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Športna terminologija v televizijski športni oddaji Olimpijski park (2018)
Vse bolj razširjena medijska pokritost športnih dogodkov opravlja dve izmed osrednjih
funkcij medijev, informiranje in zabavo. Olimpijske igre so dandanes skoraj tako medijski
dogodek, kot so športni. Pri poročanju o športnih dogodkih pa je pomembno, da poročevalci
poznajo tako svojo stroko kot tudi strokovno izrazje o športu, ki ga predstavljajo gledalcem,
poslušalcem ali bralcem. Terminologija oz. strokovno izrazje je ključni del vsake vede oz.
stroke. Pri tem je v slovenskem prostoru problematično zlasti pomanjkanje ustreznih slovarjev
in drugih priročnikov, ki bi bili uporabnikom v pomoč pri ustrezni rabi specializiranega
izrazja. V svoji stroki »oddelek z igračkami« ne uţiva visokega statusa, športno poročevalstvo
pa je velikokrat kritizirano tudi zaradi strokovnopoimenovalne neustreznosti ali ţargonskosti,
vendar pa so te kritike večinoma laične in brez jezikoslovnih utemeljitev. Cilj naloge je bil
preveriti upravičenost teh kritik v praksi, natančneje v oddaji Olimpijski park (2018). Vzorec
zajema prispevke o hokeju, alpskem smučanju, smučarskih skokih in biatlonu v vseh
dvanajstih oddajah, ki so bile na sporedu v času olimpijskih iger. Analiza je posvečena
predvsem rabi terminov, ţargonizmov in aktualizmov.
Ključne besede:
aktualizmi.
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Sports terminology in television sports broadcast Olimpijski park (2018)
The increasingly widespread media coverage of sports events is performed by two of the
central media functions, information and entertainment. Today the Olympic Games are almost
as much a media event, as they are sports event. When reporting on sporting events, it is
important that the reporters know both their own profession and professional terms of sports
that they represent to viewers, listeners or readers. Professional expressions, also known as
terminology, are key part of every science or profession. However there is a problematic lack
of relevant dictionaries and other manuals that would help users choose the correct
professional terminology. In its journalistic field, the "toy department" does not enjoy high
status, and sports reporting is often criticized for professional term incompatibility or
jargonism. Sports itself and consequently also sports reporters are blamed for unqualified
acceptance of terms from foreign languages, but these criticisms are largely secular and
without proper language justification. The aim of this master's thesis is to check the eligibility
of these critics in practice, specifically in television sports broadcast Olimpijski park (2018).
The sample includes contributions on hockey, alpine skiing, ski jumping and biathlon in all
twelve broadcasts during the Olympic Games. The analysis is dedicated primarily to the use
of terms, jargonisms and actualisation.
Keywords: Olympic Games, sports reporting, terminology, jargonism, actualisation.
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1

UVOD

Zabava je ena izmed treh glavnih funkcij medijev. Izpolnjuje jo tudi vse bolj razširjena
medijska pokritost športnih dogodkov. Morda ravno zaradi te funkcije »oddelek z igračkami«
v svoji stroki ne uţiva visokega statusa. Vseeno pa morajo novinarji, ki se ukvarjajo s špornim
poročevalstvom, poznati tako svojo (novinarsko) stroko kot tudi strokovno znanje o športu, ki
ga predstavljajo občinstvu.
Stokovno izrazje oz. terminologija je sestavni del vsake vede, torej tudi pri športu ni nič
drugače. Ugotavljanje, kaj je del terminologije določene stroke, pa je presenetljivo teţavno,
zlasti v delu, kjer je treba določiti jasno mejo med terminom in splošnojezikovno leksikalno
enoto.
Športno poročevalstvo je velikokrat kritizirano zaradi strokovnopoimenovalne neustreznosti
ali ţargonskosti (Kristan, 1998; Kalin Golob, 2004; Pistotnik, 2009), vendar pa je kritika v
glavnem laična in brez področnih ali jezikoslovnih utemeljitev. V športu in tudi v športnem
poročevalstvu naj bi bilo veliko preveč nepoglobljenega prevzemanja izrazov iz tujih jezikov,
torej izrazov, ki pogosto ostanejo na ravni polcitatnosti tipa power play.
Oddaja Olimpijski park (2018), ki bo predmet moje analize, je pogovorna oddaja o dogajanju
na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Olimpijske igre so eden izmed največjih športnih
dogodkov na svetu, zaradi globalne medijske pokritosti pa so tudi eden večjih medijskih
dogodkov.
V magistrskem delu bom preverila, ali se siceršnnji očitki kritične javnosti glede prevzemanja
besed iz tujih jezikov in rabe ţargonizmov, ki naj bi bili moteče značilni za športno
poročevalsto, na vzorcu te oddaje potrjujejo kot upravičeni. Z analizo besedila bom skušala
ugotoviti, kakšno izrazje predvsem voditelji in novinarji (pa tudi športniki in gostje) dejansko
uporabljajo, in sicer tako, da bom potrdila/ovrgla naslednji hipotezi:
H1: V oddaji Olimpijski park (2018) je bilo uporabljenih več ţargonskih ali kako drugače
zaznamovanih poimenovanj športnostrokovne vsebine kot knjiţno nevtralnih terminov.
H2: Poimenovanja športnostrokovne vsebine, uporabljena v oddaji Olimpijski park (2018), so
zaznamovana predvsem zato, ker so polcitatna.
7

Magistrsko delo ima 6 poglavij. Uvodu sledi poglavje Novinarstvo in šport. V njem bom
najprej opredelila poslalnstvo novinarstva in dileme, s katerimi se novinarji soočajo. Nato
sledi predstavitev športa in olimpijskih iger ter prikaz športa v medijih. Tretje poglavje je
Terminologija, kjer bom najprej predstavila terminologijo na splošno, nato pa še športno
terminologijo, aktualizme v športnem poročevalstvu in ţargonizme. V četrtem poglavju
(Raziskava) se bom posvetila rezultatom, ki jih bom dobila z analizo besedila. Predstavila
bom glavne ugotovitve glede vsebine in se še posebej posvetila terminom, ţargonizmom in
aktualizmom. Raziskavi bo sledil Sklep, temu pa seznam uporabljenih virov. Na koncu
magistrskga dela sta še dve prilogi (transkripta dveh oddaj).
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2

2.1

NOVINARSTVO IN ŠPORT

POSLANSTVO NOVINARSTVA IN VLOGA MEDIJEV

Enoznačne definicije ali opredelitve, ki bi izčrpno opisovala novinarstvo, ni. V teoriji in
praksi obstaja več poimenovanj novinarstva, ki poudarjajo različne vidike novinarjevega dela
(Doupona Topič, 2010, str. 17). Novinarstvo v vseh svojih oblikah je stalen spremljevalec
našega

vsakdana.

V

medijski

ekonomiji

novinarstvo

predstavlja

vesolje

informacij

neskončnih razseţnosti (McNair, 2005, str. 25). Nekoč je bilo pridobivanje novic teţavno in
drago, danes pa nas obkroţajo kakor zrak, ki ga dihamo. Mnoge med njimi so dobesedno del
našega okolja, z vidika potrošnje pa so v veliki meri zastonj. »Potešitev lakote po novicah ni
več omejena na dva obroka: na jutranji časopis in večerna poročila na televiziji. Novice
prihajajo v obliki prigrizkov vsakršne kakovosti, ki jih lahko grizljamo.« (Hargreaves, 2007,
str. 9–10) Domet novinarstva je bil nekoč omejen s transportom in tehnologijo, danes pa je
globalen, trenuten in interaktiven. V zadnjih letih letih močno narašča število diskusij in
nejasnosti o tem, kaj je (in kaj bi moralo biti) novinarstvo in kdo je novinar (Košir, 2003, str.
60), razvoj tehnologije pa to vprašanje še bolj problematizira (McNair, 2005, str. 27).
Avtorji (glej npr. McNair 2005; Doupona Topič 2010) ugotavljajo, da se novinarstvo
spreminja ţe od samega izvora dalje in se razvija v koraku s spremembami okolja, v katerem
je. S tem se spreminja tudi konsenz o tem, kdo je pravi novinar in katera sredstva informiranja
so v danem obdobju primeri pravega novinarstva. Vseeno pa ostaja prevladujoča miselnost,
kaj novinarstvo je, saj je klub tehnološko napredni dobi producent novinarstva še vedno samo
človek.
McNair (2005, str. 42) meni, da je novinarstvo mnogo stvari in za vsakega posameznika lahko
pomeni nekaj drugega. Nekateri si ga predstavljajo kot tehnično vrlino – priučeno obrt, ki se s
tradicijo prenaša skozi stoletja. Za druge je plemenit poklic s posebno odgovornostjo do
demokracije, močno povezan z etičnimi vrednotami. Za tretje je lahko vrsta umetnosti, ki z
bogato domišljijo in estetiko konstruira realnost. Na srečo je novinarstvo dovolj širok pojem,
da zaobjame vse to in še več.
Po Koširjevi (2003, str. 119) je novinarstvo dejavnost za obče dobro, ki mnogim omogoča
svobodo izraţanja, obenem pa nadzira vladajočo (gospodarsko in politično) elito. Novinarji so
predstavniki drţavljanov, njihova prvotnost pa je odgovornost do javnosti. Slovenski
9

novinarji v svojih (samo)regulatornih aktih kot prvo vodilo omenjajo »pravico javnosti do čim
boljše informiranosti« (Kodeks novinarjev Slovenije, 2011), pri svojem delu pa »so dolţni
predstavljati celovito sliko dogodkov«. Kot osrednje vodilo novinarjevega dela se v javnosti
pogosto omenja objektivnost, za katero medijski strokovnjaki in teoretiki soglašajo, da je
zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov (kot so novinarjevo omejeno védenje in vpletenost
v dogajanje kot član druţbe) v resnici sploh ni moţno doseči (Doupona Topič, 2010, str. 29).
Koncepte, vrednote in elemente, ki jih razpoloţljiva literatura obravnava kot del novinarske
ideologije, Deuze (2005, str. 446–447) razvršča v pet idealnotipičnih lastnosti ali vrednot:
 javna sluţba: novinarji opravljajo javno sluţbo (kot psi čuvaji ali lovci na novice,
dejavni zbiralci in posredniki informacij)
 objektivnost: novinarji so

nepristranski,

nevtralni,

objektivni,

pošteni in (zato)

verodostojni
 avtonomnost: novinarji so pri svojem delu avtonomni, svobodni in neodvisni
 aţurnost: novinarji imajo občutek za aţurnost, aktualnost in hitrost (te so lastne tudi
pojmu »novice«)
 etičnost: novinarji imajo občutek za etičnost, tehtnost in legitimnost
Nesporno je, da ţivimo v dobi mnoţičnih občil in da so mediji ter prek njih novinarji postali
ključni sooblikovalci globalnega druţbenega in našega vsakdanjega ţivljenja (Košir, 2003,
str. 60). Druţina, šola, cerkev in vrstniki so bili dolgo časa tradicionalen vir primarne
socializacije (Doupona Topič in Petrović, 2000, str. 175; Košir, 2003, str. 60), danes pa se
mediji pojavljajo kot socializacijski dejavnik in vplivajo na popularno ter politične kulturo.
Postali so

ena osrednjih druţbenih institucij, saj konstruirajo realnost ter z njenim

predstavljanjem oblikujejo

mnenje ljudi,

sooblikujejo

vrednote,

s stereotipi in klišeji

opredeljujejo stališča, vplivajo na naše mišljenje ter usmerjajo naše odnose v druţini, do
prijateljev in v sluţbi (Doupona Topič, 2010, str. 14).
V osnovi McNair (2005, str. 28) medijem pripisuje tri funkcije:
1. ljudi oskrbuje z informacijami, potrebnimi za nadzor druţbenega okolja
2. tvorijo temelj javne sfere, saj zagotavljajo vire za politično razpravo in prispevajo k
udeleţbi drţavljanov
3. izobraţujejo, razsvetljujejo in zabavajo

10

Mnoţični mediji z novinarskim diskurzom uresničujejo svojo najpomembnejšo in po mnenju
uglednih komunikologov njihovo osrednjo – informacijsko funkcijo (Poler Kovačič v Košir,
2003, str. 9). Danes se samo po sebi razume, da brez obilice dostopnih informacij ne moremo
imeti demokracije, v katero verjamemo, in tudi ne ţelene ekonomske rasti ter potrošniške
izbire (Hargreaves, 2007, str. 9). Obveščanje je v demokratičnem ţivljenju nepogrešljivo: če
drţavljani »ne bi imeli na voljo potrebnih informacij o javnih zadevah, ki jim jih nudijo
mediji, demokracija ne bi bila mogoča«, je zapisano v Resoluciji št. 1003 parlamentarne
skupščine Sveta Evrope o novinarski etiki (Poler Kovačič v Košir, 2003, str. 9–10).
2.1.1

Dileme sodobnega novinarstva

Hargreaves (2007, str. 9–10) opozarja na problematiko naraščajočega vpliva novinarstva.
Pojav novih in cenenih elektronskih tehnologij za širjenje in prikazovanje novic oziroma
komentarjev, ki danes obkroţajo novice, s seboj prinaša probleme. Zaradi njihove velike
količine ugotavlja, da je teţko ločiti dobre od slabih. Novice, do katerih v veliki meri
dostopamo brezplačno, manj cenimo. Novinarstvo je torej v enaidvajsetem stoletju ujeto v
protislovje lastnega uspeha.
»Novica je nekaj, česar nekdo nekje noče natisniti. Vse ostalo so oglasi« (Hargreaves, 2007,
str. 113). To je aforizem, pripisan britanskemu medijskemu mogotcu lordu Northcliffu, ki
postavlja eno osrednjih vprašanj, povezanih z

novinarstvom, in sicer v čigavem interesu

novinar dela: za podjetje oziroma organizacijo, ki ga zaposluje, ali za širše javno dobro?
Koširjeva ugotavlja, da v fazi iskanja in preverjanja informacij izginja novinarsko vprašanje,
ki je osnovno orodje temeljnega novinarjevega opravila (2003, str. 72, 121). Novinarji
informacij ne pridobivajo s spraševanjem, ampak jim jih za objavo zainteresirani subjekti
enostavno dostavijo. Odsotnost novinarjevih vprašanj povzroča, da v sporočilih, ki se kaţejo
kot novinarska, korist vira prevlada nad koristjo javnosti (Košir, 2003, str. 121). Novinarstvo
je v veliki meri odvisno od komercializacije, s tem pa pada kakovost prispevkov (Boyle,
2006).
V zvezi z mediji in novinarstvom nasploh je potrebno izpostaviti še tri splošno znane
probleme: raven profesionalnosti, etiko novinarjev in poklicno tveganje. Vsak posebej in vsi
skupaj so praviloma v največji meri odvisni od stopnje uresničevanja človekovih pravic,
stopnja teh pravic pa je hkrati merilo samostojnosti in neodvisnosti medijev ter novinarjev in
edini relevantni korektor njihovega dela (Doupona Topič in Petrović, 2000, str. 186).
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2.2

ŠPORT KOT DRUŢBENA DEJAVNOST

Fenomen, ki ga imenujemo posplošeno šport, izvira iz človekove biti. Ravnovesje duha in
telesa je prvinska zahteva človekovega obstoja, njegove nravnosti in naravnosti (Doupona
Topič in Petrović, 2000, str. 46). S športno dejavnostjo ustvarja človek specifičen svet z
merili, lastnimi športu; je le eden od mnogih svetov, ki jih ustvarjamo v raznih področjih dela,
kulture, znanosti, umetnosti – je hkrati resničen in domišljijski (Doupona Topič in Petrović,
2000, str. 45). Šport je globoko druţbeno in kulturno zakoreninjen pojav, podobno kot
religija, politika, glasba ali umetnost (Šaver, 2009, str. 13), in je ena izmed skupnih
značilnosti vseh kultur (Doupona Topič in Petrović, 2000, str. 45). V najširšem pomenu
predstavlja biotično in socialno potrebo, ki jo vsaka doba zaznamuje po svoje. Opredelitve
različnih avtorjev se spreminjajo z razvojem druţbe in športa znotraj nje, prav zaradi tega pa
ni mogoče povsem konkretno opredeliti športa za včeraj, danes in jutri (Šugman, 1997, str.
27). Šport je druţbeni pojav, ki se bo spreminjal glede na druţbene potrebe, z njim se bosta
spreminjala tudi njegov pomen in opredelitev.
Pri raziskovanju vloge športa v kontekstu sodobne (mnoţične) kulture ne moremo mimo
pojava modernizacije in razvoja modernega športa. Razvoj modernega športa je temeljito
zaznamovala takratna (konec 19. stoletja) imperialna in nacionalna ideologija, zato ne
preseneča, da obdobje invencije modernega športa sovpada z oblikovanjem nekaterih
transnacionalnih
Konceptualizacija

gibanj

oziroma

invencije

institucij,

modernega

kakršne

športa

ne

so

moderne

zaobjema

olimpijske

zgolj

igre.

