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VABILO NA OBČNI ZBOR

REDNI OBČNI ZBOR ŠD NARODNI DOM – 22.04.2009
Vse članice in člane društva vabimo na redni občni zbor, ki bo v sredo,
22. aprila 2009, ob 18. uri v prostorih ŠD Narodni dom, Prešernova 22, Ljubljana.
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RAZPRAVA O POROČILIH
PROGRAM DELA Z NOVO OBDOBJE
PREDLOG SPREMEMBE STATUTA
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Vabljeni!

Podjetje JEREB razpolaga s
sedmimi lastnimi, visoko
turističnimi, petdeset sedežnimi
avtobusi. Ogledate si jih lahko
na spletni strani: www.jereb.si
(galerija avtobusov, vozni park,...).
Naročite lahko večje število
avtobusov.

JEREB D.O.O.

AVTOBUSNI PREVOZI IN TURISTIČNA AGENCIJA

Pri nas lahko naročite:
• visoko turistične avtobuse za prevoze na razne prireditve, športne
dneve, maturantske, absolventske izlete, strokovne ekskurzije,...
• lahko izberete izlet iz naše ponudbe, ki ga lahko prilagodimo vašim potrebam
• izdelamo izlet za skupino izključno po vaši želji
• lahko se prijavite na naše razpisane izlete in potovanja ter smučanje

Osebno nas najdete vsak delavnik
od ponedeljka do petka, od
8 - 16 ure, ali pa nam pišite
na naš elektronski naslov:
jereb@jereb.si
Veseli bomo, če nas boste obiskali v
naših poslovnih prostorih. Potrudili
se bomo, da bomo čimbolj ustregli
vašim željam.
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Pa smo jo zložili skupaj, Stojo namreč. Tokrat že 15. številko
po vrsti. Zima, ki je bila letos močno radodarna s snegom,
se počasi od nas poslavlja, zato upam, da ste jo uspeli izkoristiti s čim bolj pogostimi obiski smučišč ali zimske idile, kje
v naravnem okolju. Kljub temu, da je snega v visokogorju
in na smučiščih še precej, pa vseeno verjamem, da nas vse
skupaj že močno vleče na morje in da ste si že začeli načrtovati poletne počitnice. Da vam bo lažje, smo tudi v našem
društvu že pripravili razpis za taborjenje v Premanturi. Vse
potrebne informacije o terminih skupin, cenah in ostalih podrobnostih najdete na prvih straneh. Če pa smo kaj izpustili,
pa pokukajte na našo spletno stran ali nas pokličite. Z vpisovanjem smo že začeli, tako da kar veselo na delo.
V rubriki Kaj dogaja lahko preberete, kako smo se zabavali
na novoletnem nastopu in pustni zabavi, kaj se dogaja ter
kakšne načrte imajo naši telovadci v Študijski telovadnici,
kako so na tečaju smučanja uživali ob obilici snega in kakšni
so rezultati kratke ankete o motivih za vadbo gimnastike, ki
smo jo opravili med fanti in dekleti iz C programa. Nikakor
ne smete prezreti prispevka o atraktivnih tekmovanjih na
veliki prožni ponjavi (po domače trampolinu), ki je tudi olimpijska disciplina. Martina in Nina sta se, praktično brez treninga, tekmovanja na trampolinu tudi udeležili in na njem
neizmerno uživali.
V dveh intervjujih, ki smo jih naredili za to številko, smo
najprej zasliševali Alena Dimica, uspešnega tekmovalca in
slovenskega reprezentanta v športni gimnastiki, ki nam je
povedal nekaj o svojih preteklih uspehih in načrtih za to
sezono. Za drugi intervju pa smo zaprosili Marka Kolenca,
načelnika oddelka za šport na Mestni občini Ljubljana. Marko je tudi pokomentiral aktualno problematiko ljubljanske
športne infrastrukture in športa nasploh ter predstavil načrte za izboljšanje pogojev za vadbo rekreativcev, vrhunskih
športnikov in šolarjev kot tudi pogojev za delovanje samih
društev. Veseli nas predvsem informacija, da so tudi v mestu
prepoznali nujnost izgradnje plavalno-gimnastičnega centra
Ilirija, ki bo rešil tudi prostorsko stisko našega društva.
Zanimivo branje se obeta tudi tistim, ki jih zanimajo potovanja in druge kulture. Vodnica Tjaša nas je namreč za pol leta
zapustila in se odpravila na študentsko izmenjavo na Finsko.
Njene izkušnje z deželo in ljudmi visoko na severu so zelo
zanimive in morda koga celo prepričajo, da se kdaj odpravi v
deželo tisočerih jezer. Kot že nekaj let zapored vsebino Stoje
s svojimi članki bogati Ana iz Svetovalnice Pu. Tudi tokrat
je pripravila zanimiv članek o ljubezni. In glede na to, da je
pomlad in čas zaljubljencev že tukaj, ga nikakor ne smete
prezreti. Kaj pa vem, mogoče pa tudi vi to pomlad preživite
z metuljčki v trebuhu. Skratka vsem želim, da se imate radi,
da čim več časa preživite v naravi ter se ob tem prepustite
prijetnemu branju Stoje, če se le da v dvoje. Mimogrede pa
le ne pozabite na vpis v Premanturo 2009. Premantura je
namreč lepo življenje.
Sašo
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RAZPIS
Premantura je prijazna istrska vasica, ki
se naslanja na narodni park Kamenjak na
najjužnejšem delu istrskega polotoka. Ta
del Istre že dolgo velja za enega najlepših
delov severnega Jadrana. Kristalno čista
voda z nedotaknjenimi zalivčki in naravna
senca borovih gozdičkov so zagotovilo za
popolni užitek.
V enem najlepših delov Premanture se,
skrit v senci borovega gozda, nahaja tabor

Narodnega doma. Tukaj odrasli člani
društva z družinami preživljajo svoj poletni
dopust, otroci pa se namesto z računalniki
in televizijo ukvarjajo z naravo, sovrstniki
in sovrstnicami ter športno-zabavnimi
aktivnostmi.
V taboru je več kot 100 šotorov, opremljenih s po dvema vzmetnicama, urejeni
tuši in umivalnice, sanitarije, kuhinja z
jedilnico in klubski prostor. Poleg tega je
v sklopu tabora tudi manjša ambulanta,
kjer taborni zdravnik lahko poskrbi za
manjša obolenja ali poškodbe. Ker smo
športno društvo, so naš železni repertoar
tudi razne športne aktivnosti in tekmo-

vanja (v taboru so na voljo košarkarsko
in odbojkarsko igrišče, mize za namizni
tenis, balinišče, igrišče za mehki tenis in
peš hokej, različna igrala za otroke ter
možnost izposoje koles) ter večerni plesi
in animacije. Vsekakor je nekaj posebnega
tudi vsakodnevni večerni zbor, na katerem
je udeležba za vse taboreče obvezna.
Vsem, ki se nameravate udeležiti taborjenja, pa še opozorilo: bivanje v naravi in
spanje v šotoru vam bo pomenilo nepozabno doživetje in bo verjetno povzročilo
tudi večletno odvisnost. Na taborjenju se
nam lahko pridružijo tudi tisti, ki še niso
člani društva. Vabljeni!

RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2009
1. TERMINI SKUPIN
pripravljalna skupina
nova
nova skupina- vrste *
druga skupina *
tretja skupina
četrta skupina
peta skupina *
pospravljalna skupina

Do 15. maja sprejemamo

petek
ponedeljek
sreda
sreda
sobota
nedelja
nedelja
sobota

19.06.
22.06.
24.06.
01.07
18.07.
02.08
16.08.
22.08.

nedelja
sreda
sreda
petek
sobota
nedelja
sobota
nedelja

21.06.
01.07.
01.07
17.07.
01.08.
16.08.
22.08.
23.08.

ZAČETEK VPISA:

prijave samo za celo skupino.
3 dni
14. APRIL 2009
V primeru, da do takrat skupi9 dni
na ne bo polno zasedena,
URADNE URE:
7 dni
bomo po 15. maju sprejemali
v ponedeljek, torek, sredo in
prijave tudi za krajši čas.
četrtek med 10. in 12. uro
16 dni
ter vsak torek, sredo in
14 dni
četrtek med 17. in 19. uro
14 dni
6 dni
* taborjenje otrok pod vodstvom vodnikov je v novi in peti skupini na2 dni menjeno otrokom starim vsaj 5 let, v drugi pa otrokom starim vsaj 9 let

2. TABORNA ČLANARINA (PRIJAVA+TABORNINA)
Celotno ceno taborne članarine sestavljata prijavnina in tabornina. Prijava je veljavna, ko taboreči vplača prijavnino, ki mu zagotavlja mesto v taboru.
Za preostali znesek bo način vplačila določen najkasneje 15 dni pred začetkom skupine.
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
letnik rojstva
prijava v LJ
nova skupina
2. skupina
3. in 4. skupina
2009
15 
2005 - 2008
15 
42 
93 
82 
1997 in mlajši, 1943 in starejši
30 
136 
276 
247 
vsi ostali
30 
161 
326 
291 
OTROCI V VRSTAH
2001 - 2004
127 
1997 - 2000
30 
324 
1992 - 1996
372 

5. skupina
23 
80 
97 
105 
123 

Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 16,00 EUR (avtobusni prevoz je organiziran samo za skupine, ko taborijo otroci v vrstah).
Skupina se začne in konča s kosilom. V ceni je vključen polni penzion, prenočišče v šotoru opremljenim z vzmetnico, uporaba športnih igrišč in rekvizitov ter turistična pristojbina.
Cena za otroke v vrstah vsebuje poleg zgoraj navedenega še celodnevno varstvo in izvajanje aktivnosti po programu. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine,
ima drugi otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta.

