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UVODNIK

Dragi bralci,
počitnice so se iztekle in čas je, da se zopet srečamo v
prostorih društva in začnemo z razmigavanjem udov.
Kot vsa leta do sedaj je jesenska številka Stoje v prvi vrsti
namenjena predstavitvi naše ponudbe. Za letošnjo sezono
smo pripravili eno novost in sicer se po dolgih letih v društvo
vrača ritmična gimnastika. Za začetek samo v mali telovadnici
za deklice od 5. do 7. leta starosti, za prihodnost pa imamo
še večje načrte. Seveda so le-ti povezani z izgradnjo nove
telovadnice, ki na vseh področjih napreduje. Kljub temu,
da se selitev iz Narodne galerije približuje, za prihajajočo
sezono ni nobenega strahu in ovir. Telovadba bo še vedno
potekala na stari lokaciji, z vodniki pa se bomo trudili, da
bomo vsaj tako dobri kot lansko leto.
Stoja pa že dolgo ni več samo malo večji letak za vadbe,
ampak ponuja še marsikaj več. Zato vas vabim, da jo
preberete v celoti. Premanturske novice, intervju s trenerjem
Sebastjanom Piletičem, strokovna prispevka o športni
gimnastiki med 6. in 10. letom starosti ter vadbi, ko starši
in otroci telovadijo skupaj, poročilo z zaključka sezone
in predstavitev dveh novih častnih članov so prav gotovo
zanimivo in poučno branje. Pa še kaj drugega se bo našlo.
Skratka mislim, da nam je zopet uspelo pripraviti dobro
številko naše in vaše Stoje. Upam, da zaradi prebiranja glasila
ne boste pozabili, da se telovadba začne 6. septembra.
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• 2 uri športne animacije z našimi
najboljšimi vodniki in pol ure za pogostitev
• 		v spomladanskem in poletnem času
možnost izvedbe zabave na prostem
(Letno telovadišče)
• vabila za zabavo, darilo za slavljenca in
foto-album z zabave na zgoščenki
• osvežilna pijača za vsakega povabljenca
• možnost organizacije zabave tudi za večje
skupine (do 35 otrok) in več slavljencev

• za skupine do 15 otrok
(2 animatorja) – člani društva
115 EUR, ostali 132 EUR
• doplačilo za dodatnega
slavljenca – 9 EUR
• doplačilo za dodatnega
animatorja – 23 EUR

PROGRAMI VADBE 2010/2011
CENIK 2010/2011
INTERVJU
Sebastjan Piletič
KAJ DOGAJA
Zaključek sezone 2009/10

• ob sobotah ob
10., 14. in 17. uri
• ob nedeljah ob
10., 14. in 17. uri

NAŠI ČLANI PIŠEJO
Športna gimnastika od
6. do 10. leta starosti
Otroci in starši telovadimo skupaj
Novi častni člani
PREMANTURA 2010
PREDSTAVLJAMO VAM
Svetovalnica Pu – svetovanje
za starše mladoletnih otrok

TELOVADNI ROJSTNI DAN – REZERVACIJE IN INFO:
na telefonu 051/66 49 44 – Sašo • na spletni strani društva – www.narodnidom-drustvo.si

4, 5, 6
7

Spomladi 2010 nas je presenetila žalostna
novica, da nas je zapustil Jože Kolar,
dolgoletni hišnik v društvu. Na žalost mu
ni bilo dano uživati v pokoju, ki si ga je s
pridnim delom tudi pošteno zaslužil. Jože
je bil poseben človek, ki je imel med člani
društva veliko prijateljev. Marsikateremu
članu društva je ob prihodu na telovadbo
polepšal in popestril dan, zato se ga bomo
vedno radi spominjali.

V SPOMIN – NUŠA HOČEVAR
8, 9
9

10,11
12,13
14
15, 16, 17

18, 19

Pomladnega dne 2010 nas je šokirala vest, da
nas je po kratki vendar hudi bolezni zapustila
Nuša Hočevar. Nuša je bila dolgoletna aktivna članica društva. Poleg redne telovadbe
je uživala v Premanturi in tudi pomagala pri
upravljanju tabora z delom v računovodstvu.
Skratka, imela je še veliko energije in volje.
Zato včasih človek ne more razumeti, kako
hitro se stvari in življenje spreminja. Nuša je
še lansko Premanturo skrbela, da je v upravi
tabora vse »štimalo«, se z nami smejala ob
prijetnih trenutkih in bila odločna, ko kaj ni
bilo v redu. Nas, mlade moči, pa je poučevala
o začimbah in zdravilnih rožicah, ki se
najdejo na Kamenjaku. Tudi jeseni se nam
je, kot že vrsto let zapored, pridružila na
telovadbi pri Starejših članicah. Na koncu pa
je bila bolezen močnejša in ne preostane nam
nič drugega kot lepi spomini in to, da se ji še
enkrat zahvalimo za vse.
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Program in urnik vadbe za sezono 2010/2011

STAREJŠE ČLANICE – aerobika z elementi joge

O
NOV

ŠOLA RITMIČNE GIMNASTIKE

URNIK VADBE:

sreda

16.30–17.30

(nižja intenzivnost vadbe)

sreda

TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

17.30–18.30

(višja intenzivnost vadbe)

Vsi otroci vpisani v programe za predšolske otroke
lahko sodelujejo v telovadnem programu MIŠKA ELI.

petek

8.30–9.30

(srednja intenzivnost vadbe)

STAREJŠE ČLANICE – SKOKICE – splošna telovadba
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
Program je namenjen deklicam starim od 5 do 7 let.
Ritmična gimnastika je čudovit šport, ki je namenjen mladim dekletom. Vsebuje prvine gimnastike, plesa in baleta ter vključuje
delo z rekviziti (kolebnica, obroč, žoga, kiji, trak) na spremljajočo glasbo. Dekleta razvijajo plesno, gibalno, glasbeno, estetsko,
čustveno in domišljijsko izraznost, hkrati pa izboljšujejo svoje
motorične sposobnosti.

STARŠI Z OTROKI – program je namenjen otrokom od 2. do
4. leta in poteka ob spremstvu staršev
URNIK VADBE:

pon. in/ali čet.

CICIBANKE in CICIBANI – program je namenjen deklicam in
dečkom starim od 4 do 6 let
URNIK VADBE:

cicibanke
pon. in/ali čet.

17.30-18.30

cicibani
tor. in/ali pet.

URNIK VADBE:

16.30-17.30

16.30-17.30

tor. in/ali pet.

17.30-18.30

STAREJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen deklicam in dečkom starim od 10 do 15 let
URNIK VADBE:

st. pionirke
pon. in/ali čet.

19.30-20.30

st. pionirji
tor. in/ali pet.

18.30-19.30

sreda

18.30–19.30

AEROBIKA
HI-LO, TNZ, STEP AEROBIKA – ni potrebno predznanje

17.00–18.00
(skupina 1*)

JOGA

Za sodelovanje v programu je potrebno osnovno gimnastično predznanje. Vpis v program je možen samo
ob dogovoru s trenerji.

sreda

18.00–19.00
(skupina 2*)

PROGRESIVNA JOGA – zaželeno je minimalno znanje
osnovnih jogijskih položajev (asan)

URNIK VADBE:

pionirke
18.30-20.30

pionirji*
ponedeljek

18.00-19.30

tor. in pet.