oprijemljivega

zgodovinskega obdobja, temveč vrsto dejavnikov, ki so v preteklosti vplivali na razvoj
institucije športa, kakršno poznamo danes. Pri obravnavi športa v sodobnem času in iskanju
okoliščin njegove modernistične invencije ne smemo pozabiti, da je druţbena institucija
športa v zgodovinskem prerezu tesno povezana s pojavom prostega časa in oblikovanjem
različnih ţivljenjskih stilov. Na področju športa sta predvsem mnoţična in popularna kultura
oblikovali pomembno prelomnico, saj so na primer športne panoge, ki so bile v zlati dobi
imperializma rezervirane zgolj za pripadnike višjih razredov, postale z mnoţično proizvodnjo
dosegljive tudi povprečnim posameznikom. Na dokončno oblikovanje modernega športa in
njegovo sodobno dinamiko pa je močno vplival tudi razvoj mnoţične kulture in medijev
(Šaver, 2009, str. 16–17). Kot smo ugotovili, nam mediji direktno in indirektno ponujajo, če
ţe ne vsiljujejo, ţivljenjske vrednote in merila. To še posebej velja za medijsko dobro
"pokrite" športe, saj športne vrednote in vzorci obnašanja niso le delna odslikava, ampak
pogosto popolnoma zastopajo druţbeno sprejemljive ter zaţelene moralne vrednote in norme.
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Prav šport s pojmoma tekmovalnosti in doseţka predstavlja idealno področje odsevanja
določenega druţbenega pogleda na svet (Doupona Topič, 2010, str. 14). A kulturološki
pomen športa je še vedno veliko pomembnejši od pomena za prosti čas in medije. Šport
ljudem pomaga pri ohranjanju občutka lokalnosti in nacionalne identitete, saj se v času velike
geografske mobilnosti še vedno lahko oklenejo domačih športnikov in ekip (Andrews, 2014,
str. 18).
2.2.1

Zgodovina športa

Zgodovina športa ima dolgo obdobje. Stara je toliko, kot je staro človeštvo, kot je stara igra
človeka. Skozi različne faze razvoja pa se je ta dejavnost seveda spreminjala in dopolnjevala:
od najelementarnejših oblik telesnih vaj v skupnosti do modernih športnih panog sodobnega
špota danes. Zakonitosti športa so se skozi čas spreminjale predvsem v odvisnosti od
druţbene biti (Šugman, 1997, str. 11).
Guttman1 (2000, str. 248–256, v Šaver, 2009, str. 108–109) in Rigauer2 (2000, str. 34, v
Šaver, 2009, str. 108–109) menita, da je bilo za modernizacijo športa najpomembneje, da je:
(a) prvotni renesančni modernizaciji v obliki uvedbe športnih pravil v 18. stoletju sledila (b)
kvantifikacija, birokratizacija in angleško ustanavljanje organizacijskih struktur, ki še danes
skrbijo za kodifikacijo in implementacijo pravil. Na takšni podlagi so številni tehnični
dejavniki industrijske revolucije invencijo modernega športa v 19. stoletju razširili v
kompleksno

druţbeno

institucijo,

pogojeno

s

številnimi

kulturnimi

dejavniki.

Med

pomembnejše tehnične inovacije pri modernizaciji športa v 19. stoletju tako štejemo še: (c)
transportne inovacije – lokomotiva, parnik, (č) komunikacijske inovacije – telegraf, mnoţični
tiskani mediji, fotografija, (d) tehnične inovacije športnih rekvizitov. V istem času se
modernizacija športa nadaljuje z (e) specializacijo pravil in športnih disciplin, ki so tesno
povezane tudi z natančnim (f) prostorskim in časovnim merjenjem. Pomemben element
modernizacije športa pa je tudi (g) abstrakcija, ki pretvarja določene naravne okoliščine ali
gibe, ki so v naravi imeli svoj natanko določen pomen, v umetno ustvarjeno oziroma
druţbeno konstruirano institucijo športa. Podobne dejavnike v svojem modelu modernizacije
športa našteva tudi Leonard (1998, str. 41–46), ki kot ključne katalizatorje razvoja športa v

1

Guttman, A. (2000). The Development of Modern Sports. J. Coakley in E. Dunning (ur.), Handbook of Sport
Studies (str. 248–259). London: Sage Publications.
2
Rigauer, B. (2000). Marxist Theories. J. Coakley in E. Dunning (ur.), Handbook of Sport Studies (str. 28–47).
London: Sage Publications.
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ameriškem prostoru izpostavlja razvoj industrializacije, transportnih potencialov in mnoţičnih
medijev, pojav številnih tehničnih invencij in vse širši proces urbanizacije.
2.2.2
De

Olimpijske igre
Coubertin

je poudarjal enakost,

poštenost,

pravičnost,

medsebojno

spoštovanje,

racionalnost, avtonomnost in odličnost – vrednote, ki zaznamujejo skoraj 3000 let olimpijske
zgodovine (Girginov, Parry in Hosta, 2006, str. 3).
Zametki antičnih olimpijskih iger segajo v starodavno Grčijo (Oxlade in Ballheimer, 2000,
str. 6). Zaviti so v mitološke razlage in zgodovinske interpretacije. Stari Grki so verjeli v
popolno harmonijo med naravnim in duhovnim svetom. Olimpija je bila vedno sveti kraj, kjer
se je razvil tudi niz atletskih tekmovanj, s katerimi so Grki izkazovali čast bogovom. Ta
tekmovanja so bila del verskega praznovanja, zato so pridobila izreden pomen v političnem in
vsakdanjem ţivljenju prebivalcev (Oxlade in Ballheimer, 2000; Girginov in drugi, 2006).
Prve antične olimpijske igre so se odvijale leta 776 pr. n. št. v Olimpiji, vendar so bile
najverjetneje ustanovljene ţe nekaj sto let pred tem. Iz majhnega dogodka so postale največja
slovesnost v Grčiji. Igre so potekale vsake štiri leta, vse dokler jih ni krščansko usmerjeni
rimski cesar Teodozij I. leta 393 prepovedal in so dogajanje v Olimpiji opustili. Antične
olimpijske igre so brez prekinitve potekale celih 1168 let (glej Oxlade in Ballheimer, 2000;
Gifford, 2004; Girginov in drugi, 2006).
Nekateri verjamejo, da je razloge za upad pomembnosti olimpijskih iger po 4. stoletju pr. n.
št. mogoče pripisati le enemu vzroku: slabitvi olimpijske religije po peloponeški vojni, ko so
bili njeno učenje in shodi na preizkušnji. Drugi trdijo, da je v ozadju precej bolj zapletena
zgodba, ki vključuje vrsto druţbenih in ekonomskih sprememb, med njimi tudi vpade
germanskih ljudstev na sever in vpliv rimskega cesarstva. Ne glede na razlog je bil ta tradicija
dolgo pozabljena, tako da je dvanajstim stoletjem praznovanju športa in religije v antični
Olimpiji je sledilo trinajst stoletij, v katerih so bili materialni, pa tudi moralni in duhovni
ostanki uničeni ter nato pokopani (Girginov in drugi, 2006, str. 29).
Za očeta modernih olimpijskih iger štejemo francoskega plemiča barona Pierra de Coubertina
(Oxlade in Ballheimer, 2000, str. 12). Sanjal je o oţivitvi antičnih olimpijskih iger kot načina
povzdigovanja športa in duhovnega delovanja (Gifford, 2004, str. 6). Verjel je, da antična
grška dediščina predstavlja jedro zahodne civilizacije in da je moderni šport v svojih moralnih
značilnostih v večji meri naslednik antičnega športa starih Grkov (Girginov in drugi, 2006,
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str. 38). V osemdesetih letih 19. stoletja je večino svoje energije in finančnih sredstev vloţil v
uresničitev

te

ideje

in

polaganje

njenih

temeljev.

Po

letih utrujajočega političnega

prepričevanja je na prvem olimpijskem kongresu na Sorboni 23. junija 1894 s somišljeniki
ustanovil Mednarodni olimpijski komite (MOK). Udeleţilo se ga je 79 delegatov iz 14 drţav
in 49 športnih zdruţenj. Igre naj bi pripravili v Parizu leta 1900, a so zaradi simbolične
povezave s preteklostjo sklenili, da bodo prve igre moderne dobe v Atenah aprila 1896 (glej
Oxlade in Ballheimer, 2000; Gifford, 2004; Girginov in drugi, 2006). Sklep je vseboval tudi
dogovor, da bodo lahko sodelovali le odrasli in da se bodo igre selile iz kraja v kraj. Nad
vsem skupaj bo bedel MOK, katerega člani bodo predstavljali olimpizem v svojih matičnih
drţavah (Girginov in drugi, 2006, str. 38–40).
Olimpizem je po Gringovem, Parryju in Hosti (2006, str. 2) socialna filozofija, ki poudarja
vlogo športa v razvoju sveta, saj pripomore k mednarodnemu razumevanju, mirnemu
sobivanju ter druţbeni in moralni vzgoji. De Coubertin je dojel, da telesna dejavnost,
utemeljena v upoštevanju pravil, lahko pomeni skupno točko mnogih kultur in je lahko kot
most med njimi – šport kot univerzalen koncept. Ţe po definiciji se univerzalna filozofija
dotika vsakogar ne glede na nacionalnost, raso, spol, socialni status, religijo ali ideologijo.
Olimpijsko gibanje je veliko truda vloţilo v doslednost lastne reprezentacije – ujemanje ideje
z realnostjo. Skozi ideje olimpizma se namreč identificirajo mnoge vrednote, ki se jim lahko
iskreno zaveţe vsaka nacija, hkrati pa omogoča, da vsaka nacija razvije sebi lasten sistem, ki
je prilagojen kulturi, okolju in tradiciji ter tudi načrtovani prihodnosti.
Glavni razlogi za oţivitev olimpijskih iger so bile:
1. splošen razvoj športa in športnih tekmovanj v 19. stoletju
2. arheološka odkritja v Olimpiji
3. prizadevnost Grkov
4. mnogo poskusov oţivitve
5. zamisli Pierra de Coubertina
6. ustanovitev MOK-a leta 1894
7. povezava med Veliko Britanijo, Francijo in Grčijo
Aprila 1986 je 245 športnikov 13 narodnosti tekmovalo na 43 tekmovanjih iz devetih športov,
večinoma grško občinstvo pa je igre lepo sprejelo (Girginov in drugi, 2006, str. 42). V
naslednjih stotih letih so olimpijske igre postopoma prerasle v veličastno športno prireditev,
kakršno poznamo danes (Oxlade in Ballheimer, 2000, str. 12).
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2.3

ŠPORT V MEDIJIH

Šport se je skozi stoletja razvijal in s tem pospešil rast medijev (Boyle, 2000, str. 1–2). Vedno
več je novih športno specializiranih radijskih postaj in televizijskih programov, vse več pa je
tudi športnih vsebin na internetu, ki je s sodobno tehnologijo dostopen praktično
povsod (Andrews, 2014, str. 56).
»Odnos med športom in mediji je včasih opisan kot najsrečnejši zakon, vendar z mnogo
napetostmi, kompromisi, nestrinjanji in skrivnostmi, kjer je treba najti neko pot, da bosta
zadovoljni obe strani.« (Doupona Topič, 2010, str. 15)
Današnja slika športa je bolj kot kdaj koli odvisna od njegove medijske predstave, športa kot
dejavnosti in še bolj od vse večjega števila slavnih športnikov. Šport privablja in pridobiva
milijone gledalcev po vsem svetu (Doupona Topič, 2010, str. 14). Številke o obiskih športnih
prireditev ali njihovem spremljanju po radiu in televiziji so v svetu in pri nas impozantne.
Športni spektakel in športne zvezde so ţiva, prisotna realnost našega časa (Doupona Topič in
Petrović, 2000, str. 179). Mediji stremijo k čim večji gledanosti, branosti ali poslušanosti in
posledično k čim večjemu zasluţku, v ta namen pa uporabljajo tudi šport. Danes se v svetu ne
zgodi skoraj nič več, česar ne bi takoj spremenili v elektronsko informacijo. Informacije, ki
nas vsakodnevno obkroţajo, nam namerno ali nenamerno ponujajo različne vrste podatkov,
ustvarjajo miselno strukturo in vzorce razmišljanja, ti pa nas pogosto vodijo v različna
dejanja, ki so povezana z našim delovanjem v zasebnem ţivljenju, pri razmišljanju, odločanju,
delu, izobraţevanju in tudi v športu. (Doupona Topič, 2010, str. 14)
Šport prispeva mnogo dragocenih kvalitet v mnoţične medije in si je zato pridobil tudi mnogo
bralcev, poslušalcev in gledalcev. Veliki športni dogodki pritegnejo mnogo gledalcev, ki
drugače niso tako navdušeni nad športom, po drugi strani pa pritegnejo tudi sponzorje.
Olimpijske igre, ki jih spremlja skoraj milijarda gledalcev, pritegnejo cele drţave in vlade, vse
glavne medije ter sponzorje. Ena največjih lepot oziroma zanimivosti športa je, da je
nepredvidljiv. Šport je za medije privlačen tudi zato, ker lahko vedno zapolni strani oziroma
čas, ki mu je namenjen. Je v nasprotju z resnimi novicami (hard news), ki so bolj
nepredvidljive in za ljudi velikokrat tudi dolgočasne (Andrews, 2014, str. 2). Neko športno
tekmovanje lahko zasede televizijski program od jutra do poznega popoldneva, zraven pa
lahko dodamo še večerne ponovitve in izbrane posnetke. Kratke reportaţe so lahko na
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sporedu še več dni, retrospektive iz televizijskih ali radijskih arhivov pa celo še več let. Ena
sama športna zgodba tako ponuja skoraj neskončne razseţnosti (Doupona Topič, 2010, str.
15).
Bergant kot skupni problem športa in mnoţičnih občil izpostavlja manipuliranje, pri čemer
prevladujeta procesa politizacije in komercializacije. Ta pojava, ki preţemata sodobni šport in
javno komuniciranje, izvirata iz istih središč moči, tako da so šport in javni mediji v isti
navezi oziroma začaranem krogu. Obe strani sta manipulirani in obenem manipulirata (v
Doupona Topič in Petrović, 2000, str. 182–183). V medijskem spektaklu igra kapital
odločilno vlogo in dobiček je privilegiran motiv, kajti osnovni cilj sodobnega novinarstva – z
izjemami, ki jih je iz dneva v dan manj – ni obveščanje javnosti, da bi ta lahko soodločala v
demokraciji in uţivala svoje komunikacijske pravice kot pravice drţavljanov in ljudi.
Odgovorno objektivno novinarstvo kot osnovno opravilo novinarjev izumira (Košir, 2003, str.
63) tudi zaradi skoraj navijaške navezanosti novinarjev na šport. Doupona Topič in Petrović
(2000, str. 183) v izogib tovrstnim manipulacijam in kritikam navajata nekaj varnih klišejev:
gola informacija o rezultatu, včasih nekaj izjav športnikov, predvsem pa športnih udeleţencev
in bolj ali manj kakovosten, ozko strokoven komentar. Podrobnejši pogled v zakulisje širše
razseţnosti športnih prireditev, športne politike in športa nasploh, zlasti če niso uravnani s
sprotno politiko, namreč predstavljajo za novinarja tveganje z različnimi posledicami.
2.3.1