3. PRIJAVA
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za tekoče sezono
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.
ČLANARINA: do 18 let 19 EUR, nad 18 let 23 EUR
Prijava v posamezno taborno skupino se opravi v pisarni društva v času uradnih ur. Ob prijavi se plača članarina za telovadno sezono 2008/2009 (samo v primeru, da še niste člani društva)
in prijavnina. V posamezni skupini lahko tabori največ 180 taborečih. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. V primeru večjega števila lahko taborno vodstvo zavrne taboreče ali goste,
ki se niso prijavili v Ljubljani.

4. POSEBNI POGOJI
• Otroci in mladoletniki lahko taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov!
• Taborni odbor si pridržuje pravico zavrniti prijavo, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil !
• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje kot je navedeno v razpisu, je mogoče pod posebimi pogoji in ob predhodnem dogovoru s taborovodstvom.

5. POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI
Odpoved prijave sprejema pisarna do 15 dni pred začetkom taborjenja ustrezne skupine. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine. Vse morebitne zahtevke za vračilo
tabornine je potrebno pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. Zgoraj navedene
cene zagotavljamo do 20.06.2009. Po tem roku si v primeru bistvene spremembe zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cene. V primeru odpovedi taborjenja zaradi višje sile
bomo vplačane zneske vrnili v celoti.
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OPIS TABORNIH SKUPIN

NOVA SKUPINA
Konec junija, ko tabor oživi, je v Premanturi prav idilično. Turistov ni prav veliko,
plaže so prazne, tabor in njegova okolica
sta navadno še zelena. Taborjenje se začne
z novo skupino, v kateri lahko taborijo posamezniki ali družine, vsako leto pa imajo
v tem času svoj poletni seminar tudi člani
Aikido sekcije. Na sredini skupine v tabor
pridejo še otroci, rojeni med letoma 2001
in 2004, ki taborijo v vrstah pod nadzorom
naših vodnikov. Program taborjenja v vrstah je prilagojen potrebam in sposobnostim otrok, zanje pa izbiramo vodnike, ki že
imajo izkušnje pri delu z mlajšimi. Pod vodstvom vodnikov otroci spoznavajo različne
športne, taborniške in kulturne veščine, se
učijo plavanja, ob večerih pa plešejo in se
zabavajo v šaljivih tekmovanjih.

DRUGA SKUPINA
V 2. skupini kar vre od mladosti in razigranosti, saj je namenjena izključno taborjenju otrok, rojenih pred letom 2001 in
do dopolnjenega 18. leta starosti; otroci
taborijo v vrstah pod vodstvom vodnikov.
Poleg naštetih aktivnosti iz nove skupine je
tukaj velik poudarek na druženju z vrstniki
in navajanju na samostojno in pestro pre-

življanje prostega časa. Z nekaterimi vsebinami želimo taborečim predstaviti in ohraniti tradicionalni način taborjenja v društvu
(vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje
zastave, petje himne, samostojno urejanje
tabora itd.), ter tako odvračamo otroke od
uporabe zabavne elektronike, ki v taboru ni
zaželjena. V 2. skupini lahko izjemoma, po
predhodnem dogovoru s taborovodstvom,
taborijo tudi ostali.

TRETJA IN ČETRTA SKUPINA
3. in 4. skupina potekata na vrhuncu turistične sezone in sta namenjeni taborjenju
posameznikov in družin. Življenje v naravi in
skupnosti tabora ter polni penzion (zajtrk,
kosilo, malica, večerja), ki je del paketa, so
v današnjem stresnem življenju zagotovilo
za kvalitetno preživljanje poletnega dopusta. V obeh skupinah je poskrbljeno tudi
za aktivno in zabavno preživljanje počitnic,
saj organiziramo razne turnirje v odbojki,
balinanju, namiznem tenisu in hokeju, družinska tekmovanja, tečaje plavanja, večerne
plese …

vrstah. Ker velikokrat proti koncu šolskih počitnic zmanjkuje idej in možnosti za prijetno
preživljanje počitnic, verjamemo, da je en teden počitnic v našem taboru, pod vodstvom
izkušenih vodnikov, prava izbira. V vrstah
lahko taborijo otroci od 5. leta starosti naprej. Program je podoben programu iz nove
skupine. Predvsem želimo otrokom ponuditi
prijeten in zabaven zaključek počitnic.

PRIPRAVLJALNA IN
POSPRAVLJALNA SKUPINA
V pripravljalni in pospravljalni skupini se pripravi oz. pospravi tabor. Ker je tabor odprt
vsako leto le malo več kot dva meseca, ga je
potrebno vedno na novo pripraviti oz. pospraviti. Predvsem v pripravljalni skupini je
dela precej, zato vabimo vse prostovoljce, ki
želite pomagati pri delu, da se nam pridružite. Bivanje, hrana in pijača so v času pripravljalne in pospravljalne skupine brezplačni.
Vsak posameznik dobi za nagrado za en
delovni dan dva brezplačna dneva bivanja
v taboru. Za prijavo ali dodatne informacije
pokličite Dejana na številko 041/633-786.

Za več informacij o posameznih skupinah
5. skupina je bolj umirjena in je namenje- pokličite na telefonsko številko
na vsem, ki jim turistični vrvež ne ustreza. V (01) 422 37 50 ali poglejte na spletno stran
tej skupini lahko zopet taborijo tudi otroci v društva www.narodnidom-drustvo.si.

PETA SKUPINA

6•

STOJA - Premantura 09

PREMANTURA JE
LEPO ŽIVLJENJE
Poletje se vse bolj približuje, jaz pa še vedno ne vem, kam bi šel na dopust.
Ponudb je ogromno, lepih fotografij in pocukranih oglasov pa tudi. Najlepše
plaže na svetu, najbolj prijazni ljudje, najceneje do sedaj, naj, naj, naj …
piše • stari Premanturec

Ah, brez veze. Vse te »naj fore« mi že
od nekdaj dajo slutiti, da bo na koncu
od naj bolj malo ostalo. In potem se
vprašam. Ja, kaj je bilo pa lansko leto
narobe z dopustom ali pa še leto poprej
ali pa deset let nazaj? Če sem iskren,
prav nič. Vse kar je narobe je to, da je
dopust vedno prekratek in to, da mi je
včasih kar nerodno prijateljem razlagati,
da bom zopet šel v Premanturo taborit.
Pa ne zato, ker tja ne bi bilo vredno povabiti še koga, ampak zato, ker potem
izpadem kot oseba brez ideje. Nekdo, ki
nima domišljije. Samo, če malo pomislim, mi tam prav nič ne manjka. Vse,
kar si želim od dopusta, imam tam.
In vsa moja domišljija se lahko tam na
koncu Istre, v objemu borove sence in
kristalno čistega morja, sprosti.
Še vedno malo v dvomih, ali letos spet
ponovim premantursko lepo življenje, se
tokrat vprašam, kaj si sploh letos želim
imeti od dopusta. Razmišljam, tuhtam,
premlevam in obračam. Pa si nič ne morem, da ne bi prišel do istih zaključkov
kot vsa leta poprej. Predvsem rabim mir,
po možnosti v naravi, ne pa v kakšni
umetno ohlajeni hotelski sobi. Potem se
prav prileže, da so bližnje plaže in morje
čisti, saj je potapljanje ena izmed tistih
aktivnosti, katerim se ne želim odreči.
Še ena od bolj pomembnih stvari je, da
mi ni treba skrbeti kdaj, kje in predvsem za koliko cekinov se bom uspel
prehranjevati. Ta nori ljubljanski tempo
mi velikokrat ne dopušča razvajanja ob
okusni hrani ne da bi medtem gledal na
uro in imel vsaj dveh nujnih telefonskih
klicev. Vsekakor pa ne smem pozabiti na
športne aktivnosti. Čez leto je res prava
muka najti ekipo za tekmo v peš-hokeju,

