Spoštovani novinarji, cenjeni uredniki!
Že pretekli teden smo vas s sporočilom za javnost opozorili na VELIKI DOGODEK
SPORTECH, ki se bo v petek, 28. septembra 2018 ob 18. uri začel v sloviti dvorani
VITRANC v Kranjski Gori. Zagnana Gorenjca, Tanej Junež, ki je pri rosnih 19 letih gotovo
najmlajši slovenski direktor, in njegov poslovni partner in vrstnik Denis Pivač, želita
slovenski javnosti pokazati, kako lepo se šport dopolnjuje z najsodobnejšo računalniško
in zabavno tehnologijo. Dogodek bo prvi te vrste v Sloveniji!
Danes bi vam radi dokazali, da

ZGODBA O SPORTECHU NAVDIHUJE!
Vse skupaj se je začelo že kakšni dve leti nazaj, ko je Kranjskogorčan Tanej Junež v
Ustvarjalnikovem podjetniškem krožku na Medijski šoli v Radovljici poslušal motivacijski
govor Matije Goljarja, znanega voditelja televizijske oddaje Štartaj Slovenija! »Že od
otroštva je v meni živa želja, da bi nekaj naredil iz sebe, nisem se hotel zadovoljiti s
povprečnostjo, še vedno si želim, da bi čez dvajset let lahko z zadovoljstvom pogledal na
zgodovino svojih dosežkov,« je poudaril Tanej Junež. »V moji glavi se je po Goljarjevem
govoru marsikaj premaknilo, ideje so se rojevale druga za drugo, vse skupaj pa me je
prignalo v resne podjetniške vode. Takoj ko sem dopolnil 18 let, sem ustanovil in registriral
Zavod Sportech. Ta organizacijska oblika podjetja je bila v tistem trenutku edina možnost,
saj nisem hotel izgubiti statusa dijaka, pa tudi zato, ker gre za neproﬁtno organizacijo, ki
omogoča sodelovanje na različnih javnih razpisih, kar je bilo zelo dobrodošlo, saj pri svoji
starosti pač nisem imel zagonskega kapitala. Vsi so mi prigovarjali, da je prezgodaj za
podjetje, tudi moja družina je bila skeptična, a sem vztrajal. Čutil sem, da moram tvegati,
če želim v življenju nekaj doseči. Vse leto sem vstajal ob šestih zjutraj, hodil v šolo, po
pouku pa sem se do pozne noči ukvarjal s podjetjem. Ni šlo več. Odločil sem se, da bom
šolo končal izredno, maturo sem nenazadnje obljubil tudi staršem, potem pa nameravam
študirati podjetništvo na Gea Collegeu, saj vem, da brez dodatnega znanja in formalne
izobrazbe ne bom mogel napredovati, prepričan pa sem tudi, da se mi bo potem odprlo
še več novih podjetniških poti.«
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Z Denisom Pivačem, prav tako 19-letnikom z Jesenic, sta se neformalno spoznala na neki
zabavi pri skupnem znancu, podjetniško sodelovanje med njima pa se je razvilo, ko je
začel Tanejeve zgodnje podvige spremljati preko družabnih omrežij in ga spodbujati še
pred ustanovitvijo Zavoda. »Ugotovil sem, da zelo podobno razmišljava, tudi moja želja je,
da bi bil unikaten, videl pa sem tudi, da je Tanej zelo spreten v podjetništvu,« je pristavil
Denis, ki obiskuje dvojezično Gospodarsko srednjo šolo v avstrijskem Šentjakobu. »Zdaj
tam obiskujem še zadnji, peti letnik. Zelo sem vesel, da je razredničarka prepoznala resnost mojih podjetniških ambicij in jih podpira. Ker imamo zelo natrpan urnik, pouk vsak
dan končujemo šele ob 17.30, mi dvakrat na teden dovoli tudi kakšno uro manjkati, če
imam nujne opravke, povezane s podjetjem in bližnjim dogodkom SPORTECH.«
In teh opravkov res ni malo. Čeprav dogodek ne bo komercialen, bosta morala fanta
pokriti stroške organizacije in izvedbe, treba pa je bilo najti tudi sponzorje, ki bodo
sodelovali s posojo tehnološke opreme. Že pred štirimi meseci, ko je bil dogodek zasnovan, sta si nadela poslovni obleki in začela obiskovati direktorje po gorenjskih podjetjih.