Športno novinarstvo med resnim in popularnim

Športno novinarstvo oziroma novinarstvo o športu je posebno področje novinarstva, ki prav
gotovo deli usodo z novinarstvom nasploh, saj je področje organiziranega športa praviloma
urejeno z mnogimi primesmi totalitarizma, čeprav bi moralo biti najbolj svobodna oblika
človekove dejavnosti v vseh druţbah (Doupona topič in Petrović, 2000, str. 187). Športno
novinarstvo je pomemben del medijev, vendar v literaturi ne predstavlja ene izmed
prestiţnejših novinarskih disciplin (Doupona Topič, 2010, str. 36). Pogosto se mu pripisuje
podoba manj resnega in površnega novinarstva, ki ponuja udobno ţivljenje, zato ga Rowe
(1999, str. 37) imenuje kar »oddelek z igračkami«. Tudi Boyle (2006, str. 1) izpostavlja
paradoksalno

vlogo

športnega novinarstva,

ki v hierarhiji profesionalnega novinarstva

zavzema sramotno mesto »otroškega oddelka«, je površno in prispeva le lahke novice (soft
news). Šport je postal resen posel z ogromnimi finančnimi vloţki, ki se velikokrat dotika
narodovega kulturnega ţivljenja in javne politike. Po drugi strani pa je športno novinarstvo
tudi pomembna veja industrije zabave, ki je pod velikim vplivom komercializacije (Boyle,
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2000; Doupona Topič, 2010, str. 133). Z njo se vedno bolj briše meja med pravim športnim
novinarstvom ter novinarstvom o aktivnostih, povezanih s športom (Boyle, 2006, str. 4).
Prav tako je resničnost, ki nam jo prinašajo mediji, vedno urejena in predstavljena s strani
tistih, ki vodijo medije – producentov, sponzorjev, urednikov, programskih direktorjev in
komentatorjev (Girginov in drugi, 2006, str. 63). Vplivanje športnih novinarjev na občinstva
se na prvi pogled kaţe v najmanj dveh razseţnostih: najprej s samim izborom besedišča, na
drugi stopnji pa z ustvarjanjem gledalčevega referenčnega okvira. Resničnost nam je torej
posredovana v kontekstu, ki pripomore k razumevanju točno določenega vidika zgodbe, kar
lahko prepoznamo kot uokvirjanje oziroma framing (Doupona Topič in Petrović, 2000, str.
183, 187; Doupona Topič, 2010, str. 25–26). Televizija vlaga v šport zelo velike zneske, to
pa ji omogoča, da ga tudi oblikuje po svoje (Andrews, 2014, str. 5).
Športni novinarji imajo široko občinstvo, a so – kot ugotavljajo raziskovalci – med
novinarskimi kolegi malo cenjeni, čeprav je njihovo delo nedvomno zahtevno in odgovorno.
Obsega poznavanje novinarske stroke, strokovno znanje o obravnavani športni panogi,
človeški odnos do športnikov in njihovih uspehov, še bolj pa neuspehov, ter samostojno in
pravilno – po njihovi presoji – umeščanje športnih dogodkov in doseţkov v širše dogajanje
doma in v svetu (Doupona Topič in Petrović, 2000, str. 183–184; Doupona Topič, 2010, str.
54). S temi ugotovitvami se strinja tudi Andrews (2014, str. 1), ki meni, da so potovanje po
svetu, spremljanje športnih spektaklov in druţenje s športniki le ena plat, zaradi katere si
ljudje, ki ne delajo v novinarstvu, predstavljajo športno novinarstvo kot sanjski poklic. V
resnici pa je slika drugačna, saj poklic zahteva ogromno znanja ter veliko priprav in
neprespanih ur, saj je večina športnih dogodkov na sporedu ob večerih in med vikendi
(Andrews, 2014, str. 19). Za športne novinarje tudi ni dovolj, da so le športni navdušenci, saj
morajo svoje znanje na zanimiv način posredovati občinstvu (katerega pričakovanja morajo
poznati),

poleg

tega

pa

morajo

upoštevati še

specifiko

medija,

pri katerem so

zaposleni (Andrews, 2014, str. 23).
Tu je problematična še tabloidizacija. Novinarji namreč svojim bralcem posredujejo tisto, kar
mislijo, da jih zanima, zato se športno novinarstvo vedno bolj pribliţuje poročanju o
dogodkih, povezanih s športom (Boyle, 2006, str. 10).
Povedano odseva tudi v jeziku novinarskega poročevalstva. Po definiciji bi moralo biti
športno poročevalstvo še zmeraj objektivno, vendar v njem vlada med tvorcem in naslovniki
posebno razmerje, v katerem se naslovniki na poročevalca zanesejo, zaupajo njegovim
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podatkom, so nanj navajeni in ga razumejo ter so pripravljeni sprejeti celo odmike od
poročevalskih standardov, ko npr. poročevalca zanese od komentiranja k navdušenju, od
občudovanja športnih doseţkov k navijaštvu, od poveličevanja uspešnega športnika k
omalovaţevanju ipd., ugotavlja Korošec (2005, str. 262). Športni poročevalci včasih torej ne
spoštujejo poročevalskih standardov in jih zanese v subjektivizem, njihovi poslušalci pa to
nespoštovanje norme sprejmejo kot neizpodbitno (in nemoteče) dejstvo (Doupona Topič,
2010, str. 54).
2.3.2

Šport in olimpijske igre na televiziji

Kot smo ugotovili, imajo mediji – še posebej pa televizija – ključno vlogo pri povečanju
zanimanja za šport (Andrews, 2014, str. 5). Boyle (2006, str. 3) meni, da je to predvsem
posledica globalizacije, hkrati pa poudarja, da predvajanje športa po televiziji ne predstavlja le
ene glavnih vezi s samim športom. Poveţe nas tudi z nacionalnostjo, raso in spolom (2000,
str. 11).
Nekateri menijo, da če bi bila moţna poroka v nebesih, bi se to zgodilo med televizijo in
športom. Komercialni uspeh enega namreč vedno prispeva tudi k uspehu drugega – televizija
uporablja šport, da osupljivo dvigne gledanost, šport pa uporablja televizijo za promocijo, ki
mu prinaša neverjetne zasluţke (Doupona Topič in Petrović, 2000, str. 179). Tudi Andrews
(2014, str. 14) piše, da televizija šport izkorišča za povečanje ciljnega občinstva, ta trend pa je
močno povezan še z oglaševanjem kot glavnim virom financiranja medijev (Boyle, 2000, str.
68). Industrija zabave skuša pretvoriti tudi človekov prosti čas v del potrošnje, podvrţen v
prvi vrsti zakonom dobička in dobičkonostnost ne glede na dejanske potrebe ljudi (Doupona
Topič in Petrović, 2000, str. 182).
Vzajemni odnos med olimpijskimi igrami in mnoţičnimi mediji je omogočil, da so se igre iz
športnega tekmovanja za »aristokratsko elito« razvile v poseben ţanr, ki privlači milijone
ljudi. Prireditelji iger v Melbournu leta 1956 so kot prvi zahtevali plačilo televizijskih pravic
za predvajanje tekmovanj – čeprav so olimpijske igre novinarski dogodek in bi televizijske
mreţe morale do njih dostopati prosto in brezplačno – kar je bilo ključno za razvoj
olimpijskih iger kot medijskega dogodka. Izraz medijski dogodek označuje vrsto vedno
pomembnejših znanstvenih, političnih in športnih prireditev, ki označujejo določene časovne
mejnike. Olimpijske igre temu opisu brez dvoma ustrezajo, poleg tega pa ima športno
tekmovanje tudi vse značilnosti dobre zgodbe: konflikt, dramatičen razvoj in zaplet konflikta,
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negotovost zaradi prikritosti informacij ter moţnost vpletenosti in identifikacije (Girginov in
drugi, 2006, str. 72).
Analiza Dayana in Katza3 (v Girginov in drugi, 2006, str. 72–73) nam pomaga razumeti
temeljne značilnosti olimpijskih iger kot posebnega ţanra medijskega dogodka:
 predvaja jih televizija in so odvisne od udarnosti vidnih podob
 prekinejo vsakdanjo rutino in včasih dobesedno ustavijo ţivljenje v kakšni drţavi
 so monopolne, saj se vsi programi osredotočajo nanje oziroma jih ves čas spremljajo
 tekmovanja se neposredno prenašajo in razpletajo
 MOK in organizacijski komite jih prirejata stran od medijev
 so tako organizacijsko kot poročevalsko velik zalogaj
 niso le spontane, temveč predhodno načrtovane, napovedane in oglaševane
 kot medijski dogodek izhajajo iz slavljenja, toda vključujejo tudi tekmovalnost in
napetost
 promovirajo idealizirane vrednote; opominjajo nas, kakšen naj bi bil svet
 imajo nenavadno in izvirno občinstvo, saj se za spremljanje televizijskega programa
odločajo posamezniki, druţine, skupine neznancev pred velikim platnom, majhne
skupnosti v lokalih ali virtualne skupnosti prek interneta
Televizijsko pokrivanje olimpijskih iger kot medijskega dogodka temelji na dveh stebrih: 1.
na prikazu druţbenega vidika (športni dogodki, športniki, športne zanimivosti, slovesnost,
izobraţevanje, studio, novice, zabava, pogovorne oddaje, grafika, oglasi) in 2. na prikazu
tekmovalnega vidika (zmogljivost telesa; posamezniki,

ki predstavljajo

celoten narod;

reprezentance). Ta dva stebra se med drţavami razlikujeta, saj sta odvisna od številnih
kulturnih, tehničnih, ekonomskih in političnih dejavnikov (Girginov in drugi, 2006, str. 75–
77).
Gledalci iz različnih delov sveta olimpijske televizijske vsebine doţivljajo različno. Vedenje
in stališča, dojemanje, odnos in prepričanja glede olimpijskih iger so pri večini ljudi
oblikovani samo na podlagi medijskih besedil in podob. Olimpijske igre so zaradi sposobnosti
privabljanja velikanskega občinstva zelo zaţelene tudi pri oglaševalcih, katerih cilj je razviti
potrošniške navade (Girginov in drugi, 2006, str. 77–78). Uspeha olimpijskih iger si v

3

Dayan in Katz, citirano iz: Lutton. (1997). R. Puijk (ur.), Global Spotlights on Lillehammer. How the world
viewed Norway during the 1994 Winter Olympics. University of Luton Press.
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prihodnosti ne bo mogoče predstavljati brez televizije; kljub temu pa bi bilo zavajajoče trditi,
da so olimpijske igre zgolj medijski dogodek in da se televizijske mreţe ţenejo samo za
dobičkom (Girginov in drugi, 2006, str. 79).
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3

3.1

TERMINOLOGIJA

TERMINOLOGIJA IN TERMINOGRAFIJA

Jezikovno komuniciranje opravlja številne sporočevalne naloge, pri čemer gre največkrat za
sporočanje o določeni temi ali področju. Če je tema ozko specializirana, bomo v
komuniciranju uporabili specializirano izrazje, ki mu rečemo tudi terminologija (Vintar, 2008,
str. 13). Terminologija je hkrati dvoje: po eni strani je veda, ki se ukvarja s preučevanjem in
urejanjem izrazja posameznih strokovnih področij (Ţagar Karer, 2011, str. 13), obenem pa ta
izraz pomeni tudi nabor jezikovnih poimenovanj pojmov neke stroke, npr. geološke,
medicinske, planinske (Vintar, 2008, str. 18). Humarjeva (2004, str. 18) meni, da je
terminologija zelo pomemben del izrazja vsakega modernega jezika in zato pomemben del
besednega zaklada, ki med drugim odraţa dogajanja v druţbi, ţivljenje neke skupnosti v
celoti, suverenost narodnega jezika in naroda kot takega. Na terminologijo najmočneje
vplivajo druţbenopolitične razmere, v katerih ţivi določena jezikovna skupnost (Humar,
2009, str. 42).
Urejena terminologija je bistvena za učinkovito sporazumevanje med strokovnjaki in
uvrščanje novih spoznanj v pojmovni sistem stroke (Ţagar Karer, 2011, str. 13). Specializirani
oziroma strokovni diskurz se od splošnega najbolj opazno razlikuje prav po tem izrazju, tako
da se bomo vanj podali le ob domnevi, da sogovornik ali bralec uporabljeno specializirano
izrazje pozna (Vintar, 2008, str. 13).
Terminološka veda ni nova veda, se pa njen pomen danes veča s hitrim razvojem znanosti na
vseh področjih (Ţagar Karer, 2011, str. 13). Glavni namen terminološke vede je zbiranje,
urejanje in usklajevanje terminologije določene stroke, ki se včasih zaključi s standardizacijo
terminologije (Ţagar Karer, 2011, str. 19). Klasična terminologija je po definiciji tudi
normativna, se pravi ne le opazuje in opisuje, ampak tudi predpisuje terminološko rabo
(Vintar, 2008, str. 18).
Treba je upoštevati, da so terminološki sistemi bolj ali manj utrjeni in da so med različnimi
vedami velike razlike (Ţagar Karer, 2011, str. 35). »Ker ima terminologija vsakega
strokovnega področja svoje posebnosti, jo je – seveda ob upoštevanju splošnih značilnosti, ki
veljajo za vsa strokovna področja – smiselno obravnavati v okviru enega področja. Poznamo
dva vidika: sistemski (obravnava terminov v terminoloških slovarjih in drugih priročnikih) in
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besedilni (značilnosti rabe terminov v strokovnih besedilih) vidik, ki pa v praksi nikakor nista
ločena. Kljub pojmovni naravi terminologije je namreč osnova terminološkega predpisa
vedno opis, ki lahko nastane le na podlagi rabe terminov v strokovnih besedilih.« (Ţagar
Karer, 2011, str. 11; prim. tudi Logar, 2013, str. 137–142) »V idealnem svetu je razmerje med
terminom in pojmom ena proti ena, se pravi da en termin ne more poimenovati več pojmov,
za en pojem pa se sicer lahko pojavi več poimenovanj, vendar je v tem primeru naloga
terminologije, da nastopi predpisovalno in izmed obstoječih variant izbere eno.« (Vintar,
2008, str. 37) Ker strokovno poimenovanje ni omejeno zgolj na strokovni in znanstveni
diskurz, ampak se delno prekriva s splošnim jezikom in z drugimi področji, je predpisovalno
načelo, ki naj bi zagotavljalo enoznačnost, nemogoče udejanjiti (Vintar, 2008, prav tam).
Strokovno izrazje je od splošnega besedišča drugačno zaradi terminološkega dogovora –
institucije za uravnavanje jezikovne prakse v strokah. Teoretična načela izrazoslovja, ki
bistveno opredeljujejo terminologijo, so: zahteva po enoumnosti (zahteva po ujemanju med
pojmovnim svetom in poimenovalnim sistemom stroke – en termin se lahko razume le na en
način, ima en sam pomen), knjižnosti (podrejanje pravilom knjiţnega jezika), čustveni
nezaznamovanosti

(neekspresivnost)

in

kratkosti

strokovnega

izraza

(zaţelena

je

enobesednost). Iz vseh omenjenih izhaja zahteva po ustaljenosti, ki je pomembna v
izrazoslovju, zato se termini spreminjajo redko in po temeljitem premisleku (Kalin Golob,
2001, str. 104).
Kot se terminologija ukvarja s termini in terminotvorjem, se tudi leksikologija ukvarja z
leksemi in postopki tvorjenja leksikalnih enot. Termini so večinoma leksemi, zato se pri obeh
vedah slej ko prej ukvarjamo z besedami in besednimi zvezami, kljub temu pa je med njima
nekaj bistvenih razlik. Najpomembnejša je razlika med predmetom preučevanja, torej med
terminom in leksemom (Vintar, 2008).
Z izraznega vidika so termini eno- ali večbesedni. Terminologija kot nosilec pojmovnega
sveta stroke se običajno veţe na samostalniško leksiko. Pričakovana samostališkost terminov
je pogosto razlog, da spregledamo glagolske (pa tudi druge, npr. prislovne) termine (Logar in
Vintar 2008, 8). Glagoli se v večji ali manjši meri pojavljajo skoraj na vseh področjih, so pa
nekoliko bolj pogosti v športni (in vojaški) terminologiji (Logar in Vintar, 2008, str. 8; Ţagar
Karer, 2011, str. 32–33). Pridevniki samostojno niso termini, so pa kandidati za termine zveze
samostalnikov

s pridevniki,

saj pridevniki določenih skupin (zlasti vrstni) skupaj s

samostalniki tvorijo stalne besedne zveze (Logar in Vintar, 2008, str. 7–8).
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Nova poimenovanja nastajajo s sredstvi in po zakonitostih lastnega (leksemi splošnega jezika
ali drugih strok) ali tujega jezikovnega sistema (prevzemanje iz drugih jezikov), znotraj obeh
je mogoče ločiti več skupin (Logar, 2001/2002, str. 41).
Standard ISO 1087 termin opredeljuje tako: »Termin je jezikovno poimenovanje določenega
pojma na specializiranem ali strokovnem področju. Termin je lahko eno- ali večbesedna
enota, lahko je tudi kratica, vsebuje lahko simbole, formule ali druge nejezikovne elemente, v
širšem smislu pa med termine štejemo tudi nekatera imena in nazive« (navedeno po:
http://lojze.lugos.si/stp/smernice.html; maj 2018).
Vintarjeva (2008, str. 24) termin opredeljuje kot neke vrste nalepko, ki jo priredimo pojmu.
Po Felberju4 (1984, str. 116, v Ţagar Karer, 2011, str. 27) je pojem – ki je bistven za
terminološko vedo – miselna prvina in obstaja neodvisno od termina, medtem ko pomen
splošnega leksema ne obstaja neodvisno od njega. Felber5 (1984, str. 107, v Logar in Popič,
2015, str. 120) termin opredeljuje kot: »jezikovni znak, ki je pripisan enemu ali včasih več
pojmom. Pojem je pomen termina. Termin je lahko beseda ali besedna zveza, črka ali grafični
simbol, okrajšava, kratica, simbol itd. Pojem je od obstoja termina neodvisen«.
Iz zgornjih definicij sledi, da so v terminološki vedi torej v središču pojmi, zato bi moralo
vsako terminološko delo temeljiti na pojmih in ne na terminih, ki so le njihovo jezikovno
poimenovanje (Ţagar Karer, 2011, str. 27). Pojmi pa niso le predmetnosti določenega
področja, ampak tudi procesi, lastnosti, dejavnosti ali načini (Vintar, 2008, str. 18). »Pojem je
sestavina mišljenja,

mentalni konstrukt,

ki predstavlja razred posameznih objektov v

resničnem svetu. Z njihovo pomočjo lahko strukturiramo misli in komuniciramo« (Ţagar
Karer, 2011, str. 27). Pojmi predstavljajo najmanjše elemente, nekakšne atome, iz katerih je
zgrajeno specializirano znanje (Vintar, 2008, str. 23).
Po Ţagar Karerjevi (2011, str. 27) se pojmi med seboj razlikujejo v tem, da imajo različne
značilnosti. Dober opis pojma mora vsebovati razločevalne značilnosti – prisotnost oz.
odsotnost značilnosti znotraj mnoţice medsebojno povezanih značilnosti razlikuje pojem od
drugega pojma v pojmovnem sistemu. Model, povzet po H. Suonuuti6 (1999, str. 10, v Ţagar
Karer, 2011, str. 25), terminološki trikotnik predmet–pojem–termin spremeni v piramido, tako
da doda še eno, za terminologijo zelo pomembno oglišče, in sicer definicijo. Pojmi so
4

