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OLIMPIJA
GLASILO Rugby Atletskega kluba

Na voljo tudi v elektronski  obliki na:
www.rugby-olimpija.si

1. Izdaja
Januar 2015 

Prvaki druge 
razširjene 
avstrijske lige!

V sezoni 2013/2014  je  RAK 
Olimpija  že drugo sezono 
sodelovala v 2. razširjeni 
avstrijski ligi. 
V sezoni 2012/2013 je Olimpija 
osvojila tretje mesto. 

Prvega oktobra 2014 smo imeli občni zbor, na katerem smo izvolili 
novo vodstvo.

OBČNI ZBOR se je odvijal v 1. 10. 2014 v prostorih četrtne skupnosti Golovec 
v Štepanjskem naselju. Prisotnih je bilo 18 članov, ki so bili sklepčni, da se je 
potrebno  vodenja kluba lotiti bolj resno.

Z novim vodstvom bomo predvsem razbremenili posameznika in si bomo 
delo razdelili bolj enakomerno in s tem poskrbeli za kvalitetnejši razvoj kluba 
in športa v Sloveniji. Dorekli smo tudi okvirne kratkoročne cilje in potrebne 
aktivnosti, ki jih bomo izvajali za izpolnitev teh ciljev. 

Najpoglavitnejši cilji je predvsem okrepitev vrst mlajših generacij, ki bodo popol-
njevale članske vrste. Tako moške kot ženske. Spodbujali bomo ti. medgener-
acijski rugby, tako da bomo  v delovanje in aktivnosti kluba poskusili čim bolj 
vključiti starše in sorodnike vseh članov.  

S tem bomo pridobili dobro bazo podpornih članov, ki bodo s srcem del Rugby 
Olimpija družine in bodo z veseljem spremljali dogajanja povezana s klubom.

Občni zbor RAK Olimpija

Izvoljeno novo vodstvo 
RAK Olimpija

RUGBY ATLETSKI KLUB OLIMPIJA

NASLOV
Herbesteinova 31, 1000 Ljubljana 

TR: IBAN SI56 3300 0000 6799 982
SLO (+386) 41 412289

EMAIL: info@rugby-olimpija.si 
WWW: www.rugby-olimpija.si

Podatki o klubu

>> več na strani 2

>> več na strani 2

Ženski rugby
Ženski rugby se je začel bolj 
aktivno razvijati leta 2008, ko 
je ženska rugby reprezentanca 
prvič nastopila na evropskem 
prvenstvu v Zenici.

>> več na strani 3

Naša 
prihodnost

V letu 2012 smo se v Rugby 
klubu Olimpija odločili, da 
pričnemo izvajati aktivnosti 
s katerimi bi v klub pritegnili 
mlajše generacije (predvsem 
osnovnošolske otroke).

>> več na strani 4
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Sezona 2013/2014 
Rezultati 2. razširjene 

avstrijske lige

1 28.9.2013  
CELTIC - RAK OLIMPIJA 7-38 (0-19)

2 19.10.2013 
MARIBOR - OLIMPIJA 0-35 (0-11)

3 16.11.2013 
OLIMPIJA - GRAZ 45-10 (24-5)

4 30.11.2013 
DONAU  - OLIMPIJA 0-17 (0-12)

5 22.3.2014  
OLIMPIJA - BRIXEN 63-3 (31-3)

6 29.3.2014 
OLIMPIJA - WOMBATS 45-10 (21-7)

7 26.4.2014 
OLIMPIJA - CELTIC 64-0 (33-0)

8 10.5.2014 
WOMBATS - OLIMPIJA 10-17 (10-5)

9 7.6.2014 - POLFINALE 
OLIMPIJA - LINZ 60-14 (32-7)

10 14.6.2014 - FINALE 
GRAZ - OLIMPIJA 7-20

Po zmagi na Dunaju!

 
Novo vodstvo je (izvršni odbor):
- predsednik: Marko Babnik
- sekretar: Aleksander Jug
- finančnik: Luka Potnik
- vodja trenerske ekipe: Zoran Kalaković 
- ekonom: Luka Miklič

Novo izvoljeni predsednik je poudaril, da tu nismo zaradi nazivov, temveč 
zato, ker bi radi delali v dobro kluba. 

Vsi člani kluba smo prostovoljci in sodelujemo v njem zaradi sebe in svojih 
soigralcev in soigralk.  

V sezoni 2013/2014 pa smo postali prvaki, in sicer brez poraza.