18.30-20.00

MLAJŠE PIONIRKE IN PIONIRJI - program je namenjen deklicam in dečkom starim od 6 do 10 let

ml. pionirji

URNIK VADBE:

sreda

* vadba poteka v Študijski telovadnici

18.30-19.30

STAREJŠI ČLANI – splošna telovadba in odbojka

C PROGRAM GIMNASTIKE - program je namenjen deklicam
in dečkom starim od 6 do 18 let

Vsi otroci vpisani v programe za osnovnošolce lahko
sodelujejo v telovadnem programu SOKOLČEK.

pon. in/ali čet.

18.00–19.00

17.45–18.45
(skupina 2*)

TELOVADBA ZA OSNOVNOŠOLCE

ml. pionirke

16.45–17.45
(skupina 1*),

četrtek

ponedeljek

pon. in čet.

URNIK VADBE:

ponedeljek

URNIK VADBE:

pon., četrtek

torek (mala
telovadnica)

20.30–21.30

* Vpisane deklice bodo razdeljene v dve skupini.

URNIK VADBE:

Vadba bo potekala v mali telovadnici, s pričetkom v
ponedeljek, 04.10.2010. Dan odprtih vrat bo v ponedeljek,
27.09.2010, ko bo vadba brezplačna.

AIKIDO

TELOVADBA ZA ODRASLE

ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE – tečaj je namenjen moškim
in ženskam od 15. leta starosti naprej

O
NOV

AKROBATIKA – vadba akrobatike od 15.
leta starosti naprej (v Študijski telovadnici)

URNIK VADBE:

pon. in čet.
(mala
telovadnica)

16.30–17.30

19.00–20.00

Tečaj se začne 28. septembra ob 20. uri s predstavitvenim treningom v veliki telovadnici in traja do konca februarja 2011.

Vadba

poteka
(razen
če ni na
vedeno
drugače
od 6. s
)
eptem
bra 20
do 10.
10
junija
2011.

URNIK VADBE:

URNIK VADBE:

na
jeni vrat
l
b
a
V
ih
dprt
o
n
tede d 13.9.
o
10
9.20
.
7
1
do

ponedeljek

20.30 – 22.00

sreda

19.00 – 20.30

MLAJŠI ČLANI – splošna telovadba in košarka
URNIK VADBE:

sreda

AIKIDO - REDNA VADBA – redne vadbe se lahko udeležijo
vsi, ki imajo opravljen začetni tečaj. Uro vadbe in tedensko
količino si vsak posameznik izbere sam.

20.30-21.30
URNIK VADBE:

MLAJŠI ČLANI – košarka (v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:

ponedeljek

20.00–21.30

mala
telovadnica

ponedeljek, sreda,
četrtek in petek
20.00–21.30

velika
telovadnica

torek
20.00–21.30
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Novice iz Študijske telovadnice
ter vpis v gimnastično šolo

Cenik za sezono 2010/2011
OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 19,00 €; nad 18 let 23,00 €
SEZONSKE KARTE
V ceno sezonskih kart je že všteta osnovna članarina. Pri nakupu sezonske karte za 2. družinskega člana (ožji družinski člani) ali drugi oddelek
priznamo 20% popusta, ob vpisu 3. družinskega člana pa 30% popusta. Študenti in dijaki imajo z veljavno izkaznico 10% popusta. Vse ceno so
v evrih.

ODDELEK

Ob pisanju prejšnje številke Stoje smo
vam navedli spisek tekem v spomladanskem delu sezone, sedaj pa je prav, da
zabeležimo tudi uvrstitve. Sašo Bertoncelj je na konju z ročaji nanizal kar nekaj
lepih uvrstitev, in sicer:
• 6. mesto na svetovnem pokalu v
Parizu
• 3. mesto na evropskem prvenstvu
v Birminghamu
• 1. mesto na Šalamunovem memorialu v Mariboru
• 1. mesto na svetovnem pokalu v
Moskvi.
Z velikim naskokom je prvi tudi v seštevku točkovanja za svetovni pokal.
Formo so stopnjevali tudi naši najmlajši, ki so po dveh 3. mestih v ekipnem
tekmovanju sezono zaključili z zmago v
ekipnem delu pokala Vič v OV1 (obvezne vaje 1). Z novimi dresi so resno opomnili, da gredo tudi oni po poti naših
članov. Le tako naprej fantje!
Ob koncu pomladnega dela sezone
smo generalno očistili tudi telovadnico

– skupaj z jamo. Ponovno smo drobnim
rekvizitom, pomožnim orodjem in blazinam dodelili mesto, na kar nas opozarja
letak ob vhodu.
Pred nami pa je že jesenski del sezone z
naslednjimi tekmami:
• 11.–12. 9. svetovni pokal Gent (Belgija)
• 18.–19. 9. svetovni pokal Kijev
(Ukrajina)
• 29. 9.–3. 10. svetovni pokal
Ostrava (Češka)
• 16.–24. 10. svetovno prvenstvo
Rotterdam (Nizozemska)
• 5.–7. 11. svetovni pokal Osijek (Hrvaška)
• 12.–14. 11. svetovni pokal
Stuttgart (Nemčija)
• 18.–21. 11 svetovni pokal
Glasgow (Velika Britanija)
Sašo je najbolje pripravljen in zato zanesljivo potuje na vse tekme svetovnega
pokala in svetovno prvenstvo. Alen je trenutno na pripravah v Bratislavi (Slovaška)

Okvirni urnik vadbe:
4-5 LET SREDA 18.00–19.00
5-6 LET TOREK 17.00–19.00
ČETRTEK 17.00–19.00

7-8 LET PONEDELJEK 16.00–18.00
IN STAREJŠI SREDA 16.00–18.00
PETEK 16.00–18.00

in od njegove forme bo odvisno, koliko
tekem se bo udeležil. Pridno trenira tudi
Žiga, katerega nastopi so delno odvisni
od forme ostalih članov slovenske reprezentance. Mitja še vedno čuti bolečine
v hrbtu, omejeno trenira in upa, da bo
pripravljen do svetovnega prvenstva.

Vpis v gimnastično šolo
2010/2011

Zaradi omejenih pogojev treninga bomo
30. 8. organizirali sestanek s starši tistih
otrok, ki so že obiskovali gimnastično
šolo, da uskladimo urnike, skupine ter
morebitne želje. V gimnastiki je pač tako,
da biološki razvoj in razvoj telovadca ne
sovpadata. Kljub temu moramo za kar
se da učinkovit trening oblikovati kar se
da homogene skupine.
Gimnastična šola je namreč namenjena
usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski šport, zato je vpis v skupino 5–6 letnikov možen le ob predhodnem dogovoru
s trenerjem (Igor Ivanuš ali Marjana Bokan). Ti otroci se že učijo obveznih vaj po
programu gimnastične zveze. Nekoliko
bolj odprt je vpis v skupino 4–5 letnikov.
Skupina 7–8 letnikov in starejših pa je
načeloma že zapolnjena z lanskoletnimi
telovadci. Seveda pa se vedno najde prostor še za kakšnega zavzetega telovadca.
Glede na pogoje naj poudarimo še to,
da deklet ne izključujemo, a žal zanje nimamo ustreznih pogojev, ki bi jih potrebovala za vrhunsko usmeritev.