Felber, H. (1984). Terminology manual. Pariz: Unesco, Infoterm.
Felber, H. (1984). Terminology manual. Pariz: Unesco, Infoterm.
6
Suonuuti, H. (1999). Upute za nazivlje (prev. Mirko Vukovid). Zagreb: Državni zavod za normizaciju i
meriteljstvo.
5
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abstrakcije, in da bi lahko o njih govorili, potrebujemo termin – jezikovno obliko, ki
predstavlja pojem in definicijo in pojem opiše glede na poloţaj drugih pojmov v sistemu.
Nujna prvina piramide so seveda tudi predmeti (posamezni objekti), torej vsi konkretni ali
abstraktni pojavi iz resničnega sveta.
Pojmovna polja se ustvarjajo z razmerji med pojmi. Najenostavnejša razmerja so hierarhična
ali taksonomska in obsegajo nad- in podpomenskost ter razmerje del  celota/celota  del.
Vzpostavljajo pa se tudi tematska razmerja, ki niso hierarhična in opredeljujejo odnose med
pojmi, specifične za določeno strokovno področje. Sinonimija na ravni pojmov ne more
obstajati, saj vsak pojem označuje svojo miselno enoto, na ravni terminov pa namesto o
sinonimih govorimo o dvojnicah. Pojav več vzporednih poimenovanj za isti pojem je v
terminologiji načeloma nezaţelen, saj vodi do nejasnosti v strokovnem komuniciranju. Načelo
enoznačnosti

v

terminologiji

narekuje,

da

si

pri

normativnem

terminološkem

delu

prizadevamo priporočati le eno poimenovanje in ostala odsvetovati (Vintar, 2008).
Ker je pojem hkrati ţe pomen termina, je termin neodvisen od sobesedila, meni Ţagar
Karerjeva (2011, str. 29), na drugi strani pa Vintarjeva opozarja, da pojmov nikdar ne
moremo obravnavati povsem ločeno od širšega pojmovnega polja, ki mu pripada. Pojmi so
namreč

prek

številnih

in

raznolikih pomenskih razmerij

povezani v večrazseţnostno

pojmovno mreţo (Vintar, 2008, str. 23). Ker ima terminologija poleg pojmovne razseţnosti,
ki je vezana na strokovno vedenje, tudi poimenovalno, je v praksi zaţeleno sodelovanje
področnih strokovnjakov in terminologov.
Več avtorjev (de Bessé7 , 1997, str. 73; Cabré8 , 1998, str. 18; Gantar9 , 2004, str. 176, v Ţagar
Karer, 2011, str. 19; Logar, 2013) poudarja, da bi morala biti primarni vir za terminološko
delo strokovna dela, natančneje specializirani korpusi. Korpusni podatki so namreč v procesu
nastajanja terminološkega slovarja, standarda ipd. uporabni na več mestih. Na začetku lahko
iz njih izluščimo osnovni nabor terminov, nato pa lahko v njih poiščemo relevantne podatke o
njihovi rabi in medsebojnih razmerjih ter razmerjih do druge leksike, ki se ob njih pojavlja v
besedilu (Vintar, 2008, str. 31; Logar, 2013, str. 115126).

7

De Bessé, B. (1997). Terminological Definitions. S. E. Wright in G. Budin (ur.), Handbook of Terminology
Management, Vol. 1 (str. 63–74). Amsterdam: John Benjamins Publishing.
8
Cabre, T. (1998). Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company.
9
Gantar, P. (2004). Jezikovni viri in terminološki slovarji. M. Humar (ur.), Terminologija v času globalizacije (str.
169–178). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
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3.2

TERMINI V BESEDILU

Terminologija je, kljub temu da je teoretično natančno prepoznana in opisana, kot besedilni
pojav vendarle teţko ulovljiva v črno-belo dihotomijo »X je termin − X ni termin« (Logar in
Popič, 2015, str. 120). O tem, kaj v določenem besedilu razumemo kot termin, nam namreč
največ povedo značilnosti besedila in okoliščine njegovega nastanka, seveda pa tudi
neposredno besedilno okolje izraza, zato se je v zadnjih dveh desetletjih tudi v terminografiji
uveljavil korpusni pristop, ki smo ga omenili ţe zgoraj (Vintar, 2008; Logar in Vintar, 2008;
Logar, 2013). Raziskovalci, ki terminologijo opazujejo v korpusih, pa jasno opozarjajo tudi na
zadrege, ki jih tak pristop prinaša (Logar, 2013, str. 92–112; Logar in Popič, 2015, str. 118,
119), in sicer:
a) kje je meja med terminološko in splošno leksiko (ob hkratnem upoštevanju pojava
terminologizacije in determinologizacije)
b) kje je meja večbesednega termina
c) na katero področje (primarno) termin sploh sodi
Sager10 (1998/99 v Vintar, 2008, str. 37) ugotavlja, da se termini po svoji zunanji podobi ali
obliki z ničimer ne ločijo od običajnih besed. To pomeni, da ne moremo oblikovati formalnih
kriterijev za razlikovanje terminov od neterminov. Edini moţni kriterij za omenjeno
razlikovanje je funkcija oziroma specializirana raba. Tudi Vintarjeva (2008, str. 20) se strinja,
da formalne in nedvoumne ločnice med terminom in leksemom ni oziroma je ta izključno
funkcionalna. »Več študij kaţe, da je merilo, kje se termin začne in ali gre za edini ustaljeni
ter sprejemljivi način opisa določenega strokovnega dejstva, zelo odvisno od opazovalca oz.
uporabnika terminologije.« (Logar in Popič, 2015, str. 121)
Popis in opis terminov na podlagi strokovnih besedil oz. korpusov je v slovenščini ţe večkrat
preizkušena praksa z uporabnimi rezultati. Zbranim opisom je v obliki slovarjev ali
podatkovnih zbirk potrebno pridruţiti še statistične metode in orodja, ki objektivizirajo
mnenja uporabnikov takih virov ter omogočajo prikaz terminov z več podatki, zlasti s
tipičnim besedilnim okoljem (Logar in Popič, 2015, str. 129). Na osnovi korpusa, ki ima
razviden namen, merila gradnje, odločitve snovalcev ter besedilnozvrstno, časovno in drugo
zgradbo, lahko področni strokovnjaki in jezikoslovci, ki sodelujejo pri pripravi terminoloških
slovarjev ali terminoloških podatkovnih zbirk, svojo interpretacijo oprejo na podatke,

10

Sager, J. C. (1998/99). In search of a foundation: Towards the theory of the term. Terminology, 5(1), 41–57.
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pridobljene iz resnične jezikovne rabe, s čimer se zmanjšuje subjektivno prepoznavanje
terminološke leksike v besedilih (Logar, Vintar in Arhar Holdt, 2013, str. 114). Prvi tak prikaz
terminologije za slovenski prostor je opisan v Logar in Kosem (2013).

3.3

ŠPORTNA TERMINOLOGIJA

Športno strokovno izrazje je sestavni del znanosti o športu. Znanost v športu se je ves čas
razvijala, hkrati pa se je razvijala tudi športna terminologija. Danes se tako rekoč na vsem
svetu pojavljajo številna odprta terminološka vprašanja športa. Pomeni posameznih terminov
v športu se spreminjajo: pomenijo nekaj drugega, kot so nekoč, ali pa jih zaradi novih
spoznanj (znanost prav v športu izjemno napreduje) zamenjujemo z drugimi (Šugman, 1997,
str. 19–20).
3.3.1

Športna terminologija v slovenskih slovarjih

»Terminološki slovar temelji na pojmovnem sistemu stroke. Pojmi so med seboj povezani v
pojmovni sistem stroke, termini – kot poimenovanja teh pojmov – pa analogno v
poimenovalni sistem stroke. Termini so v terminološkem slovarju prikazani sistematično,
velikokrat so nakazana tudi njihova medsebojna razmerja.« (Ţagar Karer, 2016, str. 110)
Športno izrazje lahko najdemo v različnih slovarjih, tudi v splošnih, kot je npr. SSKJ (Slika
3.1), kar kaţe na to, da gre za področje, ki izrazito sega v splošni jezik.

Slika 3.1: Beseda telemark v SSKJ

télemark -a m
šport. sprememba smeri po strmini navzdol med vožnjo na smučeh, pri kateri je ena od nekoliko

skrčenih nog pomaknjena naprej: narediti telemark / doskok v telemark doskok, pri katerem je ena od
nekoliko skrčenih nog pomaknjena naprej

Vir: https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika (avgust 2018)

Specializiranih slovarjev, ki bi prikazovali terminologijo posameznega področja športa, je v
Sloveniji malo: le dva, in sicer leta 2011 izdani Slovenski smučarski slovar, ki je nastal kot
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skupinsko delo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in Športni
terminološki slovar s podnaslovom Delovni izvod za širšo strokovno razpravo, ki ga je leta
2012 pripravil S. Kristan.
3.3.1.1 Slovenski smučarski slovar (2011)
Kot so zapisali uredniki v uvodu v slovar, je Slovenski smučarski slovar razlagalni,
informativno-normativni slovar smučarskega izrazja. Vsaka iztočnica ima v tem slovarju tudi
tujejezične ustreznike. Jedrni del slovarja vsebuje danes rabljene smučarske termine iz vseh
uveljavljenih smučarskih zvrsti, hkrati pa še izraze iz smučarske preteklosti, ki po sodobni
terminološki teoriji sicer ne sodijo med termine. Zajema zgodovinsko in sodobno smučarsko
izrazje z vseh področij (alpsko smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, turno smučanje,
biatlon, deskanje, smučanje prostega sloga in nove zvrsti), zbrano iz strokovne in poljudne
literature, iz medijskih govornih besedil in po priloţnostno dostopnih neformalnih poteh.
Pomensko je obdelanih 4.050 iztočnic (gl. primer telemark na Sliki 3.2). V prvem delu so
slovarski sestavki s slovenskimi iztočnicami, razlaga pomena in ustrezniki v angleškem in
nemškem jeziku. Tuji ustrezniki po posameznih jezikih so zbrani v obrnjenem angleško- in
nemško-slovenskem razdelku. Slovenski smučarski slovar vsebuje tudi nekatere pogoste
izraze, ki se uporabljajo na sorodnih športnih področjih.
Slovar je namenjen strokovnjakom, ki se ukvarjajo s smučarstvom in o njem pišejo ali
govorijo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, športnikom, študentom in ljubiteljem
tega športnega področja (Slovenski smučarski slovar, 2011). Prosto je dostopen tudi na
spletišču Fran (www.fran.si.).

Slika 3.2: Beseda telemark v Slovenskem smučarskem slovarju
télemark -a m
1. po norveški pokrajini Telemark imenovano smučanje, med katerim se med izvajanjem zavoja
potisne zunanja smučka naprej in naredi poklek s kolenom zadnje noge tako, da je razmik med
peto spodnje (prednje) in prsti zgornje (zadnje) noge približno dolžina telemark čevlja, pri čemer
se opazno dvigne peta zgornje noge od smuči
S: télemark smúčanje (1)

28

ang.: Telemark
nem.: Telemark m
2. tekmovalna disciplina smučanja telemark v dveh delih, iz veleslalomskih zavojev in
smučarskega skoka
S: télemark vèleslálom
GL.: klásični télemark, súpertélemark, télemark opréma, télemark paralélni slálom, télemark po
stárem, télemark položáj, télemark smučí, télemark smúčar, télemark smúčarske vezí, télemark
smúčarski čévelj, télemark sprínt, télemark tekmoválna disciplína, télemark téhnika (1, 2),
télemark zarézno vijúganje, télemark zavòj
ang.: Telemark
nem.: Telemark m
3. pri smučarskih skokih po norveški pokrajini Telemark imenovan, s tekmovalnimi pravili
predpisan doskok, med katerim se potisne ena smučka naprej in naredi poklek z drugo nogo,
tako da nastane med peto prednje in prsti zadnje noge precejšen razmik, pri čemer se opazno
dvigne peta zadnje noge od smuči
S: doskòk v télemark
ang.: Telemark
nem.: Telemark m
4. izpadni korak, ki ga smučarski skakalec napravi pri takem doskoku
ang.: Telemark
nem.: Telemark m

Vir: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/smucarski/iskalnik#v (avgust 2018)

3.3.1.2 Športni terminološki slovar: delovni izvod za širšo strokovno razpravo (2012)
Avtor S. Kristan v uvodu v ta slovar pojasnjuje vzgibe za nastanek dela in izpostavlja materni
jezik kot eno temeljnih prvin nastanka nacionalne drţave. Zanj je ohranjanje in negovanje
slovenščine ena pomembnejših prvin ohranjanja temeljne nacionalne identitete. Pri tem
razmišlja tudi o vlogi terminologije.
Slovar je izšel v nakladi 200 izvodov. Gre za osnutek s pribliţno 2.000 gesli, kot nakazuje ţe
podnaslov pa je namenjen za širšo strokovno razpravo. Prav ta stopenjska priprava je njegova
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posebnost. Slovar skuša pri oblikovanju izrazja delovati usmerjevalno, zato ni zgolj
razlagalen. V njem so gesla, ki jih je avtor zajel iz treh vrst besedil: iz medijskih objav, iz
poljudnostrokovnih besedil in iz strokovnih oz. znanstvenih besedil. Večina gesel v osnutku je
pojasnjenih na slovarski način – geselski oz. slovarski članek sestoji iz gesla in razlage gesla –
novejši ali manj znani izrazi pa so obseţneje razloţeni in se nagibajo k leksikonski obravnavi
(Slika 3.3). Nekaterim geslom sledi še opomba, ki vsebuje utemeljitve predlaganega izraza,
pobude za razmislek o ustreznejšem izrazu, izraţa dvom o ustreznosti kakšnega izraza ali pa
predlaga poimenovalne posodobitve. "Tujke", "ţargonski izrazi" in "slengovske besede" so v
slovarju zapisane, vendar puščica ob njih bralca usmerja na terminološko ustreznejši domači
izraz. Avtor domačim ustreznicam izrecno daje absolutno prednost (Športni terminološki
slovar, 2012).

Slika 3.3: Beseda telemark v Športnem terminološkem slovarju
telemark
1. stara tehnika alpskega smučanja imenovana po pokrajini Telemark na Norveškem , za katero
je značilna drža smuči v → izpadnem koraku naprej, ki ga omogočajo vezi, ki dopuščajo visoko
dviganje pete: peta prednje noge, ki je na smučki s celim stopalom, je vsaj za en čevelj pred
konico zadnjega čevlja z dvignjeno peto; kolena so precej pokrčena, peta zadnje noge visoko
dvignjena, telesna masa je precej enakomerno razporejena na obe nogi;
2. žargonski izraz za → telemark smučanje , → telemark zavoj in za → telemark tehniko;
3. pri smučarskih skokih doskok v izpadni korak, v telemark: npr. tekmovalec se je z odličnim
telemarkom prebil na prvo mesto.