košarki ali odbojki. Ali pa se vsak večer
namesto pred televizor odpraviti tečt
ali na kolo. No in tako se zalotim, da se
spet ponavljam kot kakšna stara lajna.
Saj je vsako leto isto. Tuhtam, a bi ali
ne bi pa se na koncu vedno odločim za
bi. Sploh me več ne zanima, kaj si bodo
drugi mislili o moji domišljiji. Pa tudi
razmišljati, ali obstajajo lepši dopusti, se
mi ne da več.
Priznam in vem, da se imajo nekateri
prav tako lepo v hotelu ali apartmaju
ter da je enim bolj pomembna pestrost
turistične ponudbe in število lokalov
na plaži kot sama plaža. Prav tako ne
zamerim tistim, ki se vozijo z avtom vsak
dan ne vem koliko kilometrov daleč, da
bi bili na »ta hudi« plaži in se stiskali z
neznanimi ravno tako »ta hude«plaže
željnimi ljudmi. In vem, da nekaterih ne
moti, če v življenju vidijo manj kot polovico sveta, saj jih ne zanima podvodni

svet, ki ga je na našem planetu veliko
več kot nadvodnega in je daleč bolj
bogat ter raznovrsten.
Priznam pa in vem, da to ni zame in da
mi veliko več pomeni vonj borovcev,
zvok čričkov in čukov ter večerni vetrič,
ki mi pihlja v šotor in ga prijetno hladi.
Priznam, da me nič ne moti, če se na
vsake toliko pojavi dež in me prebudi
sredi noči. Prav nasprotno. Najlepše je,
ko me ritmičen zvok dežnih kapljic uspava in zapelje v svet sanj. Priznam tudi,
da mi je pod vodo marsikdaj lepše (če
izvzamem vse bolj nori navtični turizem)
in da tam spodaj zopet najdem tisti notranji mir, ki ga skozi vse leto pogrešam.
In komaj čakam, da se spet srečam z
ljudmi, ki jih, vsaj večino, nisem srečal
že od lanske Premanture ter se skupaj
dogovorimo za večerno partijo peš-hokeja ali odbojke in se nato zagovorimo
dokler nas taborovodja ne prežene spat.
Ha ha ha. Na koncu vseeno priznam, da
je tudi meni všeč stiskanje na plaži. Ampak to ne s komerkoli. Najraje in samo z
mojo ljubeznijo, ki sem jo pred leti ravno
v Premanturi očaral in, kakor bi Kreslin zapel, zacumpral. Pa naj na koncu
še kdo reče, da ne velja misel, ki jo je
pred leti na risbico na likovni delavnici
v Premanturi zapisal sedemletni otrok:
»Premantura je lepo življenje.«
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NOVOLETNI NASTOP

Mesec december nas vedno znova očara s prazničnim vzdušjem. To je tudi čas,
ko otroci že lahko pokažejo staršem
in ostalim obiskovalcem novoletnega
nastopa, kako pridno so telovadili in kaj
so se v tem času naučili.
Predšolski otroci tradicionalno pokažejo svoje plezalne, skakalne, tekalne
in še kakšne spretnosti na telovadnem
poligonu. Tokrat so se naučili tudi ples
račke. Kljub manjši začetni tremi jim je
kmalu prav dobro steklo. Močan aplavz
gledalcev pa je tako ali tako povedal

vse. Za predšolskimi otroki so se predstavili pionirji. Skupaj s fanti iz C programa so nastopili v skupinski točki na
parterju. Prevali naprej in nazaj, stoje,
kolesa, levji skoki in salte se zdijo, takole
od daleč, povsem enostavni elementi.
Vendar pa vsi, ki smo že kdaj poizkušali
narediti kaj od prej omenjenega, vemo,
da to ni čisto res. Za pionirji so nastopile
še pionirke. Tudi one so združile moči z
dekleti iz C programa in prikazale skoke
na mali prožni ponjavi ter vaje na parterju v parih. Predvsem vaje v parih so
navdušile zbrane, dekleta pa pokazala,
da je z malo domišljije gimnastika lahko
tudi zelo zabaven šport. Po predstavitvi
otrok iz Prešernove so se zbranemu
občinstvu prestavili še mladi telovadci in
telovadke iz Študijske telovadnice. Te-

piše • Sašo Barle

lovadni poligon, parter in mala prožna
ponjava so bili poligoni za prikaz znanja
in poguma. Kdo ve, mogoče pa je bil
med njimi tudi kdo, ki bo v prihodnosti
nadaljeval tradicijo izjemno uspešnih
tekmovalcev iz Študijske telovadnice. Za
veliki finale pa je s samostojno točko na
parterju nastopila še Martina in s svojo
eleganco ter šarmom navdušila še tiste
najbolj zadržane.
Po končanih nastopih nas je obiskal še
dedek Mraz. Tudi tokrat so ga morali
otroci priklicati, saj se očitno še vedno
ne znajde najbolje po hodnikih našega
društva. Seveda mu je bilo še kako žal,
da si ni mogel ogledati nastopov (a mu
zaradi obilice dela v decembru tega
nihče ne zameri). Pa vendar si je vzel čas
za poučno zgodbico ter s seboj prinesel
darila, katerih smo se vsi zelo razveselili.
Na koncu je sledilo še obvezno slikanje
z dedkom Mrazom in dobre novoletne
želje.

PUSTNA ZABAVA
Tudi letos smo v Narodnem domu pustno rajali. Pustno zabavo smo naredili na pustni petek in bili smo
prijetno presenečeni nad velikim številom maškar, saj jih je bilo kar štirideset. Vodniki smo se našemili v
smučarje in otrokom zaplesali pravi »pancertanc« ter jih nato povabili k skupnemu plesu. Starše pa smo
dvignili na noge s STOP plesom in moram priznati, da so bili skoraj bolj živahni kakor otroci. Imeli smo
tudi izbor za najboljšo pustno masko. Vodniki in komisija treh staršev smo izbrali osem mask, ki so prišle v
veliki finale. Ker so bile maske zelo raznolike in izvirne, smo imeli kar veliko dela. Na koncu je glavno nagrado, celoletno vadnino v društvu, pobral robotek, super maska, ki je bila izdelana doma. Prav tako smo
izbrali skupinsko masko, zmagala je družina očeta volka in hčere Rdeče kapice ter družina mame tanka in
sina vojaka. Po veselem plesanju in izboru mask smo se vsi skupaj posladkali z odličnimi krofi. S polnimi
želodčki ter v pričakovanju naslednjega pustnega rajanja smo se poslovili.

piše • Maja Harej
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NOVICE iz Študijske telovadnice
V Študijski telovadnici se vedno nekaj dogaja. Velikokrat je prepolna in zamegljena od
drobno letečih delčkov magnezije v zraku. Polna je tudi delovne vneme, motivacije,
ciljev in potu telovadcev, ki željni uspehov v novi sezoni pilijo in stabilizirajo formo.

piše • Marjana Bokan
šimi treningi nas je razveseljeval tudi
Mitja Petkovšek, ki je z vse močnejšim
stiskom roke v pozdrav dajal vedeti, da
se počasi vrača v formo. Konec februarja so se nekateri udeležili priprav v
Čakovcu na Hrvaškem.

Tekmovalna sezona je za tekmovalce v
A programu športne gimnastike vezana na koledarsko leto. Ker pa je zadnja
Stoja izšla septembra 2008 je prav, da
naredimo hiter pregled sezone 2008,
ki je bila za naše telovadce zelo uspešna, saj so Petkovšek, Dimic in Bertoncelj na mednarodnih tekmovanjih
osvojili deset odličij. Zlasti omembe
vreden je Petkovškov naslov evropskega prvaka ter peto mesto na olimpijskih igrah v Pekingu. Njegovo prevlado
na bradlji pa dokazuje tudi dejstvo, da
je prvi v zgodovini točkovanja svetovnega pokala Mednarodne gimnastične
zveze (FIG) na lestvici zbral več kot
tisoč točk in to kljub poškodbi prsta, ki
mu je onemogočila nastop na velikem
finalu v Parizu.
Lepo je napredoval tudi Šilc, ki si je na
svetovnem pokalu v Szombathelyu in
Ostravi zagotovil dva finalna nastopa,
s končno uvrstitvijo na 4. in 8. mesto.
Na mednarodnih turnirjih pa je osvojil
tudi nekaj odličij.
Sezona 2008 se zaključila s finalom
svetovnega pokala v Parizu, kjer je od
naših nastopil le Sašo Bertoncelj.
V času predprazničnega vzdušja smo
za najmlajše telovadnico spremenili v
udobno kino dvorano, belo steno pa
poživili z gibljivimi slikami celovečerne risanke. Nekoliko starejši otroci in
»otroci po srcu« pa so odigrali nogometni turnir na Playstationu. Najmlajši
člani Študijske telovadnice so se udeležili tudi likovne delavnice ter pripravili

krajši nastop ob prihodu dedka Mraza.
Tisti, ki pa dedku Mrazu niso verjeli,
da jim lahko uresniči največjo željo (tj.
da jim prinese novo telovadnico), so
morali zavihati rokave in sami polepšati obstoječo.
Tako so v novo leto telovadci iz Študijske telovadnice vstopili bolj »razsvetljeni«, saj so s pomočjo kolegov
iz drugih društev zamenjali pregorele
žarnice z novimi. Obenem so pospravili
in posesali dvorano, zamenjali dotrajane lestvine na bradlji ter preoblekli
nekaj blazin.
Po krajšem novoletnem počitku so
se začele priprave na novo sezono.
Marsikdo si je zastavil še višje cilje, kar
se je odražalo v še večji delovni vnemi.
Poleg tega se je nekoliko spremenil še
pravilnik. Z vse daljšimi in pogostej-