ST. Z OTROKI
starši – članarina
skupaj (takojšnje plačilo)
skupaj (na obroke)
CICIBANI, PIONIRJI
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE - dekleta
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE - fantje
takojšnje plačilo
na obroke
RITMIČNA GIMNASTIKA
takojšnje plačilo
na obroke
AKROBATIKA
takojšnje plačilo
na obroke
ST. ČLANICE, ČLANI, SKOKICE
takojšnje plačilo
na obroke
KOŠARKA
takojšnje plačilo
na obroke
ML. ČLANI
takojšnje plačilo
na obroke
AIKIDO ZAČETNI TEČAJ ODRASLI
takojšnje plačilo
na obroke
AIKIDO – REDNA VADBA
takojšnje plačilo
na obroke
AEROBIKA, PROGRESIVNA JOGA
takojšnje plačilo
na obroke

UR/TEDEN

CENA

2

255,00
23,00
278,00
291,00

2

255,00
268,00

4

369,00
387,50

4,5

416,00
436,50

2

GIMNASTIČNA ŠPORTNA ŠOLA

CENA

1

168,00
23,00
191,00
199,50

1

168,00
176,50

255,00
268,00

1

168,00
176,50

3

335,00
352,00

1,5

250,00
262,50

1

127,50
134,00

1,5

169,00
177,50

1

147,00
154,00

2

152,00
159,50

3

228,50
240,00

4,5

1

168,00
176,50

2

329,50
346,00
samo AE
302,50
317,50

UR/TEDEN

CENA

1

168,00
176,50

4

350,00
367,50

6

410,00
430,50

6

410,00
430,50

GIMNASTIČNA ŠPORTNA ŠOLA
4 DO 5 LETNIKI
takojšnje plačilo
na obroke
5 DO 6 LETNIKI
takojšnje plačilo
na obroke
7 DO 8 LETNIKI
takojšnje plačilo
na obroke
OSTALI
takojšnje plačilo
na obroke

UR/TEDEN

MESEČNE KARTE ZA AEROBIKO IN AKROBATIKO TER KUPONI ZA AIKIDO (samo za redno vadbo)
Ob prvem nakupu mesečne karte ali kuponov se doplača osnovna članarina za tekočo sezono (do 18. leta starosti 19EUR, nad 18. letom starosti
23EUR).

VRSTA KARTE
AEROBIKA - 1 x tedensko
AEROBIKA - 2 x tedensko
AKROBATIKA - 1 x tedensko
AKROBATIKA - 2 x tedensko
ENKRATNI OBISK (člani)
ENKRATNI OBISK (ostali)

CENA ŠT. KUPONOV
20,00 10 KUPONOV
35,50 30 KUPONOV
30,00
40,00
5,50
7,00

CENA
36,00
96,00
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piše • Marjana Bokan

Intervju

Sebastijan Piletič
Ob vseh uspehih naših članov, ki smo jih spoznali v prejšnjih številkah Stoje, je
prav, da spoznamo tudi moža iz ozadja oz. tistega, ki z njimi načrtuje treninge,

narodna gimnastična zveza) do tega
dokaj konzervativna, saj želi ohraniti tudi
mnogoboj, ki je pisan na kožo večjim
federacijam.

Kateri je za vas idealen model treninga
(nemški, ruski, romunski …)?
Idealnega oz. popolnega modela treninga še nisem zasledil. Najraje poberem
samo posamezne segmente.

trepeta na tekmah ter se z njimi veseli uspehov, čeprav je medijsko manj izpostavljen. Predstavljamo vam trenerja in sodnika športne gimnastike, katerega
varovanca sta naša člana Sašo Bertoncelj in Žiga Šilc.

delovne navade ter pozitivni odnos do
športa. Za to je v tem obdobju najbolj
zaslužen trener. V tem času se otrok
dobesedno »zastrupi« z gimnastiko in
kot »odvisnik« kasneje lažje premaguje
napore, ki ga čakajo na poti do vrhunskega športnika.

Kdaj naj bi otroci začeli trenirati?
Kje in kdaj ste se spoznali z gimnastiko
(kdo vas je navdušil zanjo) ter kako ste
začeli trenersko pot? Ste imeli vzornika, mentorja?
Z gimnastiko sem povezan praktično od
majhnega, saj je bil oče slovenski reprezentant. Tekmoval je do mojega petega
oz. šestega leta in me pogosto vodil v
gimnastično dvorano. Logična posledica
tega je bil vpis na fakulteto za šport, kamor pa nisem prišel z željo postati trener
gimnastike. To se je zgodilo šele potem,
ko je profesor Čuk potreboval trenerje.
Takrat sva se z Edijem (Kolar) javila. Začel
sem z rekreativci, potem pa me je zasvojilo. Takoj naslednje leto je v telovadnico
prišel telovadec Sašo Bertoncelj.

Koliko časa že opravljate delo trenerja
športne gimnastike?
Delo trenerja opravljam že od jeseni leta
1991. Ves čas v Narodnem domu.

Kaj vas pri delu najbolj navdušuje?
Da je vedno nekaj novega – ni klasične
rutine in da je vedno potrebno razmišljati.
Kako gledate na razvoj športnika od
začetnika do vrhunskega športnika?
Najbolj pomemben je začetek, ko se
otrok spozna s športom – ko uvidi, kaj
lahko naredi s svojim telesom, ko pridobi

Začeli naj bi okoli sedmega oz. osmega
leta. Pri teh letih otrok še ni nič zamudil.
Ni nujno, da bi bistveno pridobil, če bi se
vključil prej.

Kako je možno kljub slabim trenažnim
pogojem dosegati vrhunske rezultate? Kaj je tako famoznega v Študijski
telovadnici? Kaj v novi telovadnici ne
bi smelo manjkati oz. kaj se bo z novo
telovadnico spremenilo?
Ni druge razumske razlage kot ta, da
fantje pridno trenirajo. Vsekakor pa v
Študijski telovadnici vlada neka pozitivna
energija, ki pomaga soustvarjati dobre
odnose in rezultate. Ni logike, zakaj taka
»luknja« tako vleče otroke, da se vsi radi
vračajo. Mislim, da bi morali v novo telovadnico prenesti predvsem to energijo.
Obstaja bojazen, da bi se v večji dvorani
porazgubila, kar pa bo odvisno predvsem od ljudi, ki bodo v njej delali oz.
kako bodo znali ohranjati te odnose in
ljubezen do športa. Vesel bom, če bodo
naši člani še naprej ponosni na Narodni
dom kot institucijo in da bodo zaradi teh
odnosov hodili na telovadbo, ne pa zgolj
zaradi nove telovadnice.

Kateri dosežek vašega športnika ima
za vas največjo vrednost oz. se vam je
najbolj vtisnil v spomin?
Vesel sem vsake medalje ali dobro opravljene vaje na treningu. Je pa vsaka prva

nekaj posebnega. Lahko rečem, da je
Saševa (Bertoncelj) medalja iz evropskega prvenstva primerljiva z njegovo prvo
medaljo na državnem prvenstvu.

