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MEDNARODNE OTROŠKE IGRE (ICG-International Children Games) 

UFA (Rusija), 26. 2. - 3. 3. 2013 - Smučarski tek 
 
V Gorjah smo ustvarili novo pravljico za otroke, po imenu ICG Ufa 2013. Mladi smučarji tekači ŠD 
Gorje, so kot ekipa Občine Gorje, izjemno nastopili na Mednarodnih otroških igrah ICG, v ruski Ufi. 
Zlata, dve srebrni in bronasta medalja so mnogo večji izplen, kot smo v najlepših sanjah sploh lahko 
upali. Tekmovanja v sedmih zimskih športih: smučarskem teku, orientaciji na tekaških smučeh, 
alpskem smučanju, umetnostnem drsanju, hokeju za fante, hitrostnem drsanju v dvorani (Short Track) 
in deskanju so potekala od 26. 2. do 3. 3. 2013.  
 
Tekmovanja ICG so tekmovanja ekip občin, mest, v različnih športih, po vzoru pravih OI. Cilj iger je 
promoviranje Olimpijskega ideala med mladimi tekmovalci, prijateljstvo, druženje. Kljub temu se tudi 
tekmuje zelo, zelo zares. Vabilo na igre nam je pomagal preskrbeti podpredsednik ICG, g. Igor Topole 
iz Celja. Igre so namreč nastale leta 1968 v Celju na pobudo učitelja športne vzgoje, g. Metoda 
Klemenca. ICG je uradno priznana organizacija s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), 
s čimer to tekmovanje zelo pridobi na veljavi. S strani MOK je priznana tudi ISF, na katerih Šolskih 
svetovnih prvenstvih tudi tekmujemo. ISF in ICG edini organizirata s strani MOK priznana tekmovanja, 
primerna za našo, osnovnošolsko populacijo. ICG igre so letne, vsako leto in zimske, na dve leti. 
Zimske igre za leto 2013 so potekale v ruskem mestu Ufa, blizu gorovja Ural. Mesto ima nekaj čez 
milijon prebivalcev. Ufa je glavno mesto regije Bashkortostan, kjer je največ nahajališč nafte v Rusiji. 
Mesto in regija sta izjemno ambiciozna, podkrepljena z neizmerno količino rubljev in dolarjev. Želijo se 
vključiti v globalni svet na vseh področjih, tudi športnem. Zagotovo bomo v bližnji prihodnosti priča 
Svetovnemu pokalu ali Svetovnemu prvenstvu v smučarskem teku ali biatlonu na prizorišču, kjer smo 
tekmovali. Stavbe v mestu kažejo na komunistično preteklost, v oči pa bodejo futuristične stavbe 
prihodnosti. Organizatorji so v igre vložili, za nas Slovence nedosegljive, bajne vsote denarja. Glavni 
sponzor Gazprom je primaknil tri milijone ameriških dolarjev, prestolnica Rusije, Moskva, je dodala še 
dva, ostalo je prispevalo mesto Ufa. Tekmovanje je bilo prvo v nizu različnih športnih dogodkov na 
svetovni ravni v Rusiji, proti končnem cilju, OI Soči 2014. Nepojmljive vsote vloženega denarja tako 
dobijo smisel. Prisotnih je bilo 31 močnih, milijonskih ruskih mest. Prestolnica Moskva je zahtevala 
prisotnost vseh glavnih mest ruskih regij, s čim močnejšimi ekipami, v vseh razpisanih športih. Na 
rusko ambicioznost kaže tudi seznam medalj, ki je po državah in ne kot je bila praksa na predhodnih 
igrah, po mestih. Doživeli smo še večji spektakel, kot na enakih igrah v Kelowni v Kanadi 2011. 
Predvsem pa upam, da je izjemna konkurenca v Ufi morda le utišala kritizerje, zaradi »šibke« 
konkurence v Kelowni. Tudi če jih ni, hvala Vam za dodatno energijo, ki nas žene naprej. 
 