Vir: Športni terminološki slovar: delovni izvod za širšo strokovno razpravo (2012)

3.3.2

Športna terminologija v očeh laične kritične javnosti

Da se šport kot veda razvija še danes, potrjuje tudi dejstvo, da v njej še vedno nenehno prihaja
do strokovnih nesoglasij pri različnih poimenovanjih športnih vsebin. Če je terminologija
neurejena, je sporazumevanje oteţeno ţe znotraj same stroke, še toliko bolj pa z drugimi
vedami (glej Kristan, 1998 in 2000).
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Hkrati pa se zdi, da je športna terminologija še bolj kot terminologije drugih ved izpostavljena
kritikam laične javnosti, ki v pismih bralcev, komentarjih pod novicami na novičarskih
portalih ali kako drugače ugovarja rabi po njihovem mnenju po nepotrebnem prevzetega
športnega izrazja v medijih. V svojem razmišljanju v reviji Šport se je na take ocene odzval
Pistotnik (2009), ki je opozoril, da je potreben večji trud pri uveljavljanju slovenskega
športnega izrazja. Urejeno izrazoslovje bodo po njegovem mnenju laţje usvojili tudi športni
nestrokovnjaki, "onesnaţevanje" slovenskega športnega jezika pa je sam pripisal predvsem
nevednosti in nepoučenosti novinarjev (prav tam, str. 51). Tudi ta avtor opaţa, da se različni
izrazi v slovenskem strokovnem športnem izrazju privzemajo in uporabljajo nekritično in
nesistematično. Privzeti so neposredno iz tujega jezika ali pa so le deloma poslovenjeni in se
»strokovno« uporabljajo kljub temu, da za poimenovanje iste vsebine ţe obstajajo ustrezni
domači izrazi, ali pa kljub temu, da bi se poimenovanja iz tujega jezika dalo prevesti. Pri tem
prenosu se včasih celo zgodi, da se izvorni pomen tujega izraza spremeni in ga niti tuje
govoreči ne razumejo (2009, str. 53). Podobno kritičen je do prevzemanja terminologije v
športu tudi Šugman (1997, str. 20).

3.4

AKTUALIZMI V ŠPORTNEM POROČEVALSTVU

Vse, kar ni nevtralno, je stilno zaznamovano. Aktualizmi v poročevalstvu so po Korošcu
odmik od neposredne označbe predmeta govora in ne zgolj formalni govorniški okrasek.
Aktualizacija pomeni novo, sveţo, posebno, nenavadno uporabo jezikovnih sredstev za
dosego posebnega učinka, z njo pa tvorec posega v spoznano in na novo poimenovano
resničnost. Aktualizacija je torej sredstvo, s katerim tvorec išče pot k naslovniku in navezuje
stik z njegovim izkustvenim svetom, da bi sproţil njegovo čustveno in umsko dejavnost
(Korošec, 1998, str. 15–17).
Med aktualizme spadajo frazemi, ekspresivno, zvrstno ali časovno zaznamovano besedišče,
neologizmi,

metafore,

metonimije,

sinekdohe,

ljubkovalne

retorična vprašanja, poosebitve, ironizmi, evfemizmi itd.
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besede

in

pomanjševalnice,

3.4.1

Športna nevtralna in žargonska poimenovanja

Poročevalci svoje podatke pogosto pridobivajo iz neposrednih stikov s športniki, zato poznajo
njihove "interne" načine izraţanja, torej tudi njihov športni ţargon. S tem, ko spadajo tako
rekoč v njihov krog, v svojih poročilih športni poročevalci privzemajo tudi športnikom lasten
način izraţanja, ki se giblje od ozko specializiranih terminov do slikovitemu opisovanju.
Razmejitev med temi izrazi je teţavna, za stilistiko pa zaradi dinamičnosti prehajanja od
nevtralnega k zaznamovanemu tudi zelo zanimiva. Poznavanje ţargona športnikov prinaša v
športno poročevalstvo obilico ţargonizmov, ki so za naslovnika odraz ţive govorne okoliščine
(Korošec, 2005, str. 267). Ţargonizmi kot neknjiţne besede so v besedilih knjiţnega jezika
lahko le stilemi, v strokovnih besedilih pa jih čutimo kot motnjo (Korošec, 2005, str. 260).
Športni poročevalec z njimi svoje besedilo aktualizira v smislu ţargonskosti (Korošec, 2005,
str. 267).
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4

4.1

RAZISKAVA

VZOREC IN METODE DELA

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšna je raba športne terminologije v televizijski
oddaji Olimpijski park 2018. Oddaja je nastala na RTV Slovenija.
V vzorec sem zajela vseh dvanajst oddaj, ki so bile na sporedu na programu Slovenija 2 med
9. in 24. februarjem 2018 (www.rtvslo.si). Oddaje sem si najprej ogledala v celoti, nadaljnjo
analizo pa sem izvedla le na tistih delih, ki so bili posvečeni smučarskim skokom, biatlonu,
hokeju in vsem disciplinam alpskega smučanja.
Metoda, ki sem jo uporabila, je bila analiza besedila. Relevantne prispevke prvih dveh oddaj
sem nato transkribirala, da sem laţje podčrtovala pomembne dele besedila. Ker pa je bilo
transkribiranje vseh obravnavanih delov oddaj precej zamudno, sem pomembno terminologijo
in leksiko iz nadaljnjih oddaj raje sprotno izpisovala ob večkratnem poslušanju.
Iz vsake oddaje sem torej iz prispevkov, ki so se nanašali na prej omenjene športe, izpisala
besede in besedne zveze, ki so predmet moje analize. Razvrstila sem jih v tri glavne skupine z
dvema podskupinama:
 športna terminologija: (a) nevtralni termini, (b) ţargonizmi
 leksika (neterminološka), značilna za športno poročevalstvo: (a) enobesedna, (b)
večbesedna oz. kolokacijska
 aktualizmi v poročevalstvu
K tem skupinam sem dodala še posebno skupino, kamor sem umestila besede in besedne
zveze, ki so se se mi zdele pomembne za mojo raziskavo, nisem pa jih mogla umestiti v
nobeno izmed zgoraj naštetih.
Pri izpisovanju sem uporabila metodo popolnega izpisa, torej sem večkrat uporabljene besede
in besedne zveze izpisala vsakokrat, ko so jih govorci (voditelja, novinarji, gostje, športniki v
izjavah ipd.) izrekli. Izjema je bila druga skupina, torej leksika, ki je značilna za športno
poročevalstvo: tu sem izpisala le primere, ki so se pojavili večkrat in so po moji presoji tudi
sicer značilni za novinarsko poročanje o športnih temah. Navedeno pomeni, da je bil v tem
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delu izpis paberkovalni. Da bi namreč leksiko prepoznali kot značilno, celo kolokacijsko, bi
potrebovali večji vzorec (korpus) besedil.
Ţe v teoretičnem delu sem navedla ugotovitve iz literature, po katerih je meja med splošno
leksiko in terminologijo – če oboje opazujemo v besedilu – lahko nejasna ter da je odločitev,
kam umestiti določeno poimenovanje, v precejšnji meri prepuščena presojevalcu samemu. Pri
razvrščanju besedišča, ki je torej temeljilo na moji subjektivni presoji, sem zato posebno
pozornost namenila doslednosti in konsistentnosti, pomagala pa sem ti tudi s prej omenjenimi
slovarji (SSKJ, Slovenski športni slovar in Športni terminološki slovar: delovni izvod za širšo
strokovno razpravo).
Kot sem navedla ţe v uvodu, sem v raziskavi sledila dvema hipotezama:
H1: V oddaji Olimpijski park (2018) je bilo uporabljenih več ţargonskih ali kako drugače
zaznamovanih poimenovanj športnostrokovne vsebine kot knjiţno nevtralnih terminov.
H2: Poimenovanja športnostrokovne vsebine, uporabljena v oddaji Olimpijski park (2018), so
zaznamovana predvsem zato, ker so polcitatna.

4.2
4.2.1

REZULTATI RAZISKAVE
Pogostost

Pri besedišču, izpisanem po metodi popolnega izpisa, so sodelujoči v oddaji uporabljali daleč
največ terminov, in sicer v obsegu skupnih pojavitev 1860. Aktualizmov je bilo 419, sledijo
jim ţargonizmi s 178 in nazadnje še 14 izpisov, umeščenih v posebno skupino (Slika 4.1).
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Slika 4.1: Število izpisanih besed oz. besednih zvez po metodi popolnega izpisa (skupna
pogostost)
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Slika 4.2: Deleţ izpisanih besed oz. besednih zvez po metodi popolnega izpisa v odstotkih
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V zgornjem grafu (Slika 4.2) so podatki prikazani še v odstotkih. Tu je lepo vidno, da izmed
celotne leksike, ki me je zanimala v raziskavi, termini zavzemajo večinski, skoraj 60-odstotni
deleţ izrazja v oddaji. Na drugem mestu po deleţu je bila leksika, ki je značilna za športno
poročevalstvo (23%). Sledili so aktualizmi (13%), nato ţargonizmi (6%), najmanjši deleţ pa
je zavzela posebna skupina (manj kot 1%).
V nadaljevanju sem vse ponovljene izraze, ki so bili rabljeni v različnih slovničnih oblikah,
zdruţila in jih zapisala v osnovni obliki, zraven pa pripisala še število ponovitev.
PRIMER:
ŠPORTNA TERMINOLOGIJA
nezaznamovana
alpske smučarke
alpskega smučanja
alpskega smučanja
alpskega smučanja
alpskega smučanja
alpskega smučarja
alpskega smučarja
alpskem smučanju
alpskem smučanju
alpskem smučanju
alpskem smučanju
alpskih smučarjev
alpskih smučark
alpsko smučanje
alpsko smučanje

ŠPORTNA TERMINOLOGIJA
nezaznamovana
alpska smučarka (2)
alpski smučar (3)
alpsko smučanje (10)
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Tako sem dobila tabelo samih različnih besed oz. besednih zvez (z zabeleţenimi ponovitvami,
zapisanimi v oklepaju).
Takšen izpis je dal popolnoma drugačno sliko kot prejšnji. Število terminov se je pri tem
skrčilo le na 317, največ pa je bilo aktualizmov s 343 izpisi (Slika 4.3). Ţargonizmi so na
tretjem mestu.

Slika 4.3: Število izpisanih besed oz. besednih zvez v osnovnih oblikah
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Med prvim (Slika 4.1) in drugim (Slika 4.3) izpisom je torej velika razlika, ki pa je
razumljiva: termini, ki so ključni za neko področje, se v besedilih pač ponavljajo – zanje
govorci praviloma ne iščejo drugih, novih izrazov, poleg tega pa je za terminologijo značilno
(ali pa bi vsaj moralo biti), da nima sopomenk.
Najpogosteje uporabljeni termini so bili: tekma (134), slalom (59) in olimpijske igre (50) (več
primerov gl. v nadaljevanju v razdelku 4.2.2).
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Morda je tu zanimivo, da termin olimpijske igre ni bil omenjen večkrat glede na to, da so bile
olimpijske igre osrednja tema oddaje. To pripisujem zamenjavi s krajšim poimenovanjem igre
(35 ponovitev), ki sem ga umestila k leksiki, značilni za športno poročevalstvo.

Slika 4.4: Izpis besed oz. besednih zvez brez ponovitev v odstotkih
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Ţargonizmi, na katere je laična javnost še posebej kritično pozorna, so bili v oddaji rabljeni v
manjšini (glej Sliko 4.4). Najpogostejši štirje ţargonizmi so bili: kolajna (15), kombinacija
(11), pak (5) in pogoji (5). Pri popolnem izpisu je bilo ţargonizmov le 5 %, pri izpisu brez
ponovitev pa se je odstotek ţargonizmov povečal na 9 %. Zanimivo je, da so bili v oddaji
precej pogosti tudi aktualizmi, npr. hokejski čudež, gledali ga bodo v hrbet in imam kromosom
za hitrost. Obojim, pa tudi terminom, sem se nadalje posvetila še v vsebinski analizi.
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4.2.2

Vsebina

4.2.2.1 Termini
V to skupino sem umestila izraze, ki so se mi zdeli strokovnopoimenovalno nevtralni.
Pričakovano je bilo največ terminov samostalniških (Slika 4.5), bilo pa je tudi kar nekaj
glagolskih, ki so v športu pogostejši kot v drugih strokah, npr.: izenačiti, leteti, odstopiti,
poškodovati (se), prehiteti, uvrstiti (se), zmagati. Našla sem tudi tri prislovne termine (od tega
je eden variantni): brez zgrešenega strela, ob igralcu manj, ob igralcu več/z igralcem več; v to
skupino sem pripisala tudi primer napadalno /igrati/, saj se ga je dalo razumeti vrstno, torej
kot 'ne igrati obrambno'.

Slika 4.5: Odstotek terminov po besedni vrsti
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Tabela 4.1: Dvajset najpogostejših terminov
tekma (134)

igralec (28)

slalom (59)

smučati (28)

olimpijske igre (50)

tekmovalec (28)

smuk (47)

trener (27)

zmagati (40)

trening (27)

medalja (39)

rezultat (25)

39

100%

ekipa (37)

skok (24)

sezona (37)

gol (22)

zmaga (33)

cilj (19)

reprezentanca (31)

svetovni pokal (19)

V zgornji tabeli (Tabela 4.1) so zapisani termini, ki so imeli v analiziranih besedilih največ
ponovitev. Vsi ostali termini so jih imeli 19 ali manj.
Pričakovano sem pri izpisovanju naletela na kar precej dilem. Navajam dva primera.
a) fotofiniš in videoanaliza
Oba izraza bi lahko bila sopomenki, kar pomeni, da bi le eden izmed njiju lahko bil nevtralen.
A sta bila uporabljena v različnih kontekstih in športih. Fotofiniš je bil edini uporabljen v
biatlonu, videoanaliza pa v hokeju. Iztočnici sem preverila tudi v slovarjih:
 SSKJ (2014): »/F/otografski posnetek prihoda tekmovalcev, zlasti tekačev, kolesarjev,
na cilj, po katerem se določi njihov vrstni red: zmagovalca so določili s fotofinišem
// fotografska kamera z elektronsko uro za avtomatsko snemanje vrstnega reda in zapis
doseţenega časa ob prihodu tekmovalcev, zlasti tekačev, kolesarjev, na cilj.«
 Slovenski smučarski slovarj (2011): »1. z videokamero, postavljeno na prednjem robu
ciljne črte, posnet tekmovalčev prehod navpične ravnine nad ciljno črto s konico
čevlja; 2. naprava za najbolj natančno določanje vrstnega reda prvih treh tekmovalcev
z istim izmerjenim časom pri prihodu v cilj.«
 Športni terminološki slovar (2012): »1. fotografski posnetek prihoda tekmovalcev
(zlasti tekačev in kolesarjev) na cilj, po katerem se določi njihov vrstni red; 2.
fotografska kamera z elektronsko uro za samodejno snemanje vrstnega reda na cilju in
zapis doseţenih časov.«
Opaziti je mogoče, da so si razlage med seboj podobne in da noben slovar besede fotofiniš ne
označuje kot ţargonske ali kako drugače stilno zaznamovane.
Videoanaliza je v Slovenskem smučarskem slovarju (2011): »/A/naliza videoposnetkov s
treninga in/ali tekmovanj v smučarskih disciplinah.«
Iztočnice videoanaliza ni v SSKJ in Športnem terminološkem slovarju.
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Iz definicije iz Slovenskega smučarskega slovarja je mogoče razbrati, da fotofiniš in
videoanaliza nimata enakega pomena, zato sem obe besedi pustila v kategoriji terminov.
b) kombinacija in alpska kombinacija
Kombinacija ima iztočnici v SSKJ in Slovenskem smučarskem slovarju, pri čemer je v SSKJ
v zvezi alpska kombinacija opredeljena kot termin s pomenom 'smuk in slalom ali smuk,
slalom in veleslalom'. V Slovenskem smučarskem slovarju (2011) je samostojno rabljen
samostalnik kombinacija v tem pomenu označen kot strokovni pogovorni izraz:
kombinacija: 1. tekmovanje navadno v dveh različnih smučarskih zvrsteh, na primer v smuku in
slalomu ali v smučarskih skokih in teku na smučeh 2. seštevek časov v alpski kombinaciji ali v
nordijski kombinaciji seštevek točk, ki temeljijo na dolţini in slogu smučarskega skoka, preračunane v
čas, na podlagi katerega se določa časovni razpored na startu v teku na smučeh 3. strok. pog. → álpska
kombinácija (1, 2, 3, 4), → álpska kombinacíjska tékma

V Športnem terminološkem slovarju kombinacije kot samostojnega izraza ni, med gesli je le
alpska kombinacija. Kombinacijo sem zato uvrstila k ţargonizmom.
4.2.2.2 Ţargonizmi
Pri tej skupini sem pričakovala več izpisov, kot jih je bilo. Predvsem sem na podlagi prebrane
literature predvidevala, da bo več polcitatnosti, ki pravzaprav ni prišla do izraza. Zasledila
sem štiri primere, pri čemer so bili trije s področja hokej, eden pa iz alpskega smučanja.
PRIMERI CITATOV IZ ODDAJ:
»Kirill Kaprizov je v osemintrideseti minuti dokončal hat-trick.« (novinar)
»Tako kot je sam Thoresen povedal... Penalty kill, power play... Če izkoristiš power play se
hitro lahko odlepiš, imaš prednost. Potem mora nasprotnik loviti/.../« (Matjaţ Kopitar)
»Malo smo imeli doma debato, mislim da Tina nekaj ve o super G-ju/.../« (Andrea Massi)
V Športnem terminološkem slovarju je power play opredeljen kot ţargonizem, ki v hokeju na
ledu pomeni napadalno igro z igralcem več. V istem slovarju je med gesli tudi hat-trick
pojasnjen kot trikratni zaporedni zadetek istega igralca.
Poleg omenjenih iz hokeja med polcitatne ţargonske termine spada še super G (izraz je v
odddaji uporabil Andrea Massi). Vse polcitatne izraze so uporabili strokovnjaki s športnih
področij ali tekmovalci, novinar pa v vseh oddajah le enkrat. Pri rabi polcitatnosti ni šlo za to,
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da bi govorci nevtralne izraze ţeleli nadomestiti z ţargonskimi, da se ne bi ponavljali, temveč
bolj verjetno za to, da so uporabili izraz, ki ga vsakodnevno uporabljajo med svojimi
strokovnimi kolegi.