V ligi se je igralo po dvokrožnem sistemu, sodelovalo pa je 8 moštev. Pet avstrijskih, dve slovenski in eno 
italijansko:

Igralci so bili skozi vso sezono visoko motivirani, kar so izkazovali iz tekme v tekmo. Pomagale so nam tudi 
popolnjene članske vrste z igralci  RFC Bežigrad, ki je nesrečno ostal brez klubskih prostorov. V Olimpiji smo jih z 
veseljem vzeli pod svoje okrilje, sedaj pa so nepogrešljivi člani  moštva in kluba. 
 
V sezoni 2013/2014 je vlogo glavnega trenerja prevzel Boris Vajagič in se tako umaknil iz aktivnega igranja rugbyja. 
Kapetansko mesto pa je pripadlo Simonu Gombaču. 

V sezoni 2014/2015 igramo v prvi razširjeni avstrijski ligi, kjer smo že dokazali, da nismo slaba ekipa in da nas čaka 
svetla prihodnost v 1. ligi. V gosteh smo premagali  RC Innsbruck, ki je bil lani 2. v avstrijski ligi, doma pa za slabi 
dve točki izgubili proti aktualnim prvakom avstrijske lige RC Donau. Pravtako smo doma izgubili za bori dve točki 
proti 3.  uvrščenim RC Stade.  Vsa avstrijska moštva so tako ugotovila, da nas ne gre podcenjevati. 

M klub Z P N T

1. Olimpija 9 0 0 43

2. Graz 5 3 0 26

3. Wombats 5 4 0 25

4. Donau Korsaren 4 3 0 21

5. Linz 3 4 1 20

6. Maribor 2 5 1 12

7. Celtic Wanderers 1 8 0 7

8. *Black Eagles D D D D
 
*Black Eagles so bili izločeni iz tekmovanja
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Ženski rugby se je začel bolj aktivno 
razvijati leta 2008, ko je ženska 
rugby reprezentanca prvič nastopila 
na evropskem prvenstvu v Zenici. 

Po udeležbi na evropskem prvenstvu 
leta 2008 se je ženska ekipa v letih 
2009, 2010 in 2011 udeležila:
-turnirja v Srbiji v mestu Kruševac,
-FEN lige (Four emerging nation), 
v kateri so sodelovale še Avstrijke, 
Hrvatice in Madžarke,
-turnirja na Dunaju,
-turnirja na Češkem v Brnu,
-evropskega prvenstva, ponovno v 
Zenici,
-turnirja v Splitu,
-rugby kampa v Zanki na 
Madžarskem (udeležba približno 10 
evropskih držav, kjer dekleta pod 
okriljem trenerjev iz Anglije 3 dni 
trenirajo, zadnji dan pa poteka turnir, 
ki je dober pokazatelj pripravljenosti 
ekip za evropsko prvenstvo, ki je 
običajno v začetku poletja),
-evropskega prvenstva v mestu 
Odense, Danska,
-evropskega prvenstva v Zanki, 
Madžarska.

V letu 2012 je ženski rugby »zamrl«, 
zaradi premajhnega števila igralk.

V letu 2013 se je formirala 
popolnoma nova ekipa, ki je 
prve izkušnje nabirala na rugby 
kampu v Zanki (Madžarska) in na 
prijateljskem turnirju v Splitu, kamor 
so bile poleg Slovenk povabljene še 
igralke iz Srbije.

Ob zaključku sezone rugby klub 
Olimpija organizira prijateljski 
turnir, na katerem poleg domačink 
sodelujeta še ekipa Mladost iz 
Zagreba in ekipa Graz.

Za »novo« ekipo je bilo to predvsem 
obdobje nabiranja izkušenj.

Prelomni trenutek v načinu 
razmišljanja ekipe se je zgodil po 
evropskem prvenstvu v Litvi, saj 
so dekleta sprejela odločitev, da 
začnejo z bolj »resnim« pristopom k 
treniranju in igranju rugby-ja.

Treninga se je začelo udeleževati 
čedalje več igralk, prihajati so začele 

nove igralke. Rugby klub Olimpija 
je vzpostavil kontakt z madžarsko 
rugby zvezo, ki je prisluhnila našim 
željam in nam omogočila sodelovanje 
v madžarskem državnem prvenstvu 
za dekleta v rugby-ju 7.

V jesenskem delu sezone 2014/15 so 
dekleta odigrala 4 turnirje in odigrale 
skupno 15 tekem. V 15. tekmah so 
dekleta dosegle 5 zmag in doživele 
10 porazov, ter se trenutno nahajajo 
na 4. mestu lestvice madžarskega 
prvenstva.

V spomladanskem delu dekleta 
čakajo še 4. turnirji v madžarskem 
prvenstvu. Poleg tega, pa bomo 
poskušali organizirati turnir tudi na 
domačem igrišču v Ljubljani.