Prve tekme za svetovni pokal v
Montrealu v Kanadi (6.–8. 3. 2009)
sta se udeležila Alen Dimic in Sašo
Bertoncelj. Alen je v finalu na preskoku usvojil 6. mesto, Sašo Bertoncelj pa 4. mesto na konju z ročaji. Le
slaba dva tedna kasneje so naši fantje,
okrepljeni z Mitjo Petkovškom, odšli v
Cottbus na 2. tekmo svetovnega pokala, kjer je v prvem finalnem dnevu na
tretjo stopničko stopil Sašo Bertoncelj
za vajo na konju z ročaji. Še bolj veselo
pa je bilo drugi dan finalnega tekmovanja, ko si je Mitja Petkovšek z oceno
15,775 na bradlji pritelovadil zlato
medaljo. Naslednja velika preizkušnja
za najboljše telovadce in telovadke bo
evropsko prvenstvo v Milanu
(2.–5. 4. 2009). V moški konkurenci
bodo barve Slovenije zastopali: Mitja
Petkovšek, Aljaž Pegan, Sašo Bertoncelj, Alen Dimic, Rok Klavora in
Žiga Britovšek.

Seznam predvidenih tekmovanj v sezoni 2009:
Evropsko prvenstvo Milano

2.–5. 4. 2009

Svetovni pokal Maribor

17.–19. 4. 2009

Svetovni pokal Glasgow

14.–17. 5. 2009

Svetovni pokal Moskva

29.–30. 5. 2009

Svetovni pokal San Juan – Portoriko

3.–7. 6. 2009

Sredozemske igre Pescara

26. 6.–5. 7. 2009

Univerziada Beograd

1.–12. 7. 2009

Svetovni pokal Doha

28.–30. 9. 2009

Svetovno prvenstvo London

13.–18. 10. 2009

Svetovni pokal Osijek

4.–9. 11. 2009

Svetovni pokal Stuttgart

13.–15. 11. 2009
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ALEN DIMIC

piše • Sašo Barle

Kdaj si začel trenirati gimnastiko in
kako je potekala tvoja tekmovalna
kariera do sedaj?
Gimnastiko sem začel trenirati pri
sedmih letih v prvem razredu osnovne
šole v Partizanu Vič, kjer je bil moj prvi
trener Jure Herzmansky. Leta 2000
sem, predvsem zaradi boljših pogojev
za trening, zamenjal klub in prišel v
Narodni dom. Sedaj me trenira Edi
Kolar. Na treningih in tekmah stremim
k temu, da sem vsako leto boljši, da
več treniram in tako lahko delam več
težkih elementov, zaradi česar sem
tudi vse bolj konkurenčen v svetovnem
merilu. Najboljše rezultate dosegam na
drogu, bradlji in preskoku. Sicer sem
pa mnogobojec.

Torej si mnogobojec. V bistvu si eden
redkih tekmovalcev v Sloveniji, ki tudi v
članski kategoriji tekmuje v mnogoboju.
Kaj je po tvojem mnenju potrebno za
dobrega mnogobojca in zakaj se vse več
tekmovalcev specializira za eno ali dve
orodji?
Mnogoboj je zelo težak, saj se tekmuje
na šestih orodjih. Sam še vedno vztrajam
v mnogoboju zato, da bi si tako priboril
uvrstitev na olimpijske igre, saj Slovenija nima močne ekipe in je to v bistvu
edina možnost. Sem sicer privrženec
tega, da tekmovalec trenira in tekmuje
na vseh orodjih čim dlje oz. do takrat,
ko je še sposoben. Je pa res, da če ima
tekmovalec težave, je prav tako čisto
v redu, če tekmuje na enem ali dveh
orodjih. Med vrhunskimi tekmovalci je
vse manj mnogobojcev poleg naštetega

tudi zato, ker potreba po veliki količini
treninga navadno za seboj potegne tudi
več poškodb, ki rušijo ritem treninga in
onemogočajo napredek.

Kako so potekale priprave na novo tekmovalno sezono in kakšne imaš cilje?
Priprave so potekale normalno po
ustaljenem ritmu kot že nekaj let do
sedaj. Moji cilji so predvsem usmerjeni
v to, da naredim vajo kar se da dobro
in se ne obremenjujem z rezultatom.
Je pa res, da sem ob brezhibno narejeni vaji zelo konkurenčen.

Na katerih orodjih imaš najtežje vaje in
verjetno tudi največ možnosti za dobre
uvrstitve?
Najtežjo vajo imam na drogu, ki je tudi
v svetovnem merilu zelo konkurenčna,
saj imam izhodiščno oceno 16,90. Problem je le v tem, da pri izvajanju vaje
še nisem dovolj konstanten.

Kako je s poškodbama hrbta in rame, ki
sta te ovirali na uvodni tekmi svetovnega pokala v Montrealu, kjer si na preskoku osvojil 6. mesto in 9. na drogu?
Rama še ni dobra in tudi še nekaj časa
ne bo, saj bi za popolno saniranje
poškodbe potreboval vsaj mesec dni
počitka, kar pa si v tem obdobju ne
morem privoščiti. Bolečine si lajšam z
rednimi fizioterapijami in masažami.
Poškodba hrbta pa je že stara poškodba, ki se na vsake toliko časa obnovi
oz. poslabša, vendar mi ne predstavlja
večjih težav za trening in tekmovanja.

Pred kratkim sem prebral izjavo enega
od trenerjev, da pri tebi ni vmesne poti,
ali narediš vajo super ali pa narediš
pravo »štalo«. Kaj bi moral spremeniti
oz. popraviti, da bi postal bolj konstanten v svojih nastopih?
Res je, kar pravijo trenerji. Ampak s
tem se ne obremenjujem preveč. Pač
tak sem. Je pa vse skupaj povezano s
trenutno formo in samozavestjo, ki jo
imam ali je nimam. Za bolj konstantne
nastope po mojem potrebujem čim
več tekem, na katerih mi samozavest
raste in tako stabiliziram vajo.

Alen, hvala za tale kratek pogovor. V
imenu vseh bralcev ti želim uspešno
sezono ter nadaljevanje kariere, da
bi se ti uresničila želja po udeležbi na
olimpijskih igrah in seveda čim več
super vaj in čim manj »štale« na bližajočem se evropskem prvenstvu.
Hvala za povabilo in lepe želje, jaz pa
želim bralcem Stoje, da se še naprej
ukvarjajo s telovadbo ali katerim koli
drugim športom. Hkrati pa naj povem,
da smo starejši tekmovalci zelo veseli
in ponosni na vse te mlade talente, ki
trenirajo v Študijski telovadnici in jim
želim vse najboljše v športni karieri.
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MINI ANKETA

MED VADEČIMI V C-PROGRAMU

marsikateremu fantu in dekletu najbolj všeč ravno hec in zabava
med treningom ter igre z žogo.
Največje razlike po spolu pa so se pokazale pri tretjem vprašanju:
»Katera od aktivnosti med letom ti je najbolj všeč?«. Očitno so fantje v

piše • Marjana Bokan
V začetku meseca marca smo v oddelkih C programa (tj. rekreativni program športne gimnastike) izvedli kratko anketo, s katero
smo želeli izvedeti, kaj je tisto, kar dekleta in fante tako privlači,
da so oddelki do zadnjega kotička zasedeni, povpraševanje pa
tudi sredi leta ne pojenja. Iskali smo torej motive za obiskovanje
vadbe. Zanimalo nas je tudi, kaj jim je pri vadbi in ostalih aktivnostih v okviru Športnega društva Narodni dom najbolj všeč ter
da podajo kratek opis najbolj veselih dogodkov oz. pripetljajev
iz treningov. Anketa je bila izvedena ločeno po spolu. Vsi so
odgovarjali na štiri vprašanja odprtega tipa, kar pomeni, da na
odgovore nismo vplivali in jih usmerjali v nam želene. Prav zato
je bil zlasti pri dekletih spekter odgovorov zelo širok.
Kar nekaj anketnih listov je bilo vrnjeno podpisanih kljub zagotovljeni anonimnosti, iz česar sklepam, da so vadeči odgovarjali
po pravici in da so na svoje odgovore ponosni.
Najpogostejši odgovor pri dekletih na vprašanje »Zakaj hodiš na
telovadbo (lahko navedeš več razlogov)?« je bil zelo preprost: »Ker mi
je všeč.«. Sledili so odgovori povezani z dobro družbo, veliko
prijateljicami ter zanimivim in zabavnim vzdušjem. Veliko punc