Kdo je na tekmi bolj nervozen: vi ali
telovadec? Ali so telovadci vraževerni?
Imate vi ali tekmovalci kakšen poseben
ritual pred tekmo?
Mislim, da so bili nekdaj bolj nervozni
telovadci, sedaj sem pa jaz. Ampak, to
je nemogoče izmeriti – mislim, da gre
bolj zato, kdo zna bolje potlačiti oz. skriti
tremo. Nervozen sem tudi kot sodnik.
Trudim pa se, da nervoze ne prenašam
na druge.
Posebnega rituala nimam in tudi vraževeren nisem. Za telovadce ne vem,
poznam pa jih tako dobro, da opazim
njihove podzavestne gibe.

Kako bi poskrbeli za večjo prepoznavnost gimnastike in za večjo udeležbo
gledalcev na tekmah? Kako bi spremenili pravilnik, da bi bil ugodnejši
za manjše države in specialiste na
orodjih?
Gimnastika je zelo kompleksen in razvit
šport, zato ima taka tudi pravila, ki jih
splošna javnost in potencialni gledalci ne
poznajo najbolje. Poznajo jo le tisti, ki so
jo tudi sami trenirali in pa starši otrok, ki
jo trenirajo. Za večjo gledanost tekem bi
morali imeti boljšo medijsko podporo in
več strokovnih komentatorjev, prav tako
pa več dvoran, saj bi bilo potem v njih
več otrok, kar posledično pomeni tudi
več staršev oz. vpletenih, ki bi poznali
gimnastiko in njena pravila.
Morda bi pomagale tudi tekme, na katerih bi se tekmovalo le na enem orodju,
saj bi se takrat gledalci podučili o pravilih
in bi opazili razliko v težavnosti in izvedbi
posameznih vaj. Vendar je FIG (med-

Kateri trener je na vas naredil največji
vtis?
Največji vtis je name naredil Vladimir
Vatkin, ki je leta 1994 prišel v Ljubljano in
nam podal njegov pogled na gimnastiko,
ki se je bistveno razlikoval od naših takratnih pogledov. Naučil nas je razmišljati.
Gimnastiko je potrebno razumeti kot
fiziko, ne moreš se je naučiti na pamet.

Ali v tujini in pri nas obstajajo tudi
specialisti trenerji samo za določeno
orodje?
Tega nisem zasledil. Ponekod imajo
posebnega trenerja za akrobatiko in
koreografa, ostali pa znajo trenirati vsa
orodja. Ko enkrat razumeš gimnastiko,
znaš trenirati vsa orodja.

Kako je s fair playem v gimnastiki?
Fair play v gimnastiki je močan. Tekmovalci in trenerji smo dobri prijatelji. Tudi med
sodniki ni podkupovanja in veliko pove
tudi dejstvo, da je ambasador fair playa
prav bivši vrhunski telovadec Miro Cerar.

Doping v športni gimnastiki?
Z dopingom si tekmovalci v športni
gimnastiki ne morejo kaj dosti pomagati,
zato je gimnastika kar čista panoga. Ponavadi se doping zgodi bolj po nerodno-

sti, ko telovadec zaužije kakšno zdravilo
proti prehladu ali pa mu v krvi najdejo
sledi mamil, ki pa prav tako ne pripomorejo k izboljšanju rezultata.

Kako gledate na razvoj gimnastike v
prihodnosti, kako bo s težavnostjo,
novimi elementi?
Včasih (pred desetimi leti) smo mislili, da
razvoj ne more iti veliko naprej, pa je šel in
najbrž bo šel tudi tokrat. Elementi so vse
težji, vprašanje pa je, koliko tako težkih
elementov bodo lahko povezali v vaji. Vsako leto se doda kakšen nov element, kar
sovpada z razvojem orodja in treninga.
Morda pa bomo v novi dvorani natrenirali tudi kakšen nov element. V imenu
bralcev se vam zahvaljujem za intervju in
upam, da boste s telovadci uspešni tudi
v jesenskem delu sezone ter da se bodo
pozitivna energija, odnos in rezultati
prenesli tudi v novo dvorano, ki jo že vsi
nestrpno pričakujemo.

Zabava v pižamah in zaključni piknik
piše • Sašo Barle
Tradicija zaključevanja telovadne sezone z
zabavo v pižamah in zaključnim piknikom
se nadaljuje. Uspešno sezono smo zopet
zaključili na športno-zabavno-družaben
način. Zabava v pižamah je bila za nekatere prva izkušnja samostojnega preživetja
večera in noči, za stare mačke pa možnost
za nagajivosti in neomejen čvek. Seveda
smo tudi telovadili, se podprli s pico in za
lahko noč ogledali še celovečerno risanko.
Za piknik nam je letos uspelo naročiti lepo
vreme. Mogoče je bilo celo prevroče. Letošnje presenečenje je bil napihljiv grad.
Skakanje in plezanje po njem je bilo prava
zabava, kar potrjuje tudi stalna vrsta pred
vhodom. Štafetne igre otrok in staršev so
tudi naletele na dober odziv in dvignile
razpoloženje med vsemi sodelujočimi in
navijači. Najbolj svečani del piknika so
bile seveda podelitve medalj miške Eli
za predšolske otroke in značk Sokolček
za pionirje in pionirke. Na tem mestu še
enkrat vsem dobitnikom medalj in značk
čestitamo. Tudi letos so za polne želodčke poskrbeli prijazni kuharji iz restavracije
Via Bona, ki jo najdete na Tbilisijski ulici
54 v Ljubljani. Piknik se je, verjetno zaradi
močne popoldanske pripeke, končal nekoliko prej kot prejšnja leta, vendar smo
bili v društvu zadovoljni nad obiskom in
celotno sezono. Upamo, da ste na telovadnih uricah uživali tudi vi ter da se nam
jeseni zopet pridružite.
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OPREDELITEV ŠPORTNE GIMNASTIKE
IN PROCES TRENINGA V ŠPORTNI
GIMNASTIKI MED 6. IN 10. LETOM STAROSTI

gojene starostnemu obdobju, materialnim pogojem in znanju kadra, ki se v
slovenskih klubih ukvarja s to starostno
kategorijo tekmovalcev. V tekmovalne
sestave so uvrščene tiste gimnastične prvine, za katere pravimo, da so »bazične«
ali osnovne prvine športne gimnastike
in za katere je nujno, da so naučene
brezhibno, če želimo, da se tekmovalci
v kasnejših obdobjih razvijejo v vrhunske športnike in da so sposobni osvojiti
tehnično najtežje in najbolj kompleksne
prvine. Prav tako se prvine pri prehodu iz
nižje v višjo starostno kategorijo nadgrajujejo z vidika tehnične zahtevnosti.

piše • Igor Ivanuš literatura • dr. Edvard Kolar
prav gibalne prvine oz. vsebine, katerih
učenje izvajamo v procesu tehnične
priprave športnikov, tisti vidik procesa
treninga, ki opredeljuje proces načrtovanja, izvajanja in kontrole treninga
v športni gimnastiki.