Ekipa je sestavljena iz najmanj dveh in največ štirih fantov letnik                                . Enako velja za 
deklice, ki so imele celo interne kvalifikacije. Ekipo v Ufi smo vodili znani Gorjanski pravljičarji: MAJA 
PREŠEREN KRISTAN je bila vodja dekliške ekipe, JANEZ PETKOŠ vodja fantovske ekipe in trener 
vseh tekmovalcev v ŠD Gorje, NENAD PILIPOVIČ pa sem bil ponosen vodja izjemne ekipe Občine 
Gorje. Vsak od nas je opravljal množico dolžnosti, utrujenost po takem projektu je neizmerna. Na igrah 
so nastopili predstavniki 64 mest iz 21 držav sveta. 9. držav je osvojilo medalje, 12 jih je ostalo brez. 
Le 4 države imajo zlato medaljo. Po medaljah je suvereno 1. mesto osvojila Rusija: 22 Z, 20 S, 18 B, 
skupaj izjemnih 60; 2. mesto Kazahstan: 2 Z, 2 S, 1 B in 3. mesto Slovenija (vse medalje so 
gorjanske): 1 Z, 2 S, 1 B. Vendar so domačini najhujše poraze doživeli ravno v, za njih zelo 
pomembnem smučarskem teku, od Kazahstanske in Gorjanske ekipe. Gorjanska ekipa je tvegala 
hude kritike »kritizerjev« v Gorjah v primeru neuspeha, si drznila iti v mrzlo Sibirijo, v sršenje gnezdo 
smučarskega teka, kjer pa je močno opikala ambiciozne in vase prepričane ruske ekipe. Na 
smučarskem teku je nastopilo skoraj 100 dečkov in 90 deklic. V mešani štafeti je nastopilo neverjetnih 
41 štafet, kar je mnogo več kot v Svetovnem pokalu. Prvi dan tekmovanj, v četrtek, nas je s srebrno 
medaljo v »klasiki« navdušila ANJA MANDELJC, na koncu izmed vseh dečkov in deklic, tekmovalka z 
najbolj žlahtnimi medaljami, torej nekakšna »princeska« smučarskega teka. V petek, v prosti tehniki, 
sta ob bok zmagovalki stopili ANJA MANDELJC na 2. mestu in NIKA VINDIŠAR na 3. V soboto sta se 
ANJA MANDELJC in KRISTIJAN BREGANT močno razjezila zaradi nekaj sekund, ki so jih delile do 
zlata in brona na posamičnih tekmah, svoje sta dodala še izjemna NIKA VINDIŠAR in ROK KENDA in 
»Kamanda« Gorje je bila nezaustavljiva v mešani štafeti v prosti tehniki. Izjemno pekoča bolečina za 
ruske štafete… Saj veste, da je štafeta »kraljica« smučarsko tekaških tekmovanj, ki običajno poteka 
zadnji dan? Neverjetna razlika do drugo uvrščene ekipe, 41,9", kar 41 štafet na startu, naši izjemni 
navijači, učenci Liceja 83 iz Ufe, profesionalni odnos ekipe do medijev, navijačev... Ali je lahko sploh 
še kaj več? Na ICG morda ne, čaka nas še zmaga na ISF in seveda na Olimpijskih igrah nekoč v 
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prihodnosti... Otroci, še naprej odlično trenirajte v ŠD Gorje, pod vodstvom odličnega trenerja g. 
Janeza Petkoša in njegovih pomočnikov. In zgodile se bodo nove pravljice za otroke... 
 
Rezultati vseh članov ekipe, »klasika«, prosto, štafeta: dekleta ANJA MANDELJC 2, 2, 1; NIKA 
VINDIŠAR 7, 3, 1; ŠPELA KNAFELJ 30, 46, 27; REBEKA HUDOVERNIK 66, 47, 27 in fantje 
KRISTJAN BREGANT 8, 4, 1; ROK KENDA 15, 15, 1; LUKA MARKUN 36, 34, 27; PRIMOŽ 
PETERMAN 54, 66, 27.  
 