motivira že sama možnost za izražanje želje po gibanju in učenju
novih elementov, medtem ko je pri fantih to kar glavni motiv.
Tudi njim pa je gimnastika preprosto všeč. Kar nekaj pa jih hodi
na vadbo z željo biti močan, hiter, gibčen in zdrav.
Pri drugem vprašanju »Kaj ti je pri urah telovadbe najbolj všeč?« smo
dobili res pester seznam odgovorov. Nekateri so bili splošni, drugi vezani na orodja ali posamezni del vadbene ure. Dejstvo pa
je, da je tako dekletom kot fantom od orodij najbolj všeč mala
prožna ponjava. Pri dekletih sta nadvse ljubi orodji še bradlja
in parter, skoraj enako jim je všeč uvodni del ure (ogrevanje)
ter glavni del ure, v katerem se učijo nove elemente. Ker pri
rekreativni gimnastiki ne gre samo za »dril«, ni čudno, da je

svoji naravi bolj tekmovalni, zato so jim tekme od vseh aktivnosti
tudi najbolj všeč. Tudi dekletom so tekme všeč, še zlasti tekmovanje za značke Sokolček, vendar je Pižama-party dobila kar
nekaj glasov več. To trditev mogoče še najbolj nazorno potrdita
naslednja dva odgovora:
Najbolj všeč: »mi je Pižama-party. Zakaj sploh sprašujete? «
Najbolj všeč: »so mi tekme in fejst punce iz ostalih klubov!«.
Zelo složni so bili z odgovori pri zadnji točki ankete, ko smo jih
zaprosili, naj na kratko opišejo najbolj vesel dogodek ali pripetljaj povezan z vadbo oz. gimnastiko. Največ dogodkov je vezanih na osvojitev

novega elementa ali na učenje le-tega. Zelo veseli so bili tudi, ko
so premagali strah pred višino, določenim orodjem ali elementom. Še bolj me veseli dejstvo, da jih bolj kot uvrstitve, medalje
in nagrade veselijo osebni napredek, lastni občutki in odsotnost
strahu.
Iz prejetih odgovorov se tudi vodniki lahko veliko naučimo in s
to anketo potrdimo teorije športnih psihologov, ki pravijo, da se
motivi za obiskovanje športne vadbe otrok bistveno razlikujejo
od motivov odraslih. Poleg samih odgovorov na anketni vprašalnik pa smo naleteli tudi na nadarjene risarje in nekaj estetov z
zelo lepim rokopisom. Bolj ali manj hudomušne odgovore pa si
lahko ogledate tudi sami!
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Zimska pravljica na Pohorju

piše • Miha Brodnik

Letos nas je Pohorje pričakalo odeto v debelo
zimsko odejo. Prava zimska pravljica! Končno
ne bomo smučali po zvončkih.
Priprave na letošnje zimovanje so potekale v nekoliko drugačnem vzdušju,
kot zadnja leta. V preteklih letih smo
se bali, ali bo sploh dovolj snega za
normalno smuko. Letos pa nas je zima
dobro obdarila in že doma smo vedeli,
da se bo letos dalo smučati tudi do Zidanškovega doma. Z izzivom, kako skozi gozd varno prismučati do doma, so
se seveda spopadli le najboljši smučarji.
Vsi smo bili v pričakovanju tudi zaradi
nove šestsedežnice, ki so jo zgradili na
Arehu. Zaradi le te, ima danes Mariborsko Pohorje še boljše pogoje za smučanje, čeprav so bili že do sedaj odlični.
Če mi ne verjamete, kaj še čakate.

to, kako dobro se vsako leto pripravimo
na izvedbo zimovanja, je vsako leto
potrebno nekaj improvizacije. In tu so
Pohorci zmeraj priskočili na pomoč. Vodniki. Brez njih žal pač ne gre. Tale žal,
ni čisto zares. Oni so tisti, ki na zimovanju opravijo največ dela in brez njih
zimovanja ne bi bilo. V njihovi družbi
ni nikoli dolgčas. Kaj se dogaja v domu
ko otroci spijo, pa bo seveda ostalo
med nami. Vsi se nenehno trudimo, da
otrokom omogočimo prijetno bivanje.
Da bodo prišli domov z lepimi spomini in da se bodo želeli vrniti. Največja
nagrada so nasmejani in zadovoljni
otroški obrazi.

Osebno se vsako leto veselim druženja z ljudmi, s katerimi sodelujemo.
V petnajstih letih, kolikor jaz hodim
na Pohorje, se je zamenjalo že veliko
ljudi. Vsi pa imajo skupni imenovalec,
prijaznost in ustrežljivost. Ne glede na

. Kaj vse se je dogajalo, se sprašujete.
Nič novega, pravi dolgčas, vedno isto.
Neee! Saj ni res! Bilo je zelo pestro in
naporno. Po dolgem času smo doživeli
resnično pravo zimo, nalašč za vse zimske sladokusce. Zato smo veliko časa
preživeli na snegu. Še dobro da nismo
nikogar izgubili med igrami na snegu.
V torek smo doživeli pravo snežno
nevihto. Toda to nas ni ustavilo, vseeno
smo smučali. Zvečer smo imeli žurpustovanje. Otroci so si nadeli različne
maske in zabava se je pričela. Nekateri
so plesali dobesedno do onemoglosti.
Kljub utrujenosti smo se v sredo odpravili na nočno smuko in sankanje. Zadnji
smučarski dan smo imeli tradicionalno
tekmovanje v veleslalomu. Letos je tekmovanje potekalo v idealnih razmerah.

Zasneženo Pohorje obsijano s soncem.
Kaj bi si lahko želeli za zaključek.
Ko sem opazoval snidenje otrok in
staršev ob povratku v Ljubljano, je bilo
nemogoče prezreti utrujene, a zadovoljne obraze. Vprašanje je bilo le kdo
je bolj utrujen, otroci ali vodniki.

V pisarni naroči
brezplačno zgoščenko
z letošnjimi
fotografijami.
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Velika prožna ponjava
V večstoletni zgodovini si je človek izumljal stvari, ki bi mu omogočale
svobodno gibanje v zraku. In prav izum velike prožne ponjave oz. trampolina
je človeku omogočil izraziti željo po svobodi, letenju in obvladovanju
človeškega telesa v brezoporni fazi. V svojem bistvu so skoki na veliki prožni
ponjavi disciplina, v kateri tekmovalci in tekmovalke poosebljajo pogum,
drznost, eleganco z navidezno lahkotnostjo gibanja v zraku. Večkratne
salte z obrati so izvedene kar osem metrov nad ponjavo in od tekmovalca/
tekmovalke zahtevajo natančno tehnično izvedbo in popoln nadzor nad
telesom v vseh delih akrobatskega elementa.
piše • Marjana Bokan

Zgodovinski razvoj
Osnovo za razvoj trampolina so
predstavljale varnostne mreže, ki so
jih uporabljali artisti na trapezu. Prav
te so navdihnile ameriškega učitelja
športne vzgoje George Nissena, da
je leta 1930 v garaži prvi skonstruiral
prototip velike prožne ponjave.

pozitivno psihološko vplival nanj ter
mu dajal vedno boljši občutek za
zavedanja telesa v prostoru. Zato je
bil v Ameriki takoj pravi hit. Prvo državno prvenstvo je bilo organizirano
leta 1948. Leta 1955 se je kot disciplina pojavil na panameriških igrah.
V Evropo sta ga ponesla Švicar Kurt
Baechler in Britanec Ted Blake.

Izum je na igriv način izboljševal
atletske sposobnosti posameznika,

Leta 1964 je bila ustanovljena Mednarodna trampolin zveza FIT (Fede-

ration Internationale de Trampoline)
in organizirano prvo svetovno prvenstvo. Z razmahom tega spektakularnega športa so se pojavile tudi težnje
po uveljavitvi tega športa kot olimpijske panoge.
Tako leta 1999 postane »trampolinska
gimnastika« (Trampoline Gymnastics)
uradna disciplina Mednarodne gimnastične zveze (FIG). Individualni skoki
na veliki prožni ponjavi pa olimpijska
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disciplina od leta 2000, ko v Sydneyju
dobimo prva olimpijska prvaka: Irino
Karavaea in Alexandra Moskalenka
(oba predstavnika Rusije).
V okviru »trampolinske gimnastike«
(Trampoline Gymnastics), ki jo kot
disciplino priznava Mednarodna gimnastična zveza (FIG), sodijo poleg
individualnih skokov na veliki prožni
ponjavi še sinhroni skoki na veliki
prožni ponjavi, skoki na akrobatski
stezi in skoki na dvojnem mini trampolinu. Toda le individualni skoki na
veliki prožni ponjavi so priznani kot
olimpijski šport.
Na olimpijske igre se uvrsti najboljših
16 moških in 16 ženskih posameznic. Tekmovanje je sestavljeno iz
kvalifikacij in finala. Vsak posameznik/posameznica v kvalifikacijah izvede dve vaji. Prva vaja vsebuje dva
elementa (od desetih), ki štejeta za
težavnost in ne smeta biti ponovljena v drugi poljubni vaji, ki prav tako
vsebuje deset elementov. V finale se
uvrsti osem najboljših iz kvalifikacij.
V finalu tekmovalec prikaže poljub-

no vajo, sestavljeno iz desetih povezanih skokov.
Tekmovalec mora začeti izvajati prvi
element vsaj eno minuto po sodnikovem znaku za začetek. Pred
prvim elementom lahko izvede neomejeno število skokov stegnjeno.
Kasneje v vaji se enaki elementi ne
ponavljajo. Položaji telesa v saltah
so strogo definirani. Zaključek vaje
mora biti izveden na noge. Zadnji
blažilni doskok se mora končati s tri
sekundno stojo spetno.