Tabela 4.2: Vsi izpisani ţargonizmi
/obvladati/ materiale

naprava (3)

smuk z vrha

/strel/ je šel mimo (2)

narediti preveč zavoja

specialistka (2)

agresiven sneg

narediti skok (3)

spodnji del (3)

čist odskok

ni imel hitrosti

srednji del

delati skoke

ni veliko prostora

staff

dno skakalnice

odnese me

stopiti čez rob smuči

dodajati

odpeljati (3)

strel mimo (4)

dodati (2)

odsmučati

strel uide

dokončati hat-trick

pak (5)

strelska slika

držati na skok

pak na bandi

strelsko /soliden/

dviguje smuči

pasti na zgornjo smučo

super G (4)

finiš

peljati se brez vratic

špica

golman

penalty kill

šprinterski /slalom/

hitra postavitev

pobrati vse grmine

tarča pade (3)

hodnik postane ožji

podlaga (3)

teren

hrbtna stran

pogoji (5)

trda proga

igra ena na ena

poklopnik

trening skok (2)

igrati na telo (2)

poslati zgornje telo v
prazno

trening vožnja

imeti posest

potegniti smučko

turistične smuči

izgubljati v srednjem delu

prehitro pasti dol

usesti se (2)

izhod iz zavoja

preko kola

večja naprava

izkoristiti power play

preparacija slaloma

veleslalomska kolajna

karavana

pristati

velika naprava
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kazenska runda

priti do mreže

velikanka

klop (2)

priti preko roba

veliki slalom

kolajna (15)

priti prenizko ven

veliko tekmovanje (2)

kombinacija (11)

ravninski slalom

vertikala

koridor

repešaž

vizualizirati

krajši smuk

rob (mize)

vremenski pogoji

krogla

se odlepiti

vrh zaleta

lesena kolajna

skočiti po zobeh

vzeti hitrost

manjša skakalnica

skok v cilj

z vrha dol potlačiti

miza (2)

skrajšan slalom

zaprl ga je

miza prehitro mineva

skrajšan smuk

zarezati

na okroglo

skrajšati zavoje

zavito /postavljeno/

na vrhu /proge/ (2)

slalomska kolajna

zdrs na smučko

najti pravi ritem

smučati na meji

zgornji del (2)

najti rob mize

smučati na moč

zlata kolajna

napasti vratca

smučati z rezervo

zlata olimpijska
kolajna

Nekaj je bilo še primerov s tremi ponovitvami (npr. naprava, narediti skok, odpeljati, spodnji
del, tarča pade...) in z dvema ponovitvama (npr. dodati, igrati na telo, usesti se, veliko
tekmovanje...), največ pa je bilo posamičnih izpisov ţargonskih izrazov, vsi so prikazani
zgoraj (Tabela 4.2).
Beseda, pri kateri sem v tem delu analize bila najbolj v dilemi, je bila repesaž.
Beseda mi je povzročala teţave ţe zaradi različne izgovorjave (repesaž : repasaž). Po hitrem
pregledu na spletu sem opazila, da je pri novinarjih, ki spremljajo različna športna področja,
precej pogosta. V slovarjih je zapisana drugače, kot je bila izgovorjena v oddaji (gl. iztočnico
iz SSKJ spodaj), je pa v Športnem terminološkem slovarju opredeljena kot ţargonizem (gl.
prav tam), zato sem jo tudi sama uvrstila v to skupino.
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SSKJ (2014): »/R/epasaţ: šport., pri nekaterih tekmovanjih dodatno tekmovanje izločenih
tekmovalcev, ki omogoči uvrstitev v nadaljnje tekmovanje: v finale so se uvrstili šele po
repasaţih / repasaţ osmercev.«
Športni terminološki slovar (2012): »/R/epasaţ: ţarg. (fr. repasser, zopet peljati mimo)
→ dodatna tekma.«
4.2.2.3 Leksika športnega poročevalstva – enobesedna in večbesedna
Pri teh dveh skupinah razen splošne dileme, kje se konča leksika in začne termin, ni bilo
večjih posebnosti, smo pa tu ostali, kot je bilo ţe pojasnjeno, pri paberkovalnem izpisu,
čeprav smo enake primere potem tudi prešteli. Pri enobesednih leksemih je šlo npr. za: fant,
nastop, kariera, zaostajati, najizkušenejša, najhitrejši, vodstvo, preizkušnja, pritisk, osvojiti,
nasprotnik, osredotočenost, generacija ... Kot kolokacijske pa smo npr. prepoznali: izboljšati
čas, prenašati pritisk, izpustiti nastop, izpeljati tekmo, mesto vodilne, kandidat za zmago,
odpoved tekme, razplet tekme, soliden skok ...
NAJPOGOSTEJŠE PONOVITVE – ENOBESEDNA LEKSIKA
fantje (38)

nastop (24)

igre (35)

kariera (7)

dekleta (26)

zaostajati (7)

NAJPOGOSTEJŠE PONOVITVE – KOLOKACIJE
zlato odličje (9)

olimpijsko odličje (3)

prevzeti vodstvo (5)

nastopiti v smuku (3)

4.2.2.4 Aktualizmi
Aktualizmov je bilo v oddajah presenetljivo veliko. Nekaj tipičnih se je ponovilo (npr. dame
in punce (namesto smučarke, skakalke, hokejistke, biatlonke), (glavni) favorit, favoritinja,
stopničke (namesto zmagovalni oder), zlato ...), sicer pa so bili večinoma kar enkratni.
V nadaljevanju jih bom razvrstila v nekaj najpogostejših skupin.
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RETORIČNO VPRAŠANJE
A dobro slišim Hirscerja ţe zdaj?

Se bosta sploh lahko pobrala?

Koliko je še goriva v njej?

Te skrbi, da bi me odpihnilo?

POMANJŠEVALNICE
Saško (3) (ljubkovalno)

napakica

deklica (2)
PRIMERA ALI KOMPARACIJA
/.../ dihala kot eno.
Drvi kot po tirnicah.
Jutri bo kot renjen lev.
/.../ kot sneţna kepa začela kotaliti/.../
To je bilo večje zadovoljstvo, kot da bi ji dal taveliko Milka čokolado.
/.../ zaščitili kot podkev.
PERSONIFIKACIJA
Domačnost ni pomagala.
Igrajo malenkosti.
/.../ kombinacija odhaja iz alpskega smučanja.
Material igra veliko vlogo.
Pak je ţiv.
Tekma ţivcev.
Stotinke so mu vzele bron.
Odličje daje zagon.
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METAFORA
/skače/ po kamikazah.
Mi smo palček.
Prednost se je stopila.
Slalom je loterija.
/.../ začela dizelsko.
/.../ veter zabelil boj za medalje.
Kolajne ti dajo krila.
METONIMIJA
Prva nogavica ţe čaka.
Naša majhnost je večni problem. Ne more se roditi ena Tina Maze vsako leto.

Poleg zgoraj omenjenih je bil med aktualizmi tudi en vzklik: In še tretjič, ha! Zasledila sem
tudi eno paronomazijo: Enostavno ni enostavno, in eno antonomazijo: Predstavnica dežele
sira in čokolade (= Švice).
Veliko je bilo tudi frazemov: dihati za ovratnik, jutri je nov dan, imeti mehko roko/trdo roko,
nadeti si težko breme, staviti na eno kocko/karto, led je prebit, kamen/skala se je ovalil(a) od
srca, imeti poln kufer česa, videti luč na koncu tunela ipd. V enem primeru je šlo tudi za
prenovitev frazema: Upam, da to ni bil račun brez Kristoffersna.
Najbolj zanimivi pa so bili pogovorno, tudi ekspresivno zaznamovani primeri kot:
Bes ga je gnal do zmage.; /.../ dajo mašine na polno.; Gre po tisto, kar mu manjka.; /.../ je še
frušen, zelen.; Je tak kaliber, da dodaja.; /.../ kocka postane valj pod nogami.; Kri teče hitreje
na olimpijskih igrah.; /.../ nismo prišli čez okno gledat.; Tekmec ni bil bavbav.; /.../ uspeha na
krilih slave.; /.../ večer resnih obrazov.; Vidiš slamico, za katero se primeš/.../
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Posebna skupina
V tej skupini so poimenovanja organizacij (Mednarodna smučarska zveza, Mednarodni
olimpijski komite, Nacionalni olimpijski komite, smučarszka zveza), ime lige ((liga) NHL),
tekmovanja (Stanleyjev pokal), nagrade (srebrna snežinka) in en termin z drugega področja
((razsajajoči) virus). Tudi tu (razen v zadnjem primeru) gre za leksiko, ki je značilna za
športno poročevalstvo, je pa nezaznamovana in vsekakor del stalnih zvez.

4.3

RAZPRAVA

Pri pregledu in razvrščanju športnega izrazja iz oddaje Olimpijski park (2018) se je potrdila
teţava, ki jo pri iskanju terminologije v besedilih izpostavljajo ţe drugi avtorji. In sicer ta, da
je precej teţko določiti, kaj ţe sodi k terminov, kaj k ţargonizmom in kaj v preostalo leksiko.
Obstoječi slovarji so mi pri tem pomagali le v minimalni meri. Vsekakor bi bilo mogoče
subjektivno odločanje preseči z več informatorji z vključenih področij športa, vendar bi
tovrstno delo presegalo obseg raziskovanja za magistrsko delo.
Pri raziskavi sta me vodili naslednji hipotezi:
H1: V oddaji Olimpijski park (2018) je bilo uporabljenih več ţargonskih ali kako drugače
zaznamovanih poimenovanj športnostrokovne vsebine kot knjiţno nevtralnih terminov.
H2: Poimenovanja športnostrokovne vsebine, uporabljena v oddaji Olimpijski park (2018), so
zaznamovana predvsem zato, ker so polcitatna.
Hipotezi sem postavila na podlagi prebrane literature, pri raziskavi pa sem ugotovila, da se
rezultati moje analize z zastavljenima hipotezama ne ujemajo – ali z drugimi besedami:
hipotezi nista potrjeni. Ţargonskih izrazov je v primerjavi z drugimi pravzaprav malo, največ
je nevtralnih terminov, kar je ravno v nasprotju s pričakovanji. Poleg tega tudi polcitatne rabe
ni bilo veliko, našla sem le pet primerov (enega sicer s štirimi ponovitvami). Analiza torej
kaţe, da gre zaznamovanost iskati predvsem pri aktualizmih, kar pa je običajno in ţe
prepoznano sredstvo stilistike poročevalstva.
Razlog za manjšo rabo ţargonizmov bi lahko bil ta, da je bila oddaja predvajana na nacionalni
televiziji, kjer se pričakuje visok jezikovni standard. Novinarji oz. voditelji so se, tako
predvidevam, zavedali svoje javne funkcije in so se zato trudili tudi po izrazni plati pokazati
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svojo strokovnost. To, da je bila oddaja na nacionalni televiziji, je lahko vplivalo tudi na
goste, ki so se prav tako izraţali strokovno nevtralno in manj ţargonsko.
Razlog za večjo rabo aktualizmov na drugi strani pa bi lahko bil ta, da so zlasti osrednji
govorci (voditelj, voditeljica in gost v studiu) vseeno ţeleli ustvariti pozitivno in sproščeno
vzdušje. Z rabo aktualizmov so ustvarjali polintimno razmerje (npr. ko je voditeljica voditelju
ljubkovalno rekla Saško ali pa ko je Urban Lavrenčič oba voditelja hudomušno vprašal Pa kje
sta vidva, kaj delata?). Raba tovrstnih aktualizmov daje vtis kolegialnosti in nakazuje na to,
da se govorci med seboj – vsaj do neke mere – ţe poznajo, svojo sproščenost pa so ţeleli
prenesti tudi na gledalke in gledalce.
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5

SKLEP

Dostopnost do znanja je danes večja kot včasih, zato se postavlja vprašanje, kako to znanje
organizirati, urediti in predstaviti v taki obliki, da bo dejansko tudi uporabno. Hkrati se tudi
znanje vedno bolj specializira, zato je še bolj pomembno, da uporabniki jezika dobijo
verodostojne informacije v primerni obliki. Znanje je dostopno v nepregledni mnoţici
strokovnih besedil, v bolj prečiščeni obliki pa tudi v različnih strokovnih priročnikih (Ţagar
Karer, 2016, str. 107–108). Ker je za naš čas značilno izredno hitro širjenje informacij (tudi v
športu), vse novo pa bi bilo treba poimenovati v slovenskem jeziku, imata terminologija in
terminografija pomembno vlogo (Humar, 2004, str. 20). Pri nas na področju športa obstajata
dva specializirana slovarja, ki sta sicer pri presoji za izbiro prave terminologije lahko v
pomoč, vsekakor pa to še zdaleč ni dodelano področje. Vseeno se je na primeru moje analize
oddaje Olimpijski park (2018) izkazalo, da (predvsem laična) kritika na račun novinarjev in
rabe njihovega poimenovanja športnostrokovne vsebene ni upravičena. Moji rezultati so
ovrgli hipotezi, ki sem si ju zastavila, kar potrjuje dejstvo, da teoretskih predpostavk ne
moremo aplicirati na vse, temveč je njihovo ustreznost treba vedno znova preverjati v praksi –
še toliko bolj pa to velja za strokovno neutemeljene jezikovne kritike.
Rezultati analize niso posplošljivi na celotno športno poročevalstvo – veljajo namreč le za
pregledani vzorec – vendarle pa porajajo nova vprašanja. Se ustvarjalci oddaj, kakršna je bila
Olimpijski park (2018), zavedajo svoje tudi jezikovne vloge in poslanstva ter zavestno
izbirajo nezaznamovano, za javni nastop primernejšo, tj. nevtralno

terminologijo? Na eni

strani imamo torej strokovno izrazje, ki prevladuje nad ţargonizmi, na drugi strani pa so tu
nenevtralni aktualizmi. Kaj botruje izbiri drugih? Ali drţi moje predvidevanje, da so ti
rabljeni kot sredstvo, s katerim voditelji in gostje kljub določeni stopnji profesionalnosti
ustvarjajo gledalcu prijetnejše vzdušje? Morda pa so le del poročevalskega jezika, ki ga imajo
ustvarjalci te in podobnih oddaj "v podzavesti", in ne toliko predmet premišljene odločitve ...
Gre za vprašanja, ki bi se jim bilo vredno posvetiti v nadaljevanju raziskave in odgovore
nanje pridobiti s poglobljenimi intervjuji – na eni strani intervjuji med vsemi, ki pripravljajo
in gostujejo v oddajah, podobnih tej, ki sem jo vzela v precep, na drugi strani pa bi bilo
smiselno tem ugotovitvam pridruţiti tudi mnenja o jezikovni podobi videnega in slišanega,
kakršna si vsakodnevno ustvarjajo gledalke in gledalci.
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PRILOGE
PRILOGA A: Transkript 1. oddaje Olimpijski park (9. februar 2018)
HOKEJ (20:48–23:01) 2min 13s
Saša Jerković (SJ): Pustimo jajca. Tu je hokej. Zelo se veselimo turnirja zaradi naših Rizov...
Risov. Bili smo na sinočnji generalki pred prvim nastopom, ki bo čez pet dni.
Gregor Peternel (GP): Hokejska reprezentanca je v Pjongčang prispela danes popoldne.
Druţili smo se včeraj v Seulu, kjer je na edini pripravljalni tekmi premagala Juţno Korejo.
Vsi smo bili radovedni, igralce je zanimalo kako je na prizorišču, če je res tako mraz in kako
je z razsajajočim virusom, nas pa predvsem hokejskim turnirjem.
Slovenija je zmagala z dve proti ena. Zmagoviti gol je šest minut pred koncem dosegel Anţe
Kural. Videli smo jo tako v dominantni kot tudi v podrejeni vlogi.
Kari Savolainen (KS (prevod)): Presenečen sem nad tem, kako dobro so fantje drsali v prvi
tretjini. Potem sem razmišljal, da bodo padli, vendar so se vrnili v igro, zato sem zadovoljen.
Rok Tičar: Druga tretjina je bila zelo slaba, bom rekel, smo jim pustili da oni igrajo, mi smo
jih gledali, slabo drsali, tudi ena napaka potem v obrambi nas je stala gola, potem pa v tretji
tretjini smo pokazali odličen karakter, spet začeli igrati tako kot znamo.
GP: Jan Muršak je prvi center naše reprezentance. V Pjongčangu bo postal sedmi slovenski
hokejist, ki bo kapetan izbrane vrste na olimpijskih igrah. Njegova vloga ostaja enaka tudi s
prihodom selektorja Savolainena, ki ni prinesel niti večjih taktičnih sprememb.
Jan Muršak (JM): So malenkosti. Mogoče katere stvari malo boljše razloţene, tako da... To je
super. Veliko se pogovarjamo, poskušamo ostati pozitivni, imeti to energijo tudi na klopi.
Tisti igralci, ko v tistem času niso na ledu... Vse to pripomore, da igralci bolje odigrajo.
KS (prevod): Vsake olimpijske igre so edinstvene. Govorimo si, da moramo razmišljati
pozitivno. Skušači bomo doseči dobre rezultate in uţivati.
GP: Na olimpijski led bo Slovenija prvič stopila jutri, uvodno srečanje pa je na sporedu v
sredo, ko se bo pomerila z ZDA.
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SMUČARSKI SKOKI (25:21–33:13) 7min 52s