Morda še nekaj sladkih spominov na pot in sam dogodek v Ufi. Na poti v Ufo smo se na kratko ustavili 
v Moskvi, mestu z okoli 13 milijoni prebivalcev. Hitri vlak od letališča Domodedovo, nato znameniti 
moskovski Metro s čudovitimi umetniškimi postajami in že smo približno tri ure uživali ob pogledih na 
znamenite objekte centra prestolnice: Bolšoj Teatra, ruskega parlamenta DUME, trgovine GUM, 
Rdečega trga, Kremlja, pravljične Katedrale Vasilija Blaženega v svetlobi žarometov, kipa generala 
Žukova na konju. Leninov mavzolej je bil žal prekrit s ponjavo. V stavbi KGB so nam dosodili teden 
bivanja v sibirskem kazenskem gulagu v Ufi. Ufo smo videli nekoliko manj, zaradi treningov in 
tekmovanj. Sprehod do bližnje mestne četrti je bil edini vpogled v življenje mesta. Množica ljudi, 
zasneženi, grbinasti pločniki in široke avenije, črna umazanija in snežna brozga, kljub temu pa ženske 
v visokih petkah, dolga vrsta potrpežljivih ljudi na pošti, težavna oziroma sploh nikakršna komunikacija 
v angleščini. Brez vodičke, prevajalke, sploh ni bil možen nakup razglednic in znamk. Mrki pogledi na 
tujca, predvsem starejših ljudi, kot posledica preteklega režima, so le del nepozabnih vtisov. Varovala 
nas je množica varnostnikov, tudi na tekmovalnih progah. Na policijsko spremstvo avtobusov na 
prizorišča smo se kar hitro navadili. Seveda je potrebno omeniti sibirsko zimo in mraz, zaradi česar so 
lahko ledene skulpture več mesecev v parkih. V takem vremenu razumeš pomembnost krznenih 
oblačil in kučem domačinov. Tako so oblečeni, da vidiš le oči. Milijonsko mesto ima tudi milijon 
infrastrukturnih problemov. Eden takih je bila luknja na prometni aveniji, zaradi manjkajočega pokrova 
kanalizacije. In kmalu zatem nasedlo vozilo v tej luknji. Različnost v velikostih in razsežnostih med 
Slovenijo in Rusijo smo najbolje ugotavljali ob pogovoru s trenerko Čeljabinska, ki ni mogla razumeti, 
da je v Gorjah le 3000 ljudi. Nejeverno je spraševala, če je res tako izvrstna ekipa osmih otrok iz tako 
majhnega kraja. Pri njihovih milijon prebivalcih je to le nekaj blokov. Koliko vas je v celi državi, dva 
milijona, je bilo vprašanje. Seveda smo izvedeli tudi vse o izjemnem poku ob eksploziji meteorita pred 
kratkim in posledicah. Odprtje in zaprtje tekmovanja je bilo spektakularno, morda zaprtje z mnogimi 
nastopajočimi celo bolj. Plesne točke, množica plešočih otrok, profesionalni plesalci, izjemni kostumi… 
Težko je z besedami opisati, oglejte si video posnetek. Mongolska ekipa, naši cimri v servisnem 
prostoru, niso bili v ospredju na tekmi, so pa bili absolutni zmagovalci na odprtju v narodnih nošah. Na 
dveh plesih je ekipa Občine Gorje pokazala svojo izvrstnost in vzdržljivost. Žal se zaradi tekmovanja 
nismo mogli v živo pogovarjati z astronavti in kozmonavti na Mednarodni vesoljski postaji, kar so 
udeležencem ponudili izjemni organizatorji. 
 
Če ne bi omenil učencev Liceja 83 iz Ufe, katerih zadolžitev je bila, da so naši navijači, bi bil zapis 
brez vsake vrednosti. Kaj takega verjetno ne bomo doživeli nikoli več. Ena izmed njihovih nalog, ki so 
jo dobili pri svojih učiteljih je bila, da sploh prvič v živo spregovorijo s tujci, saj se učijo angleščino. Že 
na odprtju je bil na tribuni edini, ogromen napis »Gorie Slovenia«, spremljali pa so nas vse dni 
tekmovanj, z neutrudnim navijanjem, v četrtek celo štiri ure pri temperaturi -21 stopinj. Veselje ob 
medaljah, posebej zlati, je bilo tudi za njih neizmerno. Naše slike in karikature, medalje šolskih 
projektov so naredile neverjeten učinek, eni druge smo podžigali. Ali so odlični rezultati tudi posledica 
tega vzdušja? Podpisovanje, pisanje posvetil, pogovori z njimi, slikanje, vprašanja o Sloveniji, skupno 
navijanje, učenje besedila in skakanja »Kdor ne skače, ni Slovenc«… In na koncu grenko slovo na 
letališču. Kopico njihovih spominkov sem komaj stlačil v prtljago. Del mene je za vedno ostal pri njih.  
 