Ocenjevanje
Tekmovalec prejme za svojo vajo A
in B oceno. A ocena predstavlja te-

žavnost vaje, B ocena pa natančnost
izvedbe. Skupno oceno sestavljajo
A ocena in tri B ocene. A oceno se
objektivno določi glede na težavnost
elementov v vaji. Vsak element dobi
težavno vrednost glede na količino
obratov okoli prečne in vzdolžne osi.
Sodniki za izvedbo pa po vnaprej
pripravljenem pravilniku določajo
odbitke, ki jih odštejejo od desetih
točk, kolikor znaša posamezna, maksimalna B ocena. Od petih B ocen
sodnikov se najvišja in najnižja B ocena črtata.
Na svetovnih prvenstvih se tekmuje
tudi v sinhronih skokih in ekipnih
skokih na veliki prožni ponjavi.

Sinhroni skoki
Tekmujeta dva tekmovalca/tekmovalki na dveh ločenih, vzporednih
trampolinih. Partnerja izvedeta enake elemente čim bolj usklajeno. Pri
tem velja pravilo, da morata biti ob
začetku vaje oba obrnjena v isto
smer, medtem ko je lahko smer rotacije pri vzdolžnih obratih različna.

Ekipno tekmovanje
Ekipo sestavljajo najmanj trije in
največ štirje člani. Vsak od njih izvede dve vaji. Najboljše tri ocene prve
vaje in najboljše tri ocene druge vaje

14 •

STOJA - naši člani pišejo

se seštejejo v skupno oceno ekipe.
V finalu nato nastopi pet najboljših
ekip. Iz vsake ekipe v finalu nastopijo trije tekmovalci, ki izvedejo poljubno sestavo.

Razširjenost v Sloveniji
V Sloveniji skoki na veliki prožni ponjavi nimajo tradicije olimpijskega
športa. Posamezni trampolini se uporabljajo v gimnastičnih telovadnicah
kot didaktični pripomoček, redkeje v
šolah, najpogosteje pa v obmorskih
letoviščih. Sistematičnega treninga
usmerjenega v doseganje rezultatov
v tej disciplini v Sloveniji ni, čeprav je
navdušenje med mladimi zagotovo
prisotno. Kljub obstoječemu pravilniku v okviru C programa športne
gimnastike, sta bili do sedaj organizirani le dve tekmi na veliki prožni
ponjavi. Vtise z druge tekme, organizirane s strani ŠD Sokol Bežigrad, 16.
1. 2009, pa vam bosta zaupali kar
njeni udeleženki: Martina Miklavčič
in Nina Šarič.
» Za naju z Nino je bila to prva takšna tekma (in upava, da jih bo še
čim več). Na začetku sploh nisva vedeli, kaj naj pričakujeva ...
Bodo sodniki strogi? Bo ponjava od-

rivala bolj slabo? Bova dobro izvedli
vse elemente? Nekaj nejasnosti je
bilo tudi s pravili tekmovanja. Prvotno je bilo objavljeno, da je potrebno
v kvalifikacijah skočiti šest zaporednih skokov, v finalu pa osem, kar je
sicer manj kot predvideva pravilnik C
programa, a še vseeno veliko, če nikoli prej nisi povezoval skokov. Vsak
posamezen skok ni bil problem, a
v vaji, ki mora biti povezana, vsaka
najmanjša napaka privede do predčasne prekinitve vaje ali do napake
v naslednjem elementu. Časa za trening pa nisva imeli veliko. Dva treninga v študijski telovadnici sta bila
za najino samozavest premalo …
vsaj tako sva mislili.
Najinega strahu pa je bilo skoraj takoj konec, saj je v telovadnici vladalo
zelo sproščeno vzdušje. Prožna ponjava je odrivala zelo dobro ... Tudi
ostali v telovadnici so bili sproščeni
in veseli ter so to tekmo vzeli kot
nekakšen dodatek k treningu. Edina slaba stvar take tekme je, da je
bil postavljen samo en trampolin in
moraš zato zelo dolgo čakati v vrsti,
da se lahko potem na samem orodju pripraviš in ogreješ. Tekma je potekala zelo gladko – najprej vsi pod
16 let in nato 16+. Sodniki so sodili

pravično (recimo) in po tekmi hitro
sešteli rezultate. Ob koncu kvalifikacijske serije skokov so nam sporočili,
da finalna serija ne bo izvedena …
tako so podelili medalje na podlagi
kvalifikacijske serije.
Na najino veliko presenečenje je bila
tudi podelitev ločena na kategoriji
pod in nad 16 let (ne glede na spol).
To je bilo (vsaj za naju) bolj slabo,
saj imajo ponavadi fantje močnejši
odriv. Vendar se s tem nisva preveč
obremenjevali, saj je pomembno sodelovati, ne zmagati. Kljub temu je
bila Nina četrta, jaz pa dvanajsta.
Upava, da bodo še organizirali take
tekme, čeprav sodeluje bolj malo
društev. Mogoče bo že naslednje
leto društev več in bo število tekmovalcev začelo naraščati. Ta šport se je
v tujini že zelo razvil in močno upam,
da se bo tudi pri nas.«

Ker gre za dokaj mlado in še razvijajočo se disciplino, je posamezne termine zelo težko zapisati v slovenščini
terminološko pravilno in smiselno,
česar se tudi zavedam, zato so namerno zapisani v narekovajih, v oklepaju pa v angleškem izvirniku.
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FINSKA – dežela tisočerih jezer

piše • Tjaša Kočevar

Ko se mi je ponudila priložnost odpraviti se za štiri mesece
v tujino, sem jo takoj zgrabila. Nove izkušnje, življenje na
svojem, spoznavanje nove kulture in sklepanje novih prijateljstev so samo nekatere od neštetih prednosti študentske
izmenjave. Odločitev za Finsko torej ni bila težka. Visoko
razvita evropska država, ki pa ima kljub temu zaradi bližine
Rusije ter ostalih baltskih držav in tisočerih misterioznih jezer
nekakšen povsem neevropejski, mističen prizvok. Kot študentko Pedagoške fakultete pa me je predvsem zanimal tudi
njihov šolski sistem, ki je priznan po vsem svetu in velja (po
mednarodnih testih PISA) za enega izmed najboljših.
Zelo redko poseljena država ima kljub ogromni površini
(skoraj 17-krat večja kot Slovenija) le pet milijonov prebivalcev, ki so strnjeni na južnem delu Finske v velikih mestih, kot
so Helsinki, Turku in Tampere. Zaradi nadvlade Švedske v
preteklosti sta uradna oba jezika: finščina (ki je popolnoma
nerazumljiva in še najbolj spominja na nekakšno mešanico
madžaršine in italijanščine) in švedščina; skoraj brez izjem pa
vsi razumejo tudi angleško.
Tudi če nisi navdušenec nad mrazom in ostrim vetrom, te
dežela očara s svojimi naravnimi lepotami. Nešteto čudovitih
jezer, v katerih se vidi odsev oblakov in visokih iglavcev na
deželi, ter lesene hiške v rumenih, rdečih in oranžnih barvah
v manjših krajih. Tudi v velemestih, kot so Helsinki, najdeš
zelene površine in majhne gozdičke praktično na vsakem
koraku. Poleg tega pa še čudovite modernistične stavbe
znanega arhitekta Alvara Aalta. Severni del, tako imenovana

Laponija, pa je svet zase. Večino leta je pokrajina pokrita s
snegom in gosto naseljena s severnimi jeleni (malo previdnosti pri vožnji z avtom ni odveč, saj se živali prosto sprehajajo
tudi ob glavnih cestah, neizmerno pa uživajo v teku ob kakšnem turističnem avtobusu). Avtohtoni prebivalci, ljudstvo
Sami, se še vedno povečini preživljajo z lovom na severne
jelene in ribolovom, vedno več pa je tudi turizma.
Najzanimivejši del pri odkrivanju skrivnosti te dežele pa so
se mi zdeli ljudje. Na prvi pogled zelo hladni in nedosegljivi,
strogo ekološko usmerjeni, nenehno v stiku z naravo ter s
stremenjem po zdravem načinu življenja. Bila sem presenečena, kako zelo športen narod so. Kljub mrazu vidiš na
ulicah in v parkih polno ljudi teči ali se sprehajati. Športni
centri so najbolj priljubljen prostor za preživljanje prostega
časa, ko pa zapade prvi sneg, že vsi hitijo na tekaške smuči.
Ne smemo pa pozabiti na njihovo tradicionalno savno. Za
njih je to družabni prostor, kjer kar naenkrat postanejo
neverjetno komunikativni (v primerjavi z ostalimi javnimi
prostori – na primer na mestnem avtobusu je z redkimi
izjemami, skoraj popolna tišina). Savno ima čisto vsaka hiša,
vključno s športnimi centri, stanovanjskimi bloki in celo študentskimi domovi. Po napornih delovnih dnevih se vsekakor
prileže pobegniti nekam na toplo, še posebej v zimskem
času, ko se zbudiš v temo in iz šole ali službe odideš v temi.
Če je le v bližini kakšno jezero ali pa kar Baltsko morje pa še
skok v ledeno mrzlo vodo in pripravljen si na nov dan.
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MARKO KOLENC