ZNAČILNOSTI PROCESA TRENINGA
V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI
Uspešnost športnika v vrhunskem športu
je merljiva z doseženim rezultatom na
največjih mednarodnih tekmovanjih, ki
pa je v največji meri odvisna od ustrezne
priprave športnika v dolgotrajnem procesu športne vadbe.
S tem se doseže izboljšanje fizičnih, psihičnih, intelektualnih, tehničnih in taktičnih kvalitet športnika, kar se pokaže
v izboljševanju tekmovalnih rezultatov.
Uspešnost športnika, ki je torej merljiva
z dosego mednarodno primerljivega
rezultata, je nadalje določena predvsem
s športnikovimi zmožnostmi, torej z
njegovim znanjem, sposobnostmi (in
lastnostmi) ter motivacijo in ravnanjem z
njim v procesu športnega treninga.
V splošnem športno gimnastiko
uvrščamo med individualne športne
panoge. V športni znanosti pa poznamo
še tri osnovne tipe razvrščanj športnih
panog z različnimi kriteriji razvrščanj. Na
podlagi strukturne kompleksnosti gibanj
v posamezni športni panogi uvrščamo
športno gimnastiko med konvencionalne športne panoge, za katere so
značilne estetsko in gibalno določene
aciklične gibalne strukture, ki se izvajajo
v standardnih ali v variabilnih zunanjih
okoljih. Pri gimnastiki gre za športno

panogo, v kateri prevladujejo anaerobni energijski procesi, saj tekmovalne
sestave ne trajajo dlje od minute in pol.
Med prevladujoče gibalne sposobnosti,
ki odločujoče vplivajo na uspešnost v
športni gimnastiki, pa uvrščamo relativno moč, koordinacijo, gibljivost in
ravnotežje.
Proces ravnanja s športnikom v športni
gimnastiki opredeljuje konvencionalni
značaj športne gimnastike. Konvencionalnost športne panoge pomeni, da
se morajo vsa gibanja izvajati v okviru
določenega modela gibanja (določa
ga pravilnik, ki ga določi mednarodna
gimnastična zveza, ali tudi nacionalna
športna zveza). Vrednotenje uspešnosti
športnikov v konvencionalnih športnih panogah poteka z ocenjevanjem
izvajanja gibalnih vsebin, ki jih športniki
prikažejo na tekmovanjih. Ocenjujejo
jih za to posebej usposobljeni sodniki.
Kriterij ocenjevanja temelji na primerjavi
med predpisanim modelom gibanja
(IMG) in dejansko izvedenim gibanjem
posameznega športnika. Uspešnost v
konvencionalnih športnih panogah je
torej dejansko opredeljena prvenstveno s številom in težavnostjo gibalnih
vsebin – prvin, ki jih športnik zna in jih je
sposoben izvesti na tekmovanju. Zaradi
navedenega lahko torej trdimo, da so

V obdobju med 6. in 10. letom poteka proces prepoznavanja nadarjenosti
otrok za športno gimnastiko. V prvih
letih treninga tekmovalci spoznavajo
najosnovnejša gibanja in položaje, ki
predstavljajo osnovo in podlago gibanj v
nadaljnjem razvoju. Gibalne vsebine oz.
prvine, ki se jih tekmovalci učijo v tem
starostnem obdobju, predstavljajo vhod
v proces treninga med 11. in 14. letom.
Za obdobje med 6. in 8. letom starosti
je značilno, da proces treninga poteka
2 do 3-krat tedensko. Dolžina posamezne vadbene enote je med 90 in 120
minut. V obdobju med 9. in 10. letom
posamezna vadbena enota ostane enako
dolga, število pa se poveča na 4 do 5 na
teden. Za obe obdobji je značilno, da v
procesu treninga ni tipičnih vsebinskih
ciklov (razvojni, pripravljalni, predtekmovalni, tekmovalni) glede na posamezno
obdobje.

ZNAČILNOSTI PROCESA
TRENINGA V RAZLIČNIH
STAROSTNIH OBDOBJIH
Proces dolgoročnega načrtovanja treninga v športni gimnastiki, ki je povezan
predvsem z biološkim razvojem otrok
in mladostnikov, vključuje naslednje
korake:
• prepoznavanje nadarjenosti (izbor
in selekcija kandidatov za posamezno
športno panogo);
• bazični trening (skozi ta trening posamezniki pridobivajo zelo usmerjeno
bazično (osnovno) znanje, ki omogoča učenje strukturno kompleksnejših
vrhunskih gibalnih vsebin);
• specializacija (poteka v štiriletnih
ciklusih in je usmerjena v učenje
vrhunskih gibalnih vsebin) in
• doseganje vrhunstva (do te faze
pride majhno število kandidatov, ki
so bili že v prvem koraku izbrani kot
nadarjeni).

Vadbeni proces je skozi celo leto usmerjen v povišanje osnovne telesne priprave in osvajanje gibalnih vsebin, ki so
uvrščene v tekmovalne sestave. Gibalne
vsebine, ki se jih tekmovalci učijo v tem
starostnem obdobju in ki predstavljajo
minimalni standard tehničnega znanja
ob koncu starostnega obdobja med 6.
in 10. letom, so:

Glede na starostno skupino 6–10 let se
bomo opredelili le na prva dva koraka
dolgoročnega procesa načrtovanja treninga v športni gimnastiki.
Leta 1998 so na Gimnastični zvezi
Slovenije razvili sistem treninga, ki
upošteva predstavljanje značilnosti otrok
in mladostnikov. Tako imamo v Sloveniji
za obdobje bazičnega treninga (med 6.
in 14. letom starosti) izdelan tekmovalni
sistem s prilagojenimi pravili in zahtevami, ki pogojujejo uspešnost športnika.
ZNAČILNOSTI PROCESA TRENINGA
ŠPORTNE GIMNASTIKE MED 6. IN
10. LETOM STAROSTI
Med 6. in 14. letom starosti tekmovalci
v moški športni gimnastiki tekmujejo v
sistemu obveznih vaj (pravilnik Gimnastične zveze Slovenije). V omenjenem
obdobju tekmovalni sistem združuje

štiri starostne kategorije. V kategoriji,
ki se imenuje »obvezne vaje 1 – OV1«
tekmujejo otroci stari od 6 do 8 let, v
kategoriji »obvezne vaje 2 – OV2« otroci
stari 9 in 10 let, v kategoriji »obvezne
vaje 3 – OV3« otroci stari 11 in 12 let
ter v kategoriji »obvezne vaje 4 – OV4«
otroci stari 13 in 14 let.
Sistem obveznih vaj predpisuje tekmovalne sestave, s katerimi lahko posamezni
tekmovalci v posameznem starostnem
obdobju tekmujejo na tekmovanjih v
Sloveniji. Tekmovalne sestave so prila-

PARTER:
• Premet naprej in nazaj.
• Preval nazaj v stojo na stegnjene
roke.
• Ritmični skoki (strižni, prisunski).
• Ostale prvine (skok 360, »špičak«).
KONJ Z ROČAJI:
• Povezana odbočna kolesa na
»jurčku«.
KROGI:
• Koleb v vesi.
• Zvinek s stegnjenim telesom naprej
in nazaj.
• Salto nazaj raznožno – »raznožka«.
PRESKOK (mala prožna
ponjava):
• Salto naprej skrčeno brez in z
obratom 360.
• Salto naprej stegnjeno brez in z
obratom 360.
BRADLJA:
• Naopor vzklopno v oporo na lahti
in v oporo v vzpori.
• Naopor zadaj.
• Vznos in prednos.
• Predkoleb in zakoleb do stoje na
rokah.
DROG ( »vrtalica«):
• Predkoleb in zakoleb v vesi do
stoje na rokah.
• Veletoč naprej in nazaj.
• Toč do stoje na rokah.
V tem obdobju je v procesu treninga
pomemben poudarek na pravilni tehnični
in estetski komponenti gibanja, pravilni
telesni drži in položajih telesa »grbice«
ter na razvoju osnovnih koordinacijskih
gibanj (pri izvajanju gimnastičnih prvin) ter
razvoju splošne moči in gibljivosti.
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OTROCI IN STARŠI TELOVADIMO SKUPAJ

• gredi: varujemo spredaj ali zadaj
pod pazduhami;
• stolpu in letveniku: obvezno
varovanje kljub temu, da so otroci
zelo dobri plezalci – spremljamo
otrokovo gibanje in

piše • Marjana Bokan in Tjaša Kočevar

V hitrem tempu življenja, še zlasti v
mestu, nam je prvinska narava vse bolj
oddaljena in tudi aktivnosti v naravi
niso vsak dan mogoče.