Letos se je sploh prvič zgodilo, da za projekt nismo sadili mladih drevesc. Brez tega skupnega dela 
otrok, staršev in učiteljev zame ni projekta. V jeseni pač še nismo načrtovali odhoda v Ufo in smo 
ponujeno delo odklonili. Zamujeno smo nadoknadili pri izpeljavi 17. Šolskega pokljuškega maratona, 
2. 2. 2013, na Rudnem Polju in pri prodaji vstopnic za koncert Zvezde na snegu. Člani ekipe so 
pokazali različne trgovske sposobnosti, dobili so 50 vstopnic za prodajo, 50 % od prodane vstopnice je 
šlo za projekt Ufa 2013. Kaj pravite na tovrstno motiviranje otrok? Vsi so se resnično potrudili in dali 
vse od sebe. Delovno-vzgojno-športno-turistični projekt je prava pot, da mladi spoznajo pomembnost 
dela in truda. Ekipa Ufa 2013 je bila na vseh področjih res izjemna in ni mi žal mnogih ur za izpeljavo 
projekta. 
 
Doslej smo v takih zapisih omenjali znamenito trojko, ki omogoča tovrstne projekte, ŠD Gorje, Občina 
Gorje in OŠ Gorje. Trenutno je, glede na vedno širšo množico podpornikov tovrstnih projektov, 
primernejše razmišljanje o sedmerih Gorjanskih čudesih. ŠD Gorje, ga. Zdenka Mandeljc, Občina 
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Gorje, g. Peter Torkar in ga. Danijela Mandeljc, OŠ Gorje, g. Milan Rejc in ga. Mojca Brejc, Župnijska 
cerkev Sv. Jurija, g. Branko Zadnik, starši otrok, občani Gorij, donatorji. Vrstni red bi bil lahko 
popolnoma drugačen. Vse skupaj pa povezuje geslo Župana Gorij, g. Petra Torkarja, »Stopimo 
skupaj«. Razdvojena, skregana slovenska družba in politiki, pridite v Gorje, imeli se boste kaj naučiti. 
Iskrena hvala vsem, ki kakorkoli pomagate. Posebej se zahvaljujemo donatorjem za finančna 
sredstva: 17. Šolski Pokljuški maraton; FIS SNOWKIDZ AWARD 2012; Občina Gorje, g. Peter Torkar 
in ga. Danijela Mandeljc; Župnijska cerkev Sv. Jurija in občani Gorij, g. Branko Zadnik; Šolski sklad 
OŠ Gorje, ga. Mira Žemva in ga. Mojca Brejc; ŠC Triglav Pokljuka, g. Borut Farčnik; Rotary Club Bled, 
g. Janez Hudovernik; ga. Ivica Knaflič; starši otrok; občani Gorij, ki so od članov ekipe kupili vstopnice 
za koncert Zvezde na snegu, g. Marko Pilipovič, ga. Nika Blagne. Brata Jože in Matjaž Poklukar pa 
sta s karikaturo naše ekipe spisala legendo. Brez g. Janeza Peterlina, ki nas je leta 1997 vpeljal v 
čudovita tekmovanja ISF in kasneje posledično na ICG, tovrstnih zgodb ne bi bilo. 
 
Več o igrah, video posnetek, album slik in rezultate si lahko pogledate na spletni strani OŠ Gorje, pod 
»Učenci«, »3. triletje«, »Športna vzgoja« in »Svetovna prvenstva«, kjer so povezave na spletno stran 
ICG in organizatorje iger v Ufi 2013. Cilj takih projektov ISF in ICG je promocija in spodbuda otrokom 
za vztrajnost pri treningu napornega vzdržljivostnega športa, kot je smučarski tek, v kateremu lahko 
Gorjanci konkuriramo do samega svetovnega vrha. Doživeti tako veliko prireditev je nepozabno. 
Udeleženci bodo imeli veliko za povedati svojim vnukom. Morda še za konec najbolj poučna zgodba 
celotnega projekta, ki jo je izrekla NIKA VINDIŠAR na letalu ob povratku. Ob pogovoru z avstralsko 
ekipo je ugotovila, da se mora še bolj učiti tuje jezike, v tem primeru angleščino. Tudi nekaj več 
geografije ne bo škodilo je še dodala. Ja otroci, učite se, da boste znali čim več! In pridite v ŠD Gorje 
trenirat smučarski tek. 
 
 
Zgornje Gorje, 21. 3. 2013 
 

Nenad Pilipovič 