JELKO GROS

SJ: Dobrodošli spet v naši druţbi, kjer je za omizjem tudi Jelko Gros, naš strokovni
sodelavec. Jelko, Dober večer.
Pia Pustovrh (PiP): Dober večer.
Jelko Gros (JG): Dober večer.
SJ: Zdaj si v primeţu.
JG: Ja ne, sem pri kraju, lahko pobegnem.
SJ: Jelko, kaj si lahko obetamo od jutrišnje tekme na srednji skakalnici? Kvalifikacije za
Slovence niso bile blesteče, Peter Prevc, štirinajsto mesto... Je to to? Si drznemo upati še kaj
več?
JG: Ja upanje umre zadnje, ampak jaz mislim, da so fantje sposobni boljših rezultatov, zdaj...
Pregovorno velja, da so Slovenci boljši na večjih napravah, ampak če gledamo olimpijske igre
do desetega mesta, imamo več uvrstitev na manjši napravi, tako da... Celo od petih, ki so to
dosegli, so štirje tam. Prevc in Damjan nastopata na tekmi, Peterka in Tepeš pa vsak svojo
sluţbo.
SJ: Preden se še poglobimo dlje v tole srednjo skakalnico, Polona Bertoncelj se je pogovarjala
z našimi fanti pred tekmo oziroma po kvalifikacijah in v prispevek zdruţila tole.
Polona Bertoncelj (PB): To je skakalnica, ki Slovencem pred preizkušnjo za olimpijska
odličja daje precej več ugank kot rešitev.
Jernej Damjan (JD): Ni mi tale skakalnica, nekako se ne znajdem, kakorkoli skoki niso slabi,
ne najdem nekako tistih metrov...
Tilen Bartol (TB): Meni ta miza enostavno prehitro mineva in bom moral najti kje je rob.
Peter Prevc (PeP): Še ne zdrţiš počepa v mizo... Preprosto te zelo kaznuje in ţal je ravno to
teţava, ki se meni ţe pojavlja zelo dolgo in je tukaj samo posledično še slabše.
PB: Časa za popravljanje in izboljšave ni veliko. Skakalnica je danes samevala, toda misli
fantov so bile vseeno usmerjene vanjo.
PeP: Bomo imeli kondicijske treninge. Eno delo je tudi to, da si čimbolj vizualiziram to
skakalnico in jo premagam.
PB: Najprimernejši trenutek za to bi bila zagotovo jutrišnja tekma, na kateri bodo zmago nad
skakalnico skušali slaviti prav vsi štirje slovenci.
JD: Vsi vejo, da morajo skočiti. Za nas je to v bistvu ena, če pogledaš čisto ista tekma kot vse
ostale, kvečjemu še manj tekmovalcev je na štartu, kot so mogoče kakšni tudi boljši, bom
rekel po rangiranju kot mi.
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PeP: Na vsaki tekmi, na vsakem skoku, na vsakem treningu ti poskušaš čim dlje skočiti. Zdaj
če ti to uspeva, je sevada laţje, kot pa če veš da... Ko pa veš, da ko pristaneš in pomisliš kako
si skočil, da veš da si nekje pet metrov pustil za sabo.
TB: Rezerve so. Probal jih bom čimbolj izboljšati in bomo videli, kaj bo.
Ţiga Jelar (ŢJ): Ţelim si le, da bi odpravil te napake, ki jih delam zdaj, pa da bi skakal z
uţitkom.
PB: Glavni trener je na podlagi videnih skokov svojih varovancev pri napovedih realen.
Goran Janus (GJ): Deseterica da je, za kaj več bo pa treba nekaj izrednega opraviti.
PB: Na manjših skakalnicah se vsaka napaka še bolj kaznuje in prav zato bodo tekmovalci
pozorni na vsako malenkost, predvsem pa na doskok.
JD: Na manjši doskok precej več pomeni, tako da pa mislim da tukajle, razen z izjemo
mogoče enega tekmovalca, da vsi delajo zelo lep doskok.
PB: V mislih je imel Švicarja Ammanna, ki pa se ţe lahko pohvali z dvema zlatima
olimpijskima medaljama na srednji skakalnici.
SJ: Slišali smo, Jelko: 'Skakalnica mi ni všeč', 'Mize je prekmalu konec'... Je res tako posebna,
in če, kaj jo dela takšno, da fantom ni všeč, našim?
JG: Ne ne, tu imajo vsi teţave, vse reprezentance. Če malo analiziramo recimo Avstrijce,
Kraft je edini od teh velikih, ki računa na boljšo uvrstitev, ki ni izpustil niti enega treninga, ki
res ni naredil nobenega dobrega skoka, še tam, kjer so ga Avstrijci kovali: 'No zdaj je pa
zraven,' je bil boljši Timi Zajc od njega, na tisti... Bilo jih je samo enaindvajset na štartu, Timi
je bil drugi, tako da ni tako. Je pa res da, recimo Nrveţani, če pogledaš, na kvalifikacijah je
eden med deset, ker je nenormalno za Norveţane. Na drugi strani se zdi danes dominanca
Nemcev in Poljakov tako močna, da si misliš da bodo kar naenkrat sami, ampak tekma je
tekma, olimpijske igre so olimpijske igre, kljub temu da sem slišač prej Damjana reči, da je za
njih tekma kot vsaka... Kri teče hitreje na olimpijskih igrajh.
SJ: Ni kot vsaka, ne da?
JG: Ni kot vsaka.
SJ: Še tole, nekje sem zasledil, da naša šola skakanja ni prav primerna za te srednje
skakalnice. To je larifari?
JG: Je res, malo resnice je na tem, ampak vremenska napoved je taka, da bojo tudi letalci
prišli do izraza, kajti... Če piha vzgonski veter je treba veliko bolj zarezati in potegniti, ta
letalska tehnika pride veliko bolj do izraza kot pa skakalska.
PiP: In ko smo ravno pri vetru, jutri torej se obeta veter, nas lahko skrbi, ali ne?
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JG: Jaz mislim da tekma bo. Tukaj imajo Korejci ţe kar nekaj izkušenj, tudi zahtevo so dobili
od Mednarodne smučarske zveze, seveda preko Mednarodnega olimpijskega komiteja, da
morajo skakalnico zaščititi, in so kot podkev jo zaščitili, in prav iz hrbtne strani bo pihal veter.
In tisto, kar nas mora skrbeti je samo to, da ne bo kdo od naših skakalcev dobil poklopnik – to
je slovenski izraz za veter, ki prileti od... Ki ni iz smeri ampak samo z vrha dol potlači
skakalca. To nas mora skrbeti. Tekma bo. Bo vzgonski veter in mislim da imajo naši več
moţnosti v vzgonskemi vetru kot pa v tem mirnem ozračju.
PiP: To je lepo slišati. No še na kratko, na tej skakalnici je bilo malo tekmovanj, torej ima tudi
ţirija malo izkušenj z njo, je to lahko problem? Da, ne?
JG: Jaz mislim da da. Kajti ţirija ima teţko nalogo, nenazadnje so na tej skakalnici polomili
tudi – ta ista ţirija, ki je tukaj – našega Šinkovca, da je tam končal svojo kariero, še danes je
to najdaljši...
SJ: Skok, skočil je fantastično...
JG: Ja, skočil je sto štirinajst metrov in pol, pa si takrat zapečatil svojo usodo.
PiP: No pa še o glavnem favoritu, je tudi edini, morda najresnejši glavni favorit Stoch?
Odkrito. Na kratko.
JG: Jaz mislim da vsi vidijo, predvsem Poljaki, da je to naslednik Simona Ammanna, da bo
dobil štiri... Še on štiri zlate medalje, ampak...
SJ: Ti ne?
JG: Jaz mislim da je kar teţko breme pred njim, da si je to breme tudi sam malo nadel, tako
da...
PiP: No Jelko dovolite da vas prekinem, kajti številni se sprašujejo, kej je skrivnost
pravzaprav njegovega uspeha, no morda je ena od njih ta, ki jo bomo tudi videli sedaj – ob
sebi ima na igrah namreč svojo ţeno, izjemno simpatično Poljakinjo Evo, spoznala sta se v
Planici. Naša čarobna Planica torej. Tam jo je tudi zaprosil za roko, kako romantično, in nam
je pojasnila, kako njena navzočnost pravzaprav vpliva nanj.
Kamil Stoch (KS (prevod)): Vedno je lepo, ko je ob tebi tvoj najdraţji sopotnik. Doma sem
tam, kjer je moja ţena. To je spodbudno.
SJ: Ja Jelko, no pa najlepša hvala, mi se vidimo spet jutri, kajneda, po skokih, upam da z
dobrimi novicami...

PRILOGA B: Transkript 2. oddaje Olimpijski park (10. februar 2018)
BIATLON (01:41–18:41) 17min

TOMAS GLOBOČNIK
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Pia Pustovrh (PiP): Začenjamo z biatlonom, kjer smo navijali za Faka in Bauerja, a sta po
dveh zgrešenih strelih pristala zunaj dvajseterice. Mraz je stalnica teh iger, biatloncem pa je
streljanje oteţeval veter v sunkih. Tako so do svojih prvih posamičnih kolajn na olimpijskih
igrah prišli odlični srelci. Zlat je bil Nemec Arnd Peiffer, srebro je odšlo Čehu Krčmarju, bron
pa Italijanu Vindišu.
Marjan Fortin (MF): ... /v/elike, vsestranski športniki, Klemen Bauer, ki se predaja športu in
športnim doseţkom, morda na zadnjih olimpijskih igrah, četrti je ţe bil. Zdaj se mora zbrati –
ne, še enkrat mimo, škoda... Tole je Jakov Fak. Dajmo zdaj Jakov, naj zdrţi zdaj še tele trije
strele, pa ni. Še enkrat mimo, tretji strel je zgrešil Jakov Fak... Odlično Arnd Peiffer, svetovni
prvak iz leta 2011. Arnd Peiffer bo zdaj torej tisti, ki bo povedel pred vsemi tekmovalci... In
drugi strel mimo tudi Martin Fourcade. In to je naredil še bolj zanimivo. Michal Krčmar pa je
zdaj zadel vseh pet strelov in še tretjič, ha! Torej, danes kot kaţe polom teh dveh
tekmovalcev... Tule pa Arnd Peiffer, ki se bori za prevzem vodstva, in Peiffer zdaj na prvem
mestu!
Saša Jerkovič (SJ): Dober večer voščiva Tomasu Globočniku.
PiP: Dober večer.
Tomas Globočnik (TG): Dober večer.
SJ: Tomas, izmed prve peterice, koliko bi si drznil danes zjutraj napovedati, ko si recimo
odšel na... khmm, se opravičujem... reportersko mesto k Marjanu Fortinu pred tekmo?
TG: Ja, morda ravno Arnda Peifferja, potem pa iz prve peterice mislim da nobenega več.
SJ: No, zanimivo. Si imel odkrito dober občutek, ko si razmišljal o Jakovu Faku?
TG: Ja, probam ga vedno imeti, probam imeti to pozitivno energijo, pozitivno razmišljanje,
kajti Jakov zagotovo vedno sodi v tisti širši krog favoritov, tudi danes, vendar pa razplet
tekme pač je bil takšen, kot je bil, in – ţal.
PiP: No, kako pa se je razvijala slovenska biatlonska tekma popoldne, pa v naslednjih
minutah. Meta Zoran in Anţe Bašelj sta bila na njej.
Anţe Bašelj (AB): To je bil večer, v katerem nikomur ni bilo do mirovanja. Zastave na drogu,
zastave na strelišču, navijači na tribunah. V tem nemirnem okolju na največjem svetovnem
odru sta na priloţnost čakala tudi Jakov Fak in Klemen Bauer. Bauer je na prvem streljanju
zadel vseh pet strelov. Fak pa je zgrešil zadnjega, petega.
Jakov Fak (JF): V takih razmerah bi moral boljše zadeti, ampak ţal nisem, glih danes na... na
tej preizkušnji, samo tako je, tak je šport.
AB: Bauer je v drugo zgrešil dvakrat, Fak pa je moral tudi po streljanju stoje v kazenski krog.
Ne vem, mogoče je bil ritem prehiter, tisti streli, ki so šli mimo, so bili – tako kot govorimo –
v desetinkah sekunde, da se razume, in res hitro se zgodi. Ţal mi je, da nisem izkoristil dokaj
ugodnih razmer, ki sem jih imel na strelišču, in seveda zelo dobrega občutka na smučeh.
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JF: (Novinarka: Kako je bilo s prstom?) Teţko. Manj občutka, tako da sem... potrudil sem se
kolikor je šlo, pač na ţalost da sta bila po en strel na vsakem streljanju, vsaj eden preveč in je
to to.
AB: Kljub razočaranju pa Fak ni izgubil upanja. Na novo priloţnost na zasledovanju bo moral
čakati manj kot 24 ur.
JF: Mislim, da sem v ţivljenju dal več slabih tekem skozi, kakor dobrih. Pač treba se je
koncentrirati za neprej. Enostavno zdaj danes, ko se konča tekma, jo malo poanaliziraš in je to
to. Če bi pa zdaj delal dramo od tega, potem se ne bi s športom ukvarjal.
SJ: Tomas, če ti od prvega dne ni všeč v Juţni Koreji, je lahko sploh bolje? Vemo – mraz mu
ne ustreza, vemo zakaj, ima teţave z vidom, tekma je večerna... Povej.
TG: Ja, vendar pa Jakov je profesionalec od glave do peta, tako da... na to vse se je prilagodil.
Seveda, povedal je, kaj je tisto, ki mu ni povšeči, vse to, kar si omenil, vendar pa mislim da
danes seveda šprint, ena tekma, jutri je nov dan, še nekaj tekem bo, nekaj priloţnosti, tako
da... Jaz verjamem v Jakova, da lahko postori tisto, kar si tudi sam najbolj ţeli.
SJ: Ti osebno ne iščeš, ne najdeš nekih globjih razlogov za ta njegov danes doseţek, ki je pod
pričakovanji.
TG: Ja zagotovo to, kar omenja, ta strelski prst. Kajti potrebno je vedeti, da ta občutek na
proţilec, to gre res za tisti fini občutek, morda samo te blazinice, ki pritiska na proţilec, le pol
kilograma je potrebno, da se oroţje sproţi, in če res ni tega pravega, finega občutka, kot
pravimo lahko kdaj strel tudi uide.
SJ: No tega po poškodbi nima.
TG: Ja seveda, ta prst, ki je pomrznil, seveda nikoli več tega občutka ne bo. In če so
temperature takšne kot so... sama temperatura še ni takšen problem, problem je ta veter. Ta
hladen veter, ki povzroča še toliko več teţav, ta občutek, in seveda tega občutka v tem
strelskem prstu ni več pravega v teh temperaturah in to je tisti delček teţave, vendar pa...
Seveda Jakov to ve, to mora odmisliti in mislim da to tudi bo storil.
SJ: V takšnih razmerah po tvojem mnenju lahko občutno višje seţe, tudi do kolajne?
JG: Ja, zagotovo. Jakov je na vsaki tekmi seveda v tistem širšem krogu. Seveda s šprintom si
je ţe postavil izhodišče za zasledovalno tekmo, vendar pa potem je še najdaljša tekma, tudi
skupinski štart, kjer bo štartalo najboljših petnajst iz svetovnega pokala, kjer Jakov zagotovo
je, tako da bo še nekaj priloţnosti.
SJ: Hvala, ker si nas pomiril. Še beseda, dve, o Klemnu Bauerju, kako vrednotiš njegov
nastop?
TG: Solidno, solidno. Oba sta tudi tekaško pokazala – poterbno je vedeti, da Jakov recimo v
primerjavi danes z zmagovalcem, svetovnim prvakom Peifferjem, šest sekund je tekel
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počasneje, šest sekund je le porabil na strelišču, se pravi to so tiste minimalne izgube, ki jih je
moč nadomestiti. Vendar pa splet okoliščin, dnevna forma, to bo pač tisto kar bo odločalo.
PiP: No ampak kaj potem porečejo Francozi in pa Norveţani, praktično edina favorita za
zmago, ki v svetovnem pokalu nikomur ne pustita blizu, sta popolnoma pogorela.
Martin Fourcade (MF (prevod)): (Novinar: Martin, samo nekaj besed. Kaj se je zgodilo?)
Jutri, obljubim.
Johannes Thingnes Boe (JTB (prevod)): Teţko je osvojiti medaljo, če ne zadaneš devet ali
deset strelov. (Novinarka: Ste na strelišču naredili napako ali vas je zmotil veter?) Ne, bila je
moja napaka. Razmere so bile zahtevne, kakršne so tudi v svetovnem pokalu. Jaz sem grešil.
PiP: Kako je to mogoče, Tomas, da pravzaprav dva, ki jima nihče nič ne more v sezoni, tako
grešita, se bosta sploh lahko pobrala?
TG: Ha, seveda se bosta. Johannes Thingnes Boe je ţe danes v norveških časnikih objavil,
da... še vedno trdi, da lahko osvoji še vsa štiri ostala zlata odličja, zagotovo samozavest je na
teh dveh tekmovalcih, tako da tudi današnji tekaški časi so pokazali, da se nič ni spremenilo,
vendar pa to so olimpijske igre. To je ta pritisk, seveda to je ta ţelja in to je čar, konec koncev
tudi olimpijskih iger in danes se je lepo pokazalo. Dva glavna favorita, praktično nedotakljiva
skozi sezono – Martin Fourcade sploh ni bil nikoli izven prvih treh na vseh letošnjih tekmah,
danes takšen nastop, seveda tudi pri njem ta veter, ta mraz igra določeno vlogo, vendar pa
tega se v letošnji sezoni še ni zgodilo, kar se je ravno danes.
PiP: Torej po vaših besedah na jutrišnji tekmi bi moralo biti vse to odmišljeno in nov dan?
TG: Ja, potrebno je to, kolikor se da odmisliti, se s tem ne obremenjevati, kajti na to
tekmovalec nima vpliva.
SJ: Čeprav jezen je bil Fourcade, zelo.
TG: Ja seveda je bil jezen, kako da ne, to je konec koncev tudi v njegovi naravi, tako da jutri
bo kot ranjen lev, zagotovo napadal tudi odličja. Moţnosti ima, na osmem mestu je, in kot
sem dejal, potebno se je sprijazniti s temi razmerami, kajti očitno bodo skozi celotno obdobje
olimpijskih iger, prav veliko se verjetno ne bo spremenilo, morda, upajmo, in si jih sprejeti te
razmere takšne kot so in se najbolje znajti v danem trenutku.
SJ: To sta bila, recimo temu nesojena olimpijska prvaka, tu pa je ta, ki je pobral smetano.
Ţivel Nemec Peiffer!
Arnd Peiffer (AP (prevod)): Tega nisem pričakoval. Vedel sem, da sem v dobri formi, saj sem
v Oberhofu, Ruhpoldingu in Antholzu precej napredoval, vendar nisem pričakoval zmage.
Presenečen sem, vendar presrečen. (Novinarka (N): Kako ste se znašli v vetru in mrazu?) Bilo
je kar mrzlo. Na strelišču sem zmrzoval. Med ogrevanjem se nisem mogel ogreti, čeprav sem
imel dve jakni. Ni bilo preprosto. V leţečem poloţaju sem dobro naravnal puško, vendar sem
jo kar nekaj časa nameščal, zato sem bil ţivčen. Dobro se je izšlo. Tudi stoje sem bil ţivčen.
Ne vem, kako mi je uspelo zmagati, vendar sem. (N: Svetovni prvak ste postali leta 2011.)
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Pred sedmimi leti. Od tega je ţe dolgo. (N: Je drugače osvojiti olimpijsko zlato medaljo?)
Zdaj imam 30 let. V tem uspehu resnično uţivam. Leta 2011 sem ţe razmišljal o zasledovalni
preizkušnji, zdaj pa uţivam v zmagi. (N: Medaljo dobite šele v torek. Boste jutri osvojili še
eno?) Ne bo preprosto, saj je za menoj veliko močnih tekmecev, ki bodo skušali zmagati, a se
boja veselim. (N: Hvala, še enkrat čestitam.) Hvala.
SJ: Tomas, takoj na začetku si povedal, da je bil on ta, ki si ga dal med prvih pet. Kako zelo
pa si presenečen s tem, da je končal čisto na vrhu?
TG: Ja, opravil je praktično optimalno, brez zgrešenega strela ob vseh teţavah, ki so bile
danes. Kot vidimo vsi poudarjajo, vsi imajo teţave s tem mrazom, z vetrom. Konec koncev je
tudi trenutno peti v svetovnem pokalu, tako da to ni tisto največje presenečenje, mislim da
sploh ni, tudi tekaško je bil soliden, kot pa je tudi sam poudaril, danes prvi trije, imeli so
mislim da osemnajsti, šestnajsti, enajsti tekaški čas, in to je tisto nenavadno v primerjavi s
svetovnim pokalom v letošnji sezoni, ko so res zmagovali najhitrejši v teku, vse zadevali, bili
hitri na strelišču, tako da danes pa se je to nekoliko obrnilo in Arnd Peiffer je to izkoristil in
zasluţeno brez zgrešenega strela pač danes osvojil naslov prvaka.
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SMUK (18:55–24:22) 5min 27s