• skoku v globino: otroci radi
premagujejo strah pred višino,
vendar njihove nožne mišice še
niso sposobne varno amortizirati
sile ob doskoku, zato je potrebna
pomoč pri amortizaciji doskoka.

sposoben vzdrževati ravnovesja
ob intenzivni vadbi;
• da se otrokovo telo hitro opomore po vadbi;
• da je dihanje hitro in plitko ter

Skupaj z vami in z miško Eli bomo
poskrbeli, da bo vadba zabavna, gibalno pestra in učinkovita, predvsem
pa varna.

• da kosti še niso zakostenele in
močne.

Večina otrok najprej osvoji naravne
oblike gibanja (plazenja, lazenja,
hojo, tek, plezanje, skoke, padce)
in jih kasneje nadgrajuje z uporabo
pripomočkov (meti, lovljenja, udarci,
prijemi) v sestavljena gibanja (potiskanje, vlečenje, upiranje, dviganje,
nošenje). Gibanje, počutje, razumevanje in mišljenje so v zgodnjem
obdobju otrokovega razvoja pogosto
neločljivi; tudi zaznave ter umske
sposobnosti se lahko ugotavljajo le
po gibalnih reakcijah. Zato starši, ki
se zavedajo pozitivnih učinkov gibanja na telo, že zelo zgodaj pričnejo
razmišljati, kdaj in kje otroka vključiti
v dodatne aktivnosti.
V našem društvu je telovadba
najmlajših (2.–4.leta) skupaj s starši
že dolgoletna tradicija. Na podlagi
dosedanjih izkušenj vam želimo
približati odnos med otrokom in
staršem pri telovadbi.
Vadba v oddelku starši z otroki je
v prvi vrsti namenjena otrokom,
vendar je vadba organizirana tako,
da zahteva aktivno sodelovanje in
vključevanje staršev. Vadbo vodita
strokovno usposobljen vodnik in

njegov pomočnik, ki vsako vadbeno
uro načrtujeta tako, da omogočita
pestre gibalne izkušnje na varen in
malčkom igriv ter razumljiv način.
Zasnova vadbe temelji na razvojni
stopnji otrok, starih od 2–4 leta, za
katere je značilno:
• da imajo naravno željo oz. potrebo po gibanju;
• da njihovo gibanje še ni povsem
koordinirano, gibi so še nekoliko
počasnejši in nesigurni (zlasti tek
in skoki);
• da ravnotežje ter sistem preprečevanja padcev še nista dodobra
zgrajena;
• da moč in koordinacija še nista
povsem razviti;
• da ob bolj zapletenih gibanjih
izvajajo odvečne gibe;
• da je vzdržljivost na nizki ravni,
zato se hitro utrudijo (tako telesno kot umsko);
• da je njihova koncentracija kratkotrajna;
• da se krvni obtok sicer hitro
prilagaja spremembam, vendar ni

Zaradi navedenih dejstev, naj bi vadba vsebovala predvsem vaje, ki krepijo telo (hitra hoja, tek, razni poskoki,
potiskanja in vlečenja telesa, vaje v
vesi), vaje za izboljšanje koordinacije
ter vaje za lepšo držo. Potrebna pa
so tudi primerna oblačila in obutev.
Otrok naj ne bo preveč oblečen,
oblačila pa naj bodo prožna. Kljub
poplavi modernih superg, otroci
pridobijo največ informacij o položaju telesa, če so bosi oz. telovadijo v
tankih telovadnih copatih.
Potek vadbe:
Vadba poteka dvakrat tedensko
(v ponedeljek in četrtek od 16.30
do 17.30). Vodi jo vodnik. Otroci
najprej skupaj s starši preko proste
igre in vodenih igric ogrejejo telo.
Obenem se spoznavajo z drugimi
otroki, telovadnico in orodjem ter
spoznajo splošna pravila iger, red in
disciplino. Šaljivemu uvodnemu delu
sledi postavljanje poligona oz. orodij
po navodilih vodnika. V glavnem
delu vadbene enote se na orodjih
in s pomočjo raznih pripomočkov
premagujejo podobne naloge, kot
so zapisane za bronasto miško Eli. Z
miško Eli (o njej boste več izvedeli na
vadbi) želimo otroke še dodatno motivirati za vadbo, vendar si želimo, da
to ne bi bila edina motivacija zanjo.
Vodnik vodi tudi zaključni del vadbe,
v katerem se otroci umirijo, dobijo
dodatne informacije o morebitnih
aktivnostih, včasih pa se prikaže tudi
miška Eli.

Vloga staršev:
Starši ste nam v veliko pomoč pri
postavljanju in pospravljanju orodij,
še posebej, če k temu pritegnete
otroke in jih podučite o redu in
nevarnostih. Vodnik prikaže različne
izvedbe gibanja na orodjih, svetuje
smer gibanja iz postaje na postajo
oz. skrbi za raznolikost ter varnost
postavljenih orodij. Na vas starših
pa je, da prisluhnete navodilom
vodnika ter jih po potrebi dodatno
razložite otroku, da jih upoštevate
in predvsem, da motivirate, spodbujate in varujete svoje otroke. V
naravi otroka je, da posnema starše,
zato je zelo zaželeno, da mu starši
(brez sramu) dodatno demonstrirate
gibanje. Starši ste obenem tisti, ki
svoje malčke najbolje poznate, oni
pa ravno vam najbolj zaupajo – prav
to omogoča zgodnje vključevanje
v organizirano obliko vadbe. To
zaupanje pa se z vsako premagano
oviro in spodbudo stopnjuje.
Priporočila:
Priporočamo vam, da ste ob otrocih
potrpežljivi in ne gledate nanje z
očmi odraslih. Ne silite otroka, da
izvede neko gibanje, ker ga je morda strah ali se še ne počuti dovolj
spretnega. Obenem pa ni najbolj
dopustno, da izvaja le tiste naloge,

ki so mu všeč, saj tako morda ne bo
izvedel nekaterih nalog, ki bogatijo
njegov gibalni izbor. Naloge mu
prilagodite tako, da jih bo usvajal
postopno od lažje k težji ter vedno
bolj samostojno. Ne popravljajte
vsake napake, ker lahko hitro izgubi
motivacijo – raje ga pohvalite ob
uspešnih izvedbah.
Varovanja otroka so potrebna predvsem pri tistih nalogah, ki se odvijajo
na višini. Le-ta je lahko enaka malčkovi telesni višini ali pa jo celo dvakrat
presega. Zato je zaradi varnosti
potrebno varovanje na:

MIŠKA ELI: Pridružite se mi,
zabavno bo!
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Novi častni člani
Letošnjo pomlad so člani društva na rednem volilnem občnem zboru, na predlog
predsednika društva potrdili dva nova častna člana – Zdenko Cerar in Uroša
Jenka. Podelitev nazivov smo imeli na tradicionalnem srečanju vodnikov, trenerjev,
tekmovalcev, častnih članov in članov upravnih organov. Srečanje je bilo ravno
zaradi te podelitve nekaj posebnega in prav prijetno je bilo videti mlajše in starejše
generacije »narodnodomcev«, ki so obujali spomine in pripovedovali raznorazne
anekdote iz tekmovalnega in družabnega življenja v društvu.