Na podlagi »Strategije razvoja športa
v Mestni občini Ljubljani od 2008 do
2012«, ki jo je sprejel Mestni svet MOL,
je bil ustanovljen Oddelek za šport
katerega načelnik ste. Ali ocenjujete, da
je bila to dobra odločitev in zakaj?
Prav gotovo je bila to dobra odločitev.
Šport je s tem postal enakovreden
vsem ostalim dejavnostim v MOL. Ko
se bo oddelku pripojila še Agencija za
šport Ljubljana, bomo kadrovsko še
močnejši in bomo tako lahko nudili
tudi več birokratske podpore kot v
preteklosti.

Eden prvih projektov oddelka za šport
je bila priprava novega razpisa za sofinanciranje letnih programov športna v
MOL. Kako ste z razpisom in spremembami zadovoljni na Oddelku za šport ter
kdaj lahko društva pričakujejo denarna
sredstva?

piše • Sašo Barle

V strategiji razvoja športa v MOL od 2008 do 2012 je zapisano, da bo
šport v Ljubljani dobil svoj lasten oddelek in ne bo več del oddelka za
predšolsko vzgojo in izobraževanje, kar bo omogočilo boljši in hitrejši
razvoj športa in športne infrastrukture. Ob ustanovitvi Oddelka za šport
Mestne občine Ljubljana (MOL) v juliju 2008, je postal njegov načelnik
(vodja) Marko Kolenc. Marko je po izobrazbi diplomirani profesor športne
vzgoje, trenutno pa zaključuje podiplomski študij računalništva in poslovne
informatike. Preden je postal načelnik Oddelka za šport je delal kot
strokovni sodelavec na Fundaciji za šport, še prej pa je bil direktor Zavoda
za šport Slovenije. Po mojem mnenju, prinaša Marko na MOL novo,
svežo energijo, ki lahko ljubljanskemu športu končno prinese nov zagon
predvsem pa premike v pravo smer. Ker so pred nami zelo pomembni časi
za razvoj ljubljanskega športa in tudi za nadaljnji obstoj in razvoj našega
društva, smo ga povabili na razgovor in mu zastavili nekaj aktualnih
vprašanj.

Najprej bi rad pojasnil, da je pred
razpisom potekal še en projekt in to
je bila priprava pravil o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa
in dodeljevanju uporabe športnih
objektov, ki so v lasti MOL. Nato je
bil, na podlagi sprejetega pravilnika,
sprejet letni program športa in šele
potem je sledila objava razpisa. Jaz
sem prepričan, da je bil ta razpis
zagotovo korak k temu, da se bo
strategija razvoja športa v Ljubljani
začela uresničevati. Je pa zagotovo
razpis prinesel, to moram priznati,
kar nekaj nevšečnosti tako na strani
društev kot tudi na naši strani, saj
se je prvič po dolgih letih zgodila
sprememba, ki je pomenila drugačen pristop in razumevanje pravil in
razpisa. Sem pa prepričan, da bo v
prihodnje vsem bistveno lažje. Drugače pa je razpis praktično zaključen.
Tako, da bodo društva obveščena
o rezultatih in dodeljenih sredstvih.
Naslednji korak je podpis pogodb
o sofinanciranju letnih programov
športa. Zatem pa so na potezi društva, ki morajo pripraviti zahtevke
za izplačila dodeljenih sredstev in jih
poslati na naš oddelek. Računam,
da bodo društva, ki bodo omenjene
zahtevke pripravila hitro, imela denar
na računih lahko že konec aprila ali
začetek maja 2009. Na tem mestu
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Ker vemo, da je MOL pristopil
k dokončni izgradnji novega
športnega objekta na območju
Letnega telovadišča in kopališča Ilirija, že prej omenjenega plavalno-gimnastičnega
centra Ilirija, kjer bo imelo
svoje prostore tudi naše
društvo, naše bralce prav gotovo zanima komentar poteka
aktivnosti iz prve roke.

moram poudariti, da je hitra izdaja
zahtevka za izplačilo zelo pomembna, saj bo Mestna občina Ljubljana
denar nakazala v roku 30. dni po
prejemu zahtevka za izplačilo za kar
je zavezana z zakonom.

Kaj lahko športna društva pričakujejo v
prihodnosti s strani oddelka za šport in
MOL? Se mogoče obeta kakšno povečanje sredstev namenjenih za programe
športa in katerim pojavnim oblikam
športa (šolski šport, šport za vse,
vrhunski šport) bo namenjeno največ
sredstev?
Eden izmed ključnih programov v
prihodnje bo vzpostavitev mestnih
panožnih športnih šol. To je v bistvu
podoben model kot ga ima država
z nacionalnimi panožnimi športnimi
šolami. To pomeni da bomo sofinancirali povprečno bruto plačo trenerja
(v tem trenutku je to nekje 1.400€),
ki dela v programih športne vzgoje
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - to so tisti
programi, ki so usmerjeni v selekcijo
za tekmovalni dosežek. Do leta 2012
želimo zagotoviti denar za 100 trenerjev, kar je tudi zapisano v strategiji
športa. To bo zagotovo prineslo, da
bodo društva bistveno lažje izvajala
programe športne vzgoje otrok in
mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport. Kar se tiče samih
programov interesne športne vzgoje
otrok in mladine – programi, ki se
izvajajo po pouku v šolah, pa bomo v
sodelovanju s šolami dali pobudo na
pristojno ministrstvo, da se ob našem
sofinanciranju pridruži tudi Ministrstvo
za šolstvo in šport. Otrokom namreč
želimo ponuditi vsaj 2. brezplačni uri
interesne športne vzgoje na teden. To
sta dva ključna programa. Seveda se
zavedamo, da brez dobre infrastrukture razvoj športna ni mogoč. Tukaj
je MOL sprejela kar nekaj ukrepov.
Od stadiona in dvorane na Stožicah,
do začetka prenov različnih športnih
parkov in pa seveda vzpostavitve plavalno – gimnastičnega centra Ilirija, ki
bo ljubljanskim športnikom in klubom
ponujal pokrit olimpijski bazen in telovadnice ter drug športno spremljevalni
prostor.

V kolikšni meri bo trenutna finančna
situacija v Sloveniji in svetu vplivala na
nadaljnje investicije v športne objekte
na področju MOL in ali na oddelku za
šport pripravljate kakšne posebne
projekte, ki bodo društvom pomagali
preživeti te težke čase?
Najprej bi odgovoril na zadnje vprašanje. Mislim, da je ravno projekt
mestnih panožnih športnih šol tisti, ki
bo društvom omogočal preživeti težke
čase, saj se s tem ljudem, ki delajo
v društvih zagotavlja neka socialna
varnost. Tako se bodo programi,
ki so tudi za MOL zelo pomembni,
lahko izvajali nemoteno ne glede na
to kakšno bo stanje na trgu. Glede
investicij v objekte pa bo ta kriza
zagotovo imela vpliv na načrte Mestne
občine Ljubljana. Na tem mestu vseeno računamo, na izdatnejšo podporo
države oz. Ministrstva za šolstvo in
šport. Želimo, da bi v prihodnjih letih
država namenila več sredstev izvajanju omenjenih investicijskih projektov predvsem na račun tega, ker
je Ljubljana podhranjena kar se tiče
infrastrukture v primerjavi z drugimi
občinami po Sloveniji. Za ilustracijo
lahko samo povem, da se v Ljubljani
stiska 400 vrhunskih športnikov na
kvadratnem metru športne površine,
v Mariboru ali Celju pa le 40. Zato je
tako pomembno, da država prisluhne
potrebam Mestne občine Ljubljana in
jih upošteva že pri rebalansu proračuna za leto 2009, kar se bo posledično
odražalo tudi v letih 2010 in 2011 in
2012 in zagotovi dodatna sredstva
za sofinanciranje naših investicijskih
projektov.

