževje. Ob prihodu v mestece Gressoney so
nas organizatorji ob akreditaciji zasuli s pisnimi navodili. Sprejem naših gostiteljev v družinskem hotelu Mologna v

vasici Gaby, deset minut vožnje po ovinkih navzdol od tekmovalnega središča v Gressoneyu, je bil prisrčen in sproščen.
K temu je veliko prispevalo moje znanje italijanskega jezika. Za Italijane je zmeraj olajšanje, če se jim ni potrebno
mučiti z angleškim jezikom.
V torek, 6. marca, smo šli na prizorišče bodočih epskih bojev konkurenci razkazovati mišice na uradnem treningu. Bolj
kot mišice so verjetno opazili naša čudovita oblačila podjetja s športno konfekcijo, One Way, katerega zastopnica je ga.
Petra Majdič. Da nas konkurenti slučajno ne-bi zamenjevali s Slovaško, so poskrbeli lepo vidni napisi, katere je izdelalo
podjetje Sitotisk Markelj Lancovo pri Radovljici. Obema podjetjema iskrena hvala. Vmes smo obiskali zdravnika, ki je
slikal poškodovano roko Luka Kenda. Žal našim otrokom ni dovolj opozorilo, da je potrebno paziti nase in na druge,
prepogosto potrebujejo kruto praktično izkušnjo. Kljub bolečinam je Luka po zgledu Petre Majdič stisnil zobe in hotel
tekmovati. Popoldne smo se z vsemi ostalimi udeleženci iz 16-tih držav zbrali v centru Gressoneya Saint Jeana. Kolona
državnih reprezentanc je bila dolga in je na poti po ulicah mesteca do prostora za svečano odprtje sledila lokalnim
godbam, ki so se pomikale med trgi. Lično leseno tablo z napisom Slovenija je nosil domačin v lokalni narodni noši.
Odprtje tekmovanja je potekalo na prostem, govori lokalnih veljakov so bili nekoliko predolgi, mraz je pritiskal. Sledil je
kulturni nastop slepe glasbenice, plesalcev, zaobljuba v imenu športnikov in sodnikov, prižiganje ognja, ki ga je izvedla
domačinka Arianna Follis in dvig zastave ISF. Na koncu pa je sledil spektakularen laserski show. V takih trenutkih ne
moreš ostati ravnodušen, sam sem imel kar nekaj težav s solzami. Ob prisotnih velesilah smo predstavljali dvomiljonsko
državo. Otroci so po zaključku odšli v hotel, kjer so s trenerjema Majo in Janezem skovali taktiko za tekmo naslednji
dan. Priprava smuči je trajala dolgo v noč. Janez in Maja sta opravila izredno delo. Sam sem se z ostalimi vodji delegacij
odpeljal na svečano večerjo.
Sreda, 7. marec, pa je pomenil prvo, od dveh ur resnice. Tekma v drsalni tehniki, posamični štart na 30 sekund. Miha
Ličef mi je, kot že tolikokrat, odgovoril pred štartom: I feel wery olimpic today. Ampak naši cilji so bili višji, kot so bili
pri bob ekipi Jamajke. Janez je izvrstno namazal smuči, Maja se izvrstno znajde v različnih vlogah, tokrat kot asistentka
serviserja. Oba sta na progi spodbujala naše, sam pa sem skrbel za pravočasen odhod na štart, snemal, slikal, navijal,
vzpodbujal, brisal svoje solze... Kar pa so otroci demonstrirali na tekmovališču, je za v učbenike. Velikokrat sem vodil
naše gorjanske otroke na tekmovanjih, a take borbenosti še nisem videl. Heroj Luka Kenda ob zdravilih, hudih bolečinah
in opornici. Neverjetno. Psihični pritisk so prenašali kot izkušeni rutinerji. Ob odlični tehniki je seštevek štirih najboljših
rezultatov pokazal izjemno izhodišče obeh ekip za drugi tekmovalni dan: fantje vodilni, 21 sekund pred Nermčijo in 46
pred Francijo, dekleta suvereno na tretjem mestu. Najboljši čas Miha Ličefa je še bolj podžgal naše sanje po zmagi.
