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NAJVEČJI
Težko bi rekli, da smo Slovenci v vsej svoji zgodovini imeli več največjih športnikov v svetovnem
merilu. Imamo kopico vrhunskih športnikov, ki so
v samem svetovnem vrhu, malo pa je (bilo) športnih zvezdnikov svetovnega formata. Tina Maze to
po športni plati nedvomno je. Največje, za razliko
od najboljših, pa poleg športne genialnosti odlikuje tudi njihov odnos do okolice.

Fotografija: Matej Ograjenšek

Vsi vrhunski športniki so genialci, posebneži. Brez svoje

situacijah bi enostavno morala odreagirati drugače.

genialnosti in posebnosti ne bi mogli premikati mej

Prerivanja z ostalimi člani reprezentance ter uporaba

mogočega. Ta genialnost se odraža tudi na njihovem

izrazov zanje, kot npr. »turisti«, in za situacije, kot »štala«,

obnašanju,

enostavno ne pomagajo pri krepitvi lastne podobe.

in

marsikdo

je

poznan

zaradi

svojega

nenavadnega obnašanja, izjav.
V športu velja pravilo, da se zadeve najprej razčiščujejo v
Z vsem tem ni nič narobe. Ravno nasprotno, na neki način je
prikupno. Javnost to sprejema. Tako smo pri Tini navajeni,
da je v času tekem povsem resna. Na paralelnem slalomu
v Münchnu je televizija prenašala tudi prevoz tekmovalcev
s cilja na start. V vseh primerih so se tekmovalci med
seboj pogovarjali, se smejali, razen v primeru Tine. Bila je
resna in gledala je skozi okno. Če to potrebuje za zmago, je
povsem razumljivo.
Nikoli pa se javnost ne bo navadila na neprestane konflikte,
ki spremljajo Tino in njeno ekipo. Predvsem pa se na te
konflikte ne bo navadila poslovna javnost, ki jo predstavljajo
njeni sponzorji (ali sponzorji SZS) oz. potencialni sponzorji.

V ŠPORTU VELJA
PRAVILO, DA SE
ZADEVE NAJPREJ
RAZČIŠČUJEJO
V SLAČILNICI.
ŠELE NATO SE
JIH, IZJEMOMA,
KOMENTIRA V
JAVNOSTI.

slačilnici. Šele nato se jih, izjemoma, komentira v javnosti.
Verjamem, da je šlo za Tini neprijetno situacijo. Vendar
vemo, kako pravijo: da se pokaže veličina človekovega
značaja najbolje v načinu, kako se odzove na situacije, ki
mu niso všeč.
Vrhunski športniki imajo relativno kratko časovno obdobje
za služenje denarja. To pomeni, da ga morajo čim bolj
izkoristiti. Nobenemu sponzorju pa ni v interesu, da se v
medijih pojavlja v kriznih, negativnih zgodbah. Ne glede
na to, kdo ima prav in kdo ne. Gre za negativno zgodbo.
Seveda ima Tina ogromno kredita v javnosti, in si lahko v
tem pogledu marsikaj privošči. Vendar ne govorim o tem.
Govorim o zamujenih priložnostih zaradi takšnih incidentov.

Ne razumem namreč, čemu je bil potreben konflikt

Potrebno pa je gledati tudi na obdobje po končani karieri.

»frekvenca«. Smučarka, ki je absolutna številka 1 svetovnega

LeBron James je, navkljub statusu superzvezdnika,

alpskega smučanja v letošnji sezoni, ki je osvojila 3 medalje

zavestno začel spreminjati svojo javno podobo tako, da

na minulem svetovnem prvenstvu in s tem sama popeljala

je npr. začel več komunicirati z navijači, česar mu je pri

Slovenijo na 4. mesto med vsemi državami udeleženkami,

njegovem imidžu zelo manjkalo.

enostavno ne potrebuje takšnih situacij. Še več, škodijo

Tina trenutno uživa izjemno podporo širše javnosti v

njenemu imidžu. Sploh ni pomembno, kdo ima prav in kdo

Sloveniji. Si predstavljate, kako bi jo javnost šele nosila

ne. Zgodba je negativna.

na rokah, če bi se izognila takšnim incidentom oz. jih ne
bi reševala na tak način, temveč bi se raje nasmehnila?

Tekmovanja so za športnike stresna, posebno svetovna

Ljudje bi na protestih nosili transparente z napisom »Tino

prvenstva in olimpijske igre. Toliko bolj, če si postavljen v

za predsednico!«.

vlogo favorita, kar Tina je. Vendar Tina ni novinka v belem
cirkusu. Svojo prvo zmago je dosegla leta 2002. V takšnih
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