»Bala sva se, da naju ne bodo jemali resno zaradi najine mladosti, a sva skoraj pri vseh
naletela na podporo, spoštovanje, celo na občudovanje. Ko sva jim predstavila projekt, so
bili navdušeni, mnogi so z nama delili svoje izkušnje, pogovarjali smo se celo o dolgoročnejšem sodelovanju,« je poudaril Denis, Tanej pa dodal: »Res, povsod sva naletela na
pozitivne odzive, tudi lokalna skupnost naju zelo podpira, celo kranjskogorski župan
Janez Hrovat nama stoji ob strani, direktor Infrašporta Blaž Veber nama je omogočil
brezplačno gostovanje dogodka v sloviti dvorani Vitranc, pa tudi medijsko prepoznavni
Kranjskogorčan Denis Porčič - Chorchyp, ki se tudi zelo zavzema, da bi bili že otroci športno dejavni, nama pomaga z vsemi močmi. Obiskovalci dogodka se bodo z njim lahko
srečali v živo. Pripravlja prav posebno presenečenje.«
Bistvo velikega dogodka SPORTECH je prav gotovo družbeno odgovorno, osnovno vodilo
Taneja in Denisa je spraviti ljudi, mlade in starejše, v gibanje. »Opažava, da je večina
Slovencev predebelih, ne živijo zdravo, nič se ne gibajo. Zlasti otroci in mladi ves prosti čas
preždijo za računalniki in ob različnih igralnih konzolah. Našla sva učinkovit način, kako
vse to združiti z gibanjem. Že takoj ko je bil Zavod Sportech ustanovljen, sva po gorenjskih
šolah organizirala medšolske on line turnirje v tekmovanju na inovacijskih virtualnih
sobnih kolesih, zato je bil velik dogodek logično nadaljevanje. Želela sva si organizirati res
nekaj bombastičnega!«
Kot kaže, bo res tako. Prav bombastično. Tanej in Denis sta nam zanosno razlagala podrobnosti. »Na odru dvorane bo potekal zabavni del prireditve z živo glasbo, takoj ob njem
pa bodo postavljena virtualna sobna kolesa, povezana s projektorjem in ogromnim
ekranom, na katerem bodo vsi obiskovalci v dvorani lahko spremljali napredovanje tekmovalcev. Z google earth smo vzeli virtualno pot skozi Logarsko dolino in kdor bo hitreje
gonil pedala na kolesu, bo v petih minutah opravil daljšo pot. Spomnili smo se izvirne
podrobnosti: z virtualnimi obcestnimi tablami ob tej poti se bomo zahvalili našim sponzorjem, tako da bomo nanje 'prilepili' njihove logotipe. Na začetku bo 18 tekmovalcev, v
več krogih bodo slabši izpadali, najboljši trije pa se bodo pomerili v ﬁnalu. Zanje smo pripravili tudi denarne nagrade. Zmagovalec bo domov odnesel 500 evrov, drugouvrščeni
300, tretji pa 200 evrov. Nekaj tekmovalcev se je že prijavilo, drugi prijavnico lahko poiščejo
na www.sportech.si,« je pripovedoval Tanej in dodal: »Prepričan sem, da za šport in gibanje ni nikoli prezgodaj in nikoli prepozno, ne glede na starost!«
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Denis je nadaljeval: »Po dvorani bo še vrsta drugih prizorišč, kjer bodo obiskovalci dogodka Sportech lahko preizkusili, kako z virtualnimi očali in playstation VR igrati tenis, pripravili bomo tudi štiri podije za dance dance. Tudi v tej veščini se bodo pomerili po štirje
tekmovalci hkrati, dvorana pa jih bo lahko spremljala na velikem ekranu. Vsakdo bo lahko
poskusil. Pripeljali bomo tudi game bike, gear VR, Wll in še kakšno tehnološko posebnost,
ki omogoča gibanje, dodali pa bomo še več naprav za igranje namiznega hokeja in
nogometa na ročke. Prišel bo tudi državni prvak v tej spretnosti, Simon Zorman, s katerim
se bodo obiskovalci lahko pomerili. Pa tudi na najmlajše nismo pozabili. V enem od kotov
dvorane bomo zanje pripravili različne zabavne športne rekvizite, h gibanju pa jih bosta
spodbujali in usmerjali dve profesionalni animatorki. Mislim, da se bodo vsi dobro zabavali. Motoriko, ki jo zdaj, ob igricah, razvijajo le s prsti na rokah, bi radi prenesli na gibanje
vsega telesa.«
In kaj si mlada podjetnika od dogodka obetata zase? »Novo znanje, veliko izkušenj,
znanstev in kanček prepoznavnosti, ki bi nama utegnila koristiti pri prihodnjih podjetniških podvigih,« sta pošteno povedala Tanej Junež in Denis Pivač.

Podrobnosti o Zavodu Sportech, njegovi dejavnosti in o dogodku si lahko ogledate na spletni
strani www.sportech.si, 28. septembra 2018 pa vas z veseljem pričakujemo v Kranjski gori.
Zelo bomo hvaležni za medijske najave dogodka, za dodatne informacije, pojasnila, izjave. in
pogovore pa smo vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih!