Resno me je zaskrbelo, da bo potrebno pešačiti 160 km od Kopra do Gorij. Popoldan so z vročino in virozo v postelje
popadali prvi otroci. Črni oblaki so se nagrmadili nad naše zmagovalne želje. Naslednje dni smo imeli pravo Našo malo
kliniko, tudi obilica zdravil, ki smo jih imeli s seboj, je komaj zadoščala. Slabe misli smo zdravi preganjali s postavitvijo
bogato obložene stojnice na večerni predstavitvi držav v centru Gressoney Saint Jeana. Stojnice so bile na prostem, tako
so si jih lahko ogledali tudi domačini. Iskrena hvala staršem otrok ki so napekli obilo peciva, potic, seveda ni manjkala
gorjanska zaska s klobaso. Obiskovalcem stojnice smo razdelili obilico turističnih prospektov. Na odru se je vsaka država
lahko predstavila s triminutnim programom, žal za to nismo imeli dovolj poguma. Obiskovalci so zato videli
videoposnetek o Bledu.
V četrtek, 8. marca, je bilo zatišje pred petkovo nevihto. Privoščili smo si daljši spanec, saj je utrujenost ob obilici
obveznosti naraščala. Redki zdravi otroci so opravili kratek trening na tekmovališču in se navajali na klasično tehniko.
Popoldne sta Janez in Maja poskrbela za odličen servis smuči pred odločilno bitko. Sam pa sem se z našo vodičko,
študentko iz Aoste, Lucio, Veroniko Jakopič in Anjo Mandeljc z gondolo zapeljal na Gabiet, smučišče pod Monte Roso,
kjer je bila pogostitev vseh udeležencev in show mladih lokalnih tekmovalcev v smučarskem prostem stilu v snežnem
parku. Kljub obilici padcev mladih tekmovalcev na skakalnici, ni bilo poškodb. Uživali smo v prelepem vremenu na
višini 2300 m. Slikali smo se tudi z Arianno Follis, vrhunsko lokalno smučarsko tekačico, hudo konkurentko naše Petre
Majdič. Podarili smo ji našo sliko, na kateri je tudi njena prijateljica Petra. Naša vodička Lucia nam je uredila, da smo se
z dvema gondolama povzpeli na višino 3275 m.
V petek, 9. marca, smo na štafeti v klasiki po prvi menjavi Luka Kenda še bili Svetovni šolski prvaki, nato je voz krenil
navzdol. Bolezen je naredila svoje, zdravi Nemci in Francozi so silovito napadli in nas potisnili na tretje mesto. Naše
razočaranje je bilo kratkotrajno, glede na vse zdravstvene težave več ni bilo možno doseči. Dekleta so suvereno odbila
napad četrtouvrščenih Avstrijk. Nemke in Francozinje so bile daleč pred vsemi. Kako močna je bila konkurenca, pove
podatek, da so v ekipi športne Gimnazije Oberhof tekmovale štiri najhitrejše nemške reprezentantke na letošnjih OPA
igrah na Pokljuki pred mesecem dni. OPA igre so najmočnejše srednjeevropsko tekmovanje alpskih držav.