ZDENKA CERAR
Zdenko verjetno bolj poznate po njeni profesionalni karieri, v
kateri je bila nekaj časa tudi generalna državna tožilka. Manj
pa je širši javnosti znanega o njenem aktivnem društvenem življenju in uspehih na gimnastičnem področju. Verjetno zato,
ker je zaradi povečanja družine zgodaj končala z aktivno vadbo
gimnastike. Zdenka je bila stalna članica jugoslovanske ženske
reprezentance, osvojila 3. mesto na DP v mnogoboju ter leta
1962 nastopila na svetovnem prvenstvu v Pragi. Kasneje je bila
aktivna kot trenerka ženskih selekcij v društvu in republiška trenerka ter sodnica. Še vedno je aktivna na Gimnastični zvezi
Slovenije, saj pomaga pri projektu gimnastičnega centra Petkovšek-Pegan.
Njeni gimnastični prijatelji v šali pravijo, da je bil njen največji uspeh to, da je ujela Mira,
našega uspešnega olimpionika. Tudi strogi režim Borisa Gregorke, ki ju je na vlaku, s katerim so se peljali na tekmovanje, razdelil v različna kupeja, da ne bi pred tekmovanjem
razmišljala o čem neprimernem, ni mogel preprečiti velike ljubezni, ki traja še danes.
Nekaj zanimivosti o Zdenki nam je zaupala tudi njena dolgoletna prijateljica in sotekmovalka Dragica Buzga: »Zdenko sem spoznala pred mnogimi leti, ko sem bila jaz pri 12-ih
že veteranka, ona pa novopečena pionirka. Takoj sva postali prijateljici, v telovadnici pa
se je tudi kmalu videlo, da bo dobra telovadka. Telovadnica nama je postala drugi dom.
Takrat smo odraščali v pomanjkanju in imeli nismo nič. Toda vemo, da smo pravzaprav
imeli veliko: vrednote, ideale, trdoživost, skromnost, pokončnost, poštenost in prijatelje.
Seveda pa je iz tistih časov ostalo tudi ogromno spominov in anekdot.
Tako se spomnim, da smo se enkrat pred nastopom v Dornberku najedli grozdja kar v
vinogradih in smo potem imeli hude težave. Ampak kaj, ko pa je bilo tako dobro. Obe
sva zelo uživali v nastopih, tekmovanjih, prvenstvih, akademijah in akademskih sestavah.
Najini učitelji in trenerji so bili Viktor Murnik, Boris Gregorka, Viktor Lindtner, Jelica Vazzaz. Tekmovali in nastopali smo po celi Jugoslaviji. Tako sva se na nekem tekmovanju v
Bečeju, maja 56. ali 57. leta, kjer je bilo zelo vroče, po tekmi kopali v rokavu reke Tise
kar v spodnjem perilu, domov pa smo se peljali v prenatrpanem vlaku 3. razreda. Radi bi
spali pa zaradi gneče nismo imeli kje. Zdenka se je znašla in zlezla na lesen prtljažnik, čisto na vrhu. Še sprevodnik je ni našel. V Zidanem mostu pa je začelo snežiti. Po zasneženi
Ljubljani sva šli, že pošteno prezebli, domov bosi, da ne bi uničili edinih čevljev.
Z leti treninga je Zdenka postajala vse boljša in boljša. Bila je garač. Iz Študijske je vedno
odhajala zadnja in tudi največ modric je imela, saj smo neštetokrat zgrmele z orodja. Z
Zdenko sva bili vedno skupaj. Tudi v prostem času. Bili sva tekmici in veliki prijateljici.
Obe sva bili tudi članici tajne organizacije »Črni gusarji«. Bili smo enklava v matičnem
društvu (Narodni dom). Bili smo organizacija s statutom, obvezno črno ruto, himno in
programom: nedeljski izleti, druženje izven društva, ogled lutkovnih predstav, taborne
veščine in večno prijateljstvo.«

Letošnjo Premanturo si bomo vsekakor zapomnili po lepem vremenu. Toliko sončnih dni že dolgo ni bilo. Zapomnili si jo bomo tudi
po tem, da je bilo nekaj manj obiska kot zadnja leta, vendar še
vedno nič pretresljivega.

UROŠ JENKO
Uroš je prišel v
Narodni dom
že leta 1928,
pri 6. letih.
Kot sam pravi, je prisrčni
sprejem, ki ga
je takrat doživel s strani
takratne staroste društva (Bogomir Kajzelj), nanj naredil tako močen vtis, da je še do danes
ostal zaveden član Narodnega doma in
Sokolov. Uroš se je v mlajših letih odlikoval pri redovnih in prostih vajah ter tudi
na orodnih in vajah na parterju. Z napredovanjem v znanju in sposobnostih
je postal tudi član skupine 16 naraščajnikov (v takratni razdelitvi kategorij so bili
to fantje stari med 14 in 21 let), ki so
pod vodstvom dr. Viktorja Murnika ob
originalni glasbi vadili in tudi nastopali
s telovadnim plesom. Uroš je sodeloval
tudi pri ustvarjanju glasila naraščajnikov,
ki se je imenoval Sokolska mladina. Ob
67. letnici rojstva dr. Viktorja Murnika so
številko posvetili njemu in naslovnico je
izdelal prav Uroš. Med 2. svetovno vojno, ko je zaradi okupacije zamrla društvena dejavnost, se je priključil Osvobodilni fronti, kmalu po koncu vojne pa sta
skupaj s Tomažem Šavnikom sodelovala
pri organizaciji športnega prvenstva IV
Armije. Uroš je na tem prvenstvu tudi
tekmoval in brez priprav osvojil prvo
mesto.
Uroš se je v društvo ponovno vključil leta
1967 k starejšim članom. Poleg telovadbe je ta skupina igrala tudi odbojko.
Uroš je bil ves čas zelo aktiven in v sezoni
1991/1992 postal tudi vodnik oddelka
starejših članov. Kljub temu, da je pred
kratkim predal vodenje mlajšemu kolegu, ga še vedno vsako sredo, ko za svoje
zdravje skrbijo starejši člani, lahko srečamo v društvu. Več o Uroševih dogodivščinah v društvu pa si lahko preberete
v 11. številki Stoje, ki jo lahko najdete v
elektronski obliki na naši spletni strani.