URBAN LAVRENČIČ

Saša Jerković (SJ): Na tem mestu smo pričakovali zanimivo zgodbo o moškem smuku. Bo
zmagal Beat Feuz? Bo pred vsemi kateri od Norveţanov? Bodo Avstrijci rešili smukaško
sezono? Vse to smo se spraševali, nihče pa, ali tekma sploh bo. Če ste slučajno ponoči vstali
zgolj zaradi nje, ţal nam je. Veter je bil premočan, po odpovedi pa je misli strnil glavni trener
naših hitrih disciplin.
Peter Pen (PePe): Mislim da, če si zdrav, če nimaš… Da imaš za sabo toliko in toliko sneţnih
dni in če ti informacija ne pride 'zdaj se dobimo čez 5 minut na štartu, pa se bomo udarili za
medalje', ampak je še vedno dovolj časa, da se zbereš, aktiviraš, ogreješ, pripraviš… In ko bo
ta trenutek prišel, verjamem da bomo vsi skupaj pravi in da bomo… jaz predvsem pričakujem
da so fantje res… znajo v določenem trenutku iz sebe potegniti maksimum, pa mogoče še
malo priti na preko tistega roba, kjer so do zdaj bili, da bi prišel res neki pravi rezultat, ki bo
primerljiv za to generacijo.
Pia Pustovrh (PiPu): V druţbi pa toplo pozdravljam reporterja moških tekem alpskega
smučanja, Urbana Lavrenčiča, ki je ponoči zaman čakal na moški smuk. Pozdravljen, ţivijo.
Urban Lavrenčič (UL): Pozdravljeni. Pa kje sta vidva, kaj delata? Igre so se ţe začele.
PiPu: A bejţi bejţi.
SJ: Glej kdo se oglaša. Edini v redakciji, ki doslej še ni bil dejaven in je ponoči sladko spal,
ah… Ampak mu privoščiva počitek, kajneda?
PiPu: Ja, absolutno ti ga privoščiva, ampak vseeno, ne nadejaj se preveč počitka, čaka te
vseeno strnjen program. V teh dneh, ki prihajajo.
UL: Res je ja. Stvari so se spremenile. Popolna prioriteta, moški smuk z vrha, in zdaj iščejo
vreme, ki bi to omogočilo, četrtek naj bi bil ta dan, zato so superveleslalom ţe prestavili na
petek. Superkombinacija oziroma alpska kombinacija, kot pravijo, visi zdaj še vedno v torek,
vendar morda bo šlo, ker bodo poskušali z rezervnega starta, zniţali bodo torej start smuka.
Slalom lahko izpeljejo tudi zvečer, ker imajo reflektorje, tako da takšen je zdaj po novem
program.
SJ: Če te prav razumem, alpska kombinacija s krajšim smukom? Super! A dobro slišim
Hirscherja ţe zdaj?
UL: Ja, kar dobro slišiš ja. Krajši kot je smuk, manjši bo njegov zaostanek za najboljšimi in
potem večja moţnost v slalomu, de ţe v bistvu na prvi tekmi morda celo osvoji to zlato
medaljo, ki je še nima, in potem… Če pa jo dobi, potem pa vemo kaj se lahko zgodi
razbremenjenemu Hirscherju v veleslalomu in slalomu.
PiPu: No ampak če se vrnemo zdaj k hitrima disciplinama. Zdaj med njima ne bo več dneva
premora. Bo to zmotilo tekmovalce?
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UL: Ne, nobenega problema. To je v bistvu čisto klasična rutina svetovnega pokala, sobota
smuk, nedelja superveleslalom, to so fantje vajeni.
PiPu: No in če se tudi ne motim, veliko manevrskega prostora ni več, omenil si, zamiki se
dogajajo, vse visi v zraku, nekako je neznanka… Kaj to pomeni, dekleta so tudi ţe nekako na
štartu.
UL: Ja zdaj v prvi vrsti fantje bodo poskušali nekako preţiveti te dni, ko se ne dogaja nič.
Danes zvečer imajo lahko zabavo za rojstni dan od Feuza pa od Cooka, sicer pa malo treninga
slaloma pred kombinacijo. Je pa ta teţava, ki si jo omenila, da naj bi ţe v petek prišla dekleta
na to prizorišče trenirat smuk. Fantje naj bi takrat še tekmovali. Hotel pravijo da je premajhen,
da bi lahko vsi skupaj stanovali v njem, tako da nekaj logističnih teţav očitno bo.
SJ: Tebe osebno skrbi, da kakšne tekme morda sploh ne bi izpeljali?
UL: Ne, jaz mislim da ne. Še vedno je veliko prostora, še cel naslednji teden. Oba, ki vodita
tekme, Waldner na moški in Scodla na ţenski strani, sta dovolj izkušena, tudi vremenske
napovedi zelo dobro drţijo, to je zelo pomembno, da lahko vodilni zaupajo vremenskim
napovedim, in jaz mislim da – ker smo še na začetku iger in vidva še nista veliko delala –
mislim da bomo videli še vse tekme.
…
SJ: Vidiš, je kar dobro, da si ostal doma, kajneda?
UL: Ja si predstavljam da te skrbi, da bi me odpihnilo ja.
SJ: In da te alarmi ne bi preveč vznemirjali. Hvala za druţbo in pojasnila Urban Lavrenčič.
UL: Z veseljem.
PiPu: Hvala.
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VELESLALOM (45:33–51:27) 5min 54s
Saša Jerković (SJ): In zdaj smo v zadnjem delu, ko gledamo naprej.
Pia Pustovrh (PiPu): Tako. Jutrišnji tekmovalni dan ima Saško v mislih. Če smo danes ostali
brez alpskega smučanja, jutri temu ne bi smelo biti tako. Tekma čaka veleslalomistke.
Polona Bertoncelj (PB): Slovenska dekleta med veleslalomskimi vratci v tej zimi vijugajo
uspešno. Z najboljšo popotnico je na svoje prve igre pri rosnih devetnajstih letih prišla Meta
Hrovat. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je namreč osvojila zlato in srebrno medaljo,
vendar pa vseeno ni bila povsem zadovoljna.
Meta Hrovat (MH): Sigurno sem si ţelela veleslalomske kolajne, ampak slalomske nisem
pričakovala in je zato še toliko slajša, ker sem si dokazala, da zmorem tudi v slalomu in… Ja,
malo grenko-sladko no, z grenko-sladko popotnico.
PB: Ne smemo pa pozabiti, da je nase močno opozorila tudi med svetovno elito. V
Lenzerheideju se je namreč prvič v karieri zavihtela na zmagovalni oder in tudi tekmice so
postale pozorne nanjo.
MH: To so včasih komaj pozdravile, zdaj se pa ţe pogovarjamo kot da… Kot da res skupaj
tekmujemo, kar je res, in… Jih bom počasi začela gledati res tako, kakor gledam punce na
evropskem pokalu. Ampak imajo ţe toliko izkušenj in toliko dobrih rezultatov za sabo, da še
vseeno… Je nekaj v moji glavi, da jih gledam z malo večjim spoštovanjem.
PB: Z vzpodbudo druga drugi in odlično medsebojno primerjavo pa delujejo dekleta v
slovenski reprezentanci.
Tina Robnik (TR): To je kar super, da se v bistvu razporedi med več punc ta ali pač
kakršenkoli pritisk, da v bistvu nas je več, ki smo lahko dobre, in se mi zdi, da smo lahko
zaradi tega malenkost bolj sproščene.
PB: Druţbe, predvsem pa konkurence, se je najbolj razveselila najizkušenejša. Ana Drev.
Ana Drev (AD): Odkar je nehala Tina Maze, sem bila bolj kot ne med prvo petnajsterico
osamljena, zdaj sem pa zelo vesela, da sem dobila tako močno druţbo in je pač občutek precej
boljši.
PB: Na treningih so dekleta popolnoma predana svojemu delu, tega v Pjongčangu ni mogla
preprečiti niti časovna razlika, ki jim je v uvodni dneh bivanja povzročala nekaj teţav.
Ana Bucik (AB): Zjutraj je res mogoče še malo teţje vstajati, ampak vseeno smo se kar
dobro, mislim da smo padle, nismo imeli nekih večjih teţav, ker smo takoj morali pasti v ta
ritem treningov, in… Nekako nam ni preostalo drugega, kot da se navadimo na ta čas.
PB: Osredotočenosti na treningu ne morejo pokvariti niti vremenske razmere. Slovenska
dekleta so tudi v vetru dobro razpoloţena odpravijo na novo trening voţnjo.
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SJ: In kje je ona? Tukajle. Zdaj prihaja, povsem na koncu. Prvo ime ţenskega dela alpskega
smučarja… Smučanja je Američanka Mikaela Shiffrin. Praktično je ţe zmagovalka
svetovnega pokala. Kolega Hudomalj se ob omembi njenega imena vedno rad pošali in reče
'Ja, punca ni slaba. Ni slaba'. Izvrstna je Mikaela Shiffrin. Letos je zmagala, kar poslušajte: v
slalomu, v veleslalomu in v smuku. Kako močna je? To smo vprašali njenega rojaka, tudi
zlatega olimpijca Bodeja Millerja.
Boštjan Ogris (BO): Shiffrin Express ţe dolgo po strminah drvi kot po tirnicah. Natančno,
hitro in učinkovito. Občudovanje ţanje tudi pri največjih legendah alpskega smučanja.
Bode Miller (BM (prevod)): Ne morem je prehvaliti. Sodi med najboljše med fanti in dekleti.
Izstopa zaradi svoje telesne pripravljenosti. Blesti zgoraj in v sredini, spodaj pa odpihne
tekmice.
BO: Prav tako občudovanja vredna je njena psihična pripravljenost. Pod pritiskom doslej v
pomembnih trenutkih še ni popustila. Je pa na zadnji tekmi v Lenzerheideju odstopila in bila
na robu solza. Tudi ona je samo človek in v Pjongčangu ji ne bo lahko.
BM (prevod): Prenaša izjemen pritisk, tudi ko ne tekmuje, saj je odlična, najboljša na svetu.
Vsi pritiskajo nanjo, mediji in tudi navijači.
Mikaela Shiffrin (MS (prevod)): Sama od sebe največ pričakujem, kar je največji pritisk. Ni
mi vseeno. Hočem osvojiti medaljo v več disciplinah.
BO: Zato se je iger lotila zelo preudarno. Pred njimi je veliko počivala, nato z novo energijo
opravila še zadnje priprave. Predvsem pa je poskrbela, da bi se v Koreji počutila domače.
MS (prevod): S seboj imam dve odejici in blazinico z jagenjčkom. Vem, da se sliši grozno,
vendar je prisrčen. Imam še plišasto ţivalco: kuţka oziroma medvedka. Teţko pričaraš
občutek domačnosti, vendar pomagajo predmeti, ki jih nosim s seboj.
BO: A naj vas dekle s plišastim medvedkom, blazino in odejicama ne zavede. Je stroj za
kovanje medalj. Z vsakega velikega tekmovanja je prinesla zlato. In tudi tokrat je zanjo ţe
pripravila prostor.
MS (prevod): Medalje spravim v nogavice. Pred igrami v Sočiju sem izvedela, da so nogavice
priročne za hranjenje medalj. V njih so dokaj na varnem in jih lahko nekam spraviš. Ne
povem, kje jih imam doma, da jih ne boste ukradli.
BO: Prva nogavica ţe čaka na jutrišnji veleslalom.
SJ: In nisem prepričan, da bo to edina, ki jo bo potrebovala.
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