Cilj ekipe je vsekakor odigrati čim 
večje število tekem, saj je udeležba v 
madžarski ligi predvsem priprava na 
Evropsko prvenstvo divizije B, ki naj 
bi potekalo junija 2015. 

Ženska ekipa RAK Olimpija je edina ženska ekipa, ki deluje na 
področju Slovenije!

Ženski rugby se je začel bolj aktivno razvijati leta 
2008, ko je ženska rugby reprezentanca prvič 
nastopila na evropskem prvenstvu v Zenici. 



Januar 2015 - Glasilo RAK Olimpija4

Miha je s svojimi predstavitvami uspel za rugby šport navdušiti kar nekaj osnovnošolskih otrok, in sicer:
 - v letu 2012 se je klubu priključilo 6 otrok, 
 - v letu 2013 se je klubu priključilo 20 otrok,
 - v letu 2014 se je klubu priključilo 10 otrok. 
 

Predstavitve po šolah so z vsebinskega vidika zajemale predvsem:
 - kratek pogovor o poznavanju rugby igre,
 - igre z rugby žogo (osnove podaje, različne vrste podaj, podaja v teku nazaj, igra 10 podaj, lovljenje z  
   žogo…),
 - prikaz tehnike ustavljanja in osnovnega kontakta (postopno učenje podiranja, postopno učenje kontakta z  
   nasprotnikom, s ščitom in brez, z žogo in brez, podaja pred kontaktom…),
 - v primeru dovolj velikega prostora se predstavi tudi igra z nogo (vrsta udarcev z nogo, osnovna tehnika  
   udarcev z nogo,  osnovne vaje udarcev z nogo in lovljenja visokih žog),
 - prirejena rugby igra (touch rugby ali omejeni kontakt).

2012 
 
- Predstavitve na 6 osnovnih 
šolah.  
- Skupaj 28 predstavitev  
- CIljne skupine 5., 6., 7., 8. in 
9. razred.

474 otrok spoznalo rugby

2013 
- Predstavitve na 3  osnovnih 
šolah.  
- Skupaj 10 predstavitev  
- CIljne skupine 6., 7., 8. in 9. 
razred. 

290  otrok spoznalo rugbyRazvijamo nove generacije 
ragbistov!

Na predstavitvah 
sodelujejo tudi aktivne 

članice in člani.

2014 
- Predstavitve na 7 osnovnih šolah.  
- Skupaj 39 predstavitev  
- CIljne skupine 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred.

916 otrok spoznalo rugby

16 osnovnih šol

4. - 9. razred

1680 otrok 

V letu 2012 smo se v Rugby klubu Olimpija odločili, da pričnemo izvajati aktivnosti s katerimi bi 
v klub pritegnili mlajše generacije (predvsem osnovnošolske otroke). Klub je za to delo angažiral 
dolgoletnega rugby navdušenca Miho Mahkoto, ki je imel na tem področju precej izkušenj.
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Na prednovoletnem druženju Rugby kluba Olimpija, smo tokrat 

podeljevali tudi nagrade in priznanja. 

Najprej je imel govor naš predsednik, ki je pozdravil vse prisotne in 

izrazil še posebno zadovoljstvo nad številom mlajših članov in njihovih 

staršev. Predstavil je delovanje kluba v preteklem obdobju in načrte za 

prihodnost. 

Besedo je prepustil  

trenerju mlajše sekcije, 

ki je podelil dve nagradi.  

Tako je nagrado za 

igralca, ki je največ 

doprinesel mlajši sekciji 

na in izven igrišča, prejel 

Tadej Pevec. Uvedel je še 

novost, in sicer prenosni 

pokal, ki ga prejme 

igralec, za katerega meni, 

da je bil v preteklem letu 

najboljši na igrišču. 

Prvi prejemnik tega pokala je tako postal Miha Hribovšek, ki je lani 

jeseni kot prvi mladinec prestopil v člansko ekipo!

Nato je trener ženske ekipe predal nagrado igralki Jeri Kunc. Poudaril 

je, da so dekleta pokazala, da znajo igrati rugby, ter da so ekipa v 

pravem pomenu besede, na in izven igrišča! 

V članski selekciji 

sta bila podeljeni dve 

nagradi, in sicer je 

nagrado za igralca, ki 

je nabolj napredoval v 

zadnjem obdobju prejel 

Gašper Potokar, nagrado 

za najbolj zaslužnega 

igralca, pa je prejel Igor 

Mihelič. 

Vsem trenerjem je bila 

skupna težka odločitev 

pri izboru kandidatov za 

nagrade. 

Podelitev priznanj in daril za člane in članice, ki 
so najbolj napredovali in pripomogli k rezultatom 
svojih sekcij.

Podelili smo priznanja in nagrade.
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