V letošnjem letu bomo
partnerji v tem projektu – Športno društvo Narodni dom,
Plavalni klub Ilirija in Mestna občina
Ljubljana, pripravili vse potrebno da
se izdela projektna dokumentacija, s
katero bomo zaprosili za gradbeno
dovoljenje. Tako računam, da bo v
prihodnjem letu (2010) ta projekt, po
pridobitvi gradbenega dovoljenja seveda, stekel. Naša skupna želja je, da
bi v novem objektu do leta 2012 že
bilo organizirano eno večje evropsko
tekmovanje, s tem konkretno mislim
na Evropsko plavalno prvenstvo.

Rad bi vam zastavil še eno bolj osebno
vprašanje. Vem namreč, da ste aktiven
rekreativni tekač pa me zanima ali se
ob novi službi, ki vam verjetno vzame
veliko časa, še tako aktivno ukvarjate
s tekom?
V bistvu komaj čakam, da se še malo
bolj otopli, da bom lahko šel tečt in
uživat v naravo. Drugače pa moram
reči, da sem zadnje čase zelo podhranjen s tekom in res komaj čakam
pomladi in daljših dni, ki jih bom prav
gotovo izkoristil za tek.

Marko hvala za čas, ki ste si ga vzeli za
tale pogovor. Za konec vas še vabim, da
nas poleti, če bo to čas seveda omogočal, obiščete v društvenem taboru v
Premanturi.
Hvala za povabilo na intervju, glede
obiska v Premanturi pa se morda vidimo. Društvu želim uspešno izpeljavo
tabora in veliko sončnih dni.
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O LJUBEZNI
Med opravljanjem dolgoletne prakse
na področju motenj hranjenja sem
svetovala številnim družinam z
bolnim otrokom, ene so bile bolj,
druge manj prizadete na področju
partnerstva. Pri vseh pa se je pojavljalo ključno vprašanje: »Kakšno je
kvalitetno partnerstvo, ki edino vodi
v kvalitetno starševstvo?«.
Sledeče misli in razlage o ljubezni
naj osvetlijo osnove prave ljubezni
med partnerjema, ki vodi v kvalitetno partnerstvo. Izhajam namreč iz
izhodišča, da je ljubezen edina prava
osnova za kvalitetno partnerstvo, ki
vodi v kvalitetno starševstvo. Otroci
pa so blagoslov.

Materina ljubezen, če je prava,
ne zahteva povračila, medtem ko
ljubezen med partnerjema vedno
zahteva povračilo: dajanje in
sprejemanje.
Dr. Marijan Košiček

Vztrajati v zvezi s človekom, ki ne
zmore zaupati svojih čustev, je oblika
samokaznovanja. V svojem življenju
si zaslužimo človeka, ki nam vedno
pove, da nas ljubi in ceni. Nasprotje
čustvene radodarnosti je čustveno
stiskaštvo – to označuje človeka, ki
kopiči ljubezen in čustva, kot bi jih
imel le omejeno količino, ter vam
daje le majhne koščke svojega srca.
Dr. Barbara De Angelis
PRAVA LJUBEZEN MED
PARTNERJEMA
Dr. Marijan Košiček v knjigi Ženska
in ljubezen v očeh Ivana Cankarja
definira ljubezen kot močno potrebo
po ljubljenem človeku, po druženju
in čim tesnejšem zbližanju z njim,
po popolni čustveni odkritosti do
njega, po usmerjanju vse svoje
čustvene energije nanj. Pojasnjuje,
da je ljubezen ukvarjanje z ljubljenim
človekom, skrb za njegov blagor.
To je prizadevanje, da bi čim bolje
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prodrli v bistvo ljubljenega človeka,
da bi v njem našli sebe. To je istovetenje z njim, prevzemanje njega vase
in dajanje sebe njemu. Razlaga, da
se pristna ljubezen nanaša na celo
osebnost ljubljenega človeka, na vse
njegove duševne lastnosti, čustvene
reakcije, potrebe, navade in nagnjenja. Popolnoma zaljubljen človek
sprejema ne le dobre lastnosti,
temveč tudi pomanjkljivosti ljubljene osebe. V njej vidi podobo lastne
osebnosti, podobnosti s seboj in dopolnilo svojih lastnosti. Prava ljubezen se kaže v potrebi, da bi bili čim
več v stiku z ljubljenim človekom, da
bi uživali v njegovi navzočnosti, da bi
hkrati usmerjali nanj čustva, da bi bili
do njega pozorni in nežni. Pojasnjuje, da nas ljubezen dela pripravljene,
da razumemo ljubljeno osebo v sleherni življenjski situaciji, da sprejmemamo z razumevanjem vsako njeno
dejanje, vsako njeno željo in potrebo. Ko res ljubimo, imamo vse svoje
za skupno, tako v čustvenem kakor
tudi v spolnem smislu. Gre torej za
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spolno-ljubezensko skupnost dveh
oseb, ki daje njunemu življenju novo
kakovost: jaz in ti sva postala midva.
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Človek, ki ceni samega sebe, ljubi, ker je zadovoljen sam s sabo. Človek, ki samega
sebe ne ceni, ljubi zato, da bi bil zadovoljen sam s sabo.
Dr. Barbara De Angelis

POPOLNA PROSTOST PARTNERJEVE
OSEBNOSTI
Dr. Marijan Košiček poudarja, da resnično zaljubljena oseba ljubljenega
človeka ne doživlja kot svojo last, ne
meni, da ima kako pravico do njega.
Nasprotno, strinja se s popolno
prostostjo njegove osebnosti, ima ga
za enakopravnega in polnovrednega
partnerja v ljubezenski zvezi oziroma
v življenjski skupnosti.
DOBER ZNAČAJ, NE LE OSEBNOST
Dr. Barbara De Angelis poudarja
v knjigi Si ti pravi zame, da pravi
partner mora imeti dober značaj, ne
le osebnost. Avtorica pojasnjuje, da
večino ljudi sprva pri nekom pritegne
določena osebnostna lastnost – zna
nas spraviti v smeh, nežna je, rad
kolesari ipd. Čeprav so te lastnosti
lahko prijetne, niso odločilne pri
tem, ali bomo v zvezi zares srečni.
To je namreč odvisno od človekovega značaja. Od značaja je odvisno, kakšen odnos ima partner do
samega sebe, do vas in nekoč tudi
do vajinih otrok. Avtorica poudarja
šest vrlin posameznika: predanost
osebnostni rasti, čustvena odprtost,
poštenost, zrelost in odgovornost
ter pozitiven odnos do življenja, ki
spadajo v značaj – temelj zdrave
partnerske zveze. Partnerska zveza
je kot torta, osebnost njen preliv,
značaj pa sestavine za torto.
SKLADNOST IN TELESNA
PRIVLAČNOST
Dr. Barbara De Angelis poudarja, da
skladnost in telesna privlačnost nista
eno in isto. Telesna privlačnost je
sicer ena od sestavin skladne zveze
(štirih vibracij), vendar sama po sebi

Vprašati se moramo: »Ali me je moj
partner zmožen ljubiti?« in ne:
»Ali me moj partner ljubi?«
Dr. Barbara De Angelis

še ne zagotavlja, da se bosta partnerja ujemala. Za popolno skladnost
se morata s partnerjem privlačiti v
štirih kategorijah energij oziroma
vibracij, tudi duševno, čustveno in
duhovno:
• Telesna vibracija je skupek vsega,
kar posameznik v telo vnaša s
hrano, pijačo, cigaretami, drogami ali alkoholom, telovadbo ali
spolnostjo, nanjo pa lahko vpliva
tudi močna duševna ali čustvena
vibracija.

Če je prišel tvoj čas, te bo ljubezen
našla ...
Če rečeš: »Ne! Prav zdaj je res nočem,«
se ji gotovo ne izogneš.
Ljubezen najde pot, kjer ni poti.
Lynda Barry

• Duševna vibracija je skupek vseh
misli, mnenj in prepričanj.
• Čustvena vibracija je skupek vseh
nekdanjih in sedanjih čustev,
vključno s celotnim čustvenim
programom.
• Duhovna vibracija združuje posameznikov občutek pomirjenosti s
samim seboj in svetom, duhovno
prepričanje ter odraz vseh ostalih
vibracij skupaj.
Torej, prava ljubezen med zrelima
partnerjema je vedno dajanje in
sprejemanje ljubezni.
Da bi tvorili kvalitetno partnerstvo, je
potrebno resnično ljubiti in biti iskreno ljubljen. Seveda pa je potrebno
tudi delo na sebi, skupnem razvoju
ter samostojni in skupni projekti.

NAPOVEDNIK
•
•
•
•
•
•
•
•

14. APRIL – začetek vpisov za Premanturo 2009
09. MAJ – pohod Pot ob žici 2009
MAJ – tekmovanje za medalje Sokolček
12. JUNIJ – Zabava v pižamah
13. JUNIJ – zaključni piknik ter podelitev medalj Eli in značk Sokolček
22. JUNIJ – začetek taborjenja v Premanturi
22. AVGUST – konec taborjenja v Premanturi
7. SEPTEMBER – začetek telovadne sezone 2009/2010
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S kartico Mercator Pika
možno plačilo na
12 obrokov
brez obresti.
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