Napovedovalec je naštel tudi odlične rezultate prisotnih tekmovalcev, ki so jih letos dosegli na neuradnem Svetovnem
klubskem prvenstvu za otroške kategorije, znameniti Trofeo Topolino v Val di Fiemme v Italiji. Dejstvo je, da države
velesile, zelo resno pristopijo Šolskemu svetovnemu prvenstvu. Za nastop imajo hude državne kvalifikacije, saj lahko
nastopi le ena ekipa iz vsake države. V ospredju na tem tekmovanju so bile športne šole, kjer se šolajo bodoči zvezdniki
smučarskega teka in biatlona. Oberhof je znameniti biatlonski center v Nemčiji. Njihov izbor tekmovalcev je izjemen,

vsakič imajo močne ekipe. OŠ Gorje je David, ki si drzne izzvati Goljata. Kako težko je osvojiti medaljo med velesilami
pove lestvica medalj, skupaj alpsko in nordijsko smučanje: 1. Francija 4Z 3S 1B; 2. Nemčija 3Z 3S 0B; 3. Avstrija 1Z 2S
2B; 4. Italija 0Z 0S 3B; 5. Slovenija 0Z 0S 2B. Enajst držav je ostalo brez medalje. Zvečer je potekalo zaprtje
tekmovanja v športni dvorani s podelitvijo medalj. Ob zvokih lokalne godbe je najprej pokal za Fair Play prejela ekipa iz
Čila, nato sta MIHA LIČEF in VALTER HUDOVERNIK iz rok predsednika ISF, g. Andrea Delpina, prejela medalje in
pokal za osvojeno 3. mesto pri fantih na ISF SKI 2010 v Folgarii. Prejeli smo tudi medalje za JURETA DOVŽANA,
BLAŽA KRNIČARJA in YANNICKA KRALJA. Tako se je uspešno zaključil dve leti trajajoč projekt, naš protest zaradi
goljufije švicarske ekipe iz mesta Horw, ki je kršila glavno pravilo ISF tekmovanj, da mora biti ekipa iz iste šole. Tako so
naši fantje iz 4. mesta napredovali na zasluženo 3. mesto. Morda pa bi si Slovenci, ki odkrijemo takšne nečednosti,
zaslužili pokal za Fair Play, kaj pravite visoki funkcionarji ISF? Poželi smo odobravanje na sestanku vodij delegacij in s
strani pomembnih funkcionarjev ISF… Na tretji stopnički sta se nato zvrstili zadovoljna dekliška ekipa in nekoliko
razočarana fantovska ekipa OŠ Gorje. Otroci, glavo gor, dosegli ste izjemna uspeha. Zastavo ISF, so ob zvokih himne
ISF, organizatorji spustili, ugasnili ogenj in zaključili tekmovanje. Sledil je silovit plesni obračun med reprezentancami v
discu. Izjemen teden, katerega nam je okrnilo zdravje! Po zaprtju je proti domovini odpotoval en kombi, naslednji dan je
potekalo za nekatere otroke pomembno državno tekmovanje v kemiji.
Sam sem se s petimi dekleti v soboto, 10. marca, na poti domov ustavil v svetovni modni prestolnici Milanu, ki se je
tokrat kopala v soncu. Kombi smo parkirali v bližini znamenitega stadiona ekip Milano in Inter, San Siro. Z metrojem
smo prišli do centra in čudovite, ogromne katedrale Duomo. Najslavnejša operna hiša na svetu, Scala, ni slavna zaradi
arhitekture, marveč po znamenitih pevcih in dogodkih, ki tu potekajo. Brez ogleda množice slavnih modnih trgovin tudi
nismo želeli zapustiti mesta. V bližnji Monzi smo s težavo našli pot do avtodroma, kjer potekajo dirke Formule 1.
Pomagalo je znanje italijanščine, ki nam je omogočilo tudi brezplačen vstop na uradni trening pred Avto GP, ki se je
zgodil naslednji dan. Gospodu, ki nam je to omogočil, sem se zahvalil z našo sliko in medaljo Zlati sonček.
Navdušuje dejstvo, da v letošnji sezoni Gorjanci odlično nastopajo tudi na najpomembnejših klubskih tekmovanjih v
evropskem in svetovnem merilu. Morda pa so se pomembnih znanj in prave motivacije naučili že na Šolskih svetovnih
prvenstvih ISF in tekmovanjih ICG, na katerih redno tekmujejo na začetku svojih športnih poti.
Iskrena hvala ravnatelju OŠ Gorje, g. Milanu Rejcu, pomočnici ravnatelja, ge. Mojci Brejc, prof. športne vzgoje, ge. Maji
Prešeren Kristan, vsem učiteljem in delavcem šole za spodbudo in podporo pri tovrstnih projektih. Hvala predvsem
staršem otrok za zaupanje in podporo. Iskrena hvala Zavodu za šport RS Planica in vsem, ki so kakorkoli omogočili
izvedbo projekta. Posebna zahvala pa gre g. Janezu Peterlinu, ki nas je pred petnajstimi leti navdušil za tovrstne projekte.
Rezultati tekmovanja v Italiji so na spletnih straneh OŠ Gorje in ISF: isfsports.org.
Nenad Pilipovič, prof. športne vzgoje na OŠ Gorje