Premantursko življenje je še vedno zakon. Vsi, ki smo bili v vodstvu tabora,
smo v bistvu opazili, da je bilo letos
zaradi tega tudi veliko bolj umirjeno in
manj stresno. Upam, da ste tudi vsi, ki
ste taborili v našem taboru, imeli lepe
počitnice in da se naslednje leto zopet
vidimo. Kako so svoje počitnice preživljali otroci v vrstah pa si lahko preberete v spodnjih zapisih, ki smo si jih sposodili iz spletnih dnevnikov nove, 2. in 5.
skupine (vse dnevnike lahko prebirate
na spletni strani društva: www.narodnidom-drustvi.si/index_premantura.html)

Dan slovesa bo prišel
Prišel je dan, ki si ga v Premanturi najmanj želimo. Prišel je namreč zadnji
dan našega taborjenja in ker je vsega
lepega enkrat konec vam danes ponujam v branje še zadnje dejanje letošnje
Premanture.
Po nekajletni tradiciji prirejamo zaključni večer na predzadnji večer našega taborjenja. To smo uvedli z razlogom, da
imamo zadnji večer lahko samo ples in
lahko v velikem slogu zaključimo naše
taborjenje. Zaključni večer je potekal
v duhu podeljevanja diplom, razglasitev rezultatov premanturiade, številnih
zahval, nastopov, dražbe 1. moške ter
tradicionalno prebiranje žur z Dejanom
Crnekom na čelu. Podelili smo diplome
najboljšim igralcem namiznega tenisa
in po dolgih letih bojev s svojim bratom
je Mihi Švaglju končno uspelo osvojiti lovoriko. Pri mlajših posameznikih si
je zmago priigral Grega Sajevic, med
dvojicami pa sta slavila Miha Švagelj
in Jakob Rupert. Tej podelitvi je sledila
pohvala in sladka nagrada vsem tistim,

V pisarni
naroči brezplačen
CD s fotografijami
nove, druge ali
pete taborne
skupine.

ki so imeli skozi celotno taborjenje najlepše pospravljene
šotore. Teh je bilo kar 21. Nato je
bila na vrsti točka prve moške, ki se nam
je predstavila z dražbo. Naj vam povem,
kaj dražba pravzaprav je. Fantje s prve
moške določenim osebam do večera
»ukradejo« neko njihovo stvar, za katero se nato te osebe z določeno nalogo
bojujejo. Te naloge so zelo izvirne in te
lahko nasmejejo do solz. Naj vam opišem primer dražbe, ki nas je spravil v ekstazo smeha. Našemu taborovodji Sašu
so ukradli superge in jih je moral pridobiti nazaj tako, da nam je kot novopečeni očka pokazal, če zna tudi previjati.
In veste koga je moral previti? Koga
drugega kot našega zlatega pripravnika Jana - Đombo. Previjanje je uspelo in
superge so se vrnile k lastniku. Po vsem
tem smehu smo razglasili rezultate premanturiade, ki je bila letos zelo izenačena. Med vrstami so zmagale Leteče
kamele, drugo mesto pa sta si razdelili
ekipi Zakumiji ter Nou nejm! Pri mladincih pa je zmagala ekipa Moja mami,
drugi so bili Los flying buritos sombreros
Antonio Banderas, tretji pa Tribute to

Art team. Za nagrado so dobili slastno lubenico, ki so si jo
privoščili med počitkom. Po vseh
razglasitvah je sledil nastop zmagovalk
šova Premantura ima talent – 1. ženska,
ki so se ponovno izkazale in upravičile
osvojeni naslov. Nato je na sceno stopil Dejan in skupaj smo poslušali žure
ter prepevali: »Žura žura žura ve, žura v
škaf pala je.« Nekaj najboljših žur vam
ponujam na prebiranje, da boste dobili
vsaj občutek, kako vse skupaj poteka:
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Popoldne smo najprej vadili za točko,
ki jo bomo pokazali jutri na zaključnem
večeru, nato pa smo hiteli na Našo plažo. Splav nas vedno zabava, zato smo
le s težavo odšli nazaj v tabor pod tuš.
Po večerji smo se z vodniki odpravili na
sprehod v Premanturo in ker smo bili
zelo, zelo pridni si je vsak zaslužil sladoled. Po sprehodu smo se s polnimi
želodčki odpravili v šotore, kjer smo v
petih minutah padli v globok spanec.

Zvečer so se gusarji še enkrat oglasili in
obljubili, da se vrnejo z novimi izzivi. Mi
smo navdušeni in jih komaj čakamo. Sicer se je večer končal z odlično večerjo,
kratkimi športnimi igrami in lepo poučno pravljico. Večina nas je bila tako
utrujenih, da smo kar med pravljico že
zaspali.
• Uroš Kalar

• Maja Harej

Prvi dež in gusarski napad
Četrti dan se je začel nekoliko drugače.
Prebudilo nas je nekaj dežnih kapljic,
ki so nas le toliko pozdravile, da smo
morali že pred jutranjo budnico (gongom) pospraviti vse brisače in kopalke,
ki so se sušile čez noč. Začeli smo z zajtrkom in jutranjim umivanjem zob, za
tem pa smo še pospravili šotore. Ker je
bilo vreme oblačno, se je pa že začel
malo kazati sonček, smo se odpravili na
sprehod proti Svetilniku, od tam pa smo
zavili skozi mesto Premantura, kjer smo
se ustavili tudi na sladoledu.

Po žurah je sledil še en vrhunec večera in sicer nastop mladinske vrste, ki
se je ponovno izkazala v svoji izvirnosti
in skupinskem delu. Naši mladinci so
namreč odpeli njihovo pesem letošnje
Premanture – Baby, baby od Justina Biberja. In ne da so samo peli, na plesišču
so pustili svoje srce in nastop prikazali
na vrhunski ravni. Ponovno fantastični nastop naših najstarejših taborečih.
Mladinci, kapo dol!
Tako pa smo res prišli do konca. Danes
nas sicer še čaka narobe dan, ki se je
začel s plesom in večernim zborom. Ves
današnji program bo potekal obrnjen
na glavo. Naj omenim še, da danes JA
pomeni NE in NE JA. Tole se sliši zelo zabavno. Popoldne gremo vse vrste skupaj na Staro Premantursko, zvečer pa
imamo na sporedu še ples, katerega že
vsi nestrpno pričakujemo. To je vse za

letos in upam, da se beremo ponovno
naslednje leto. Pa še nekaj – PREMATURA JE LEPO ŽIVLJENJE.
• Aleša Premrl

Kamenjak imamo v
malem prstu ...
Zjutraj smo se vodniki odločili, da se kar
dopoldne odpravimo na eno izmed čudovitih plaž Kamenjaka, na Kamenčke.
Naši mali korenjaki so brez težav prehodili celo pot (kar 45 minut) do plaže in se na cilju z veseljem vrgli v vodo.
Najbolj zabavna stvar na kamenčkih so
prav gotovo valovi, zato smo se praktično celo dopoldne valjali v nizki vodi.
Vodnika Uroš in Tine pa sta zopet uporabila svoje mišice in skupaj z otroki so
pokazali zanimive akrobacije v vodi!

Ko smo se vrnili, smo se malo športno
aktivirali, kaj kmalu pa je bilo pripravljeno tudi že kosilo. Po kosilu smo se
malo spočili, saj smo bili utrujeni od
dopoldanskega sprehoda. Ko pa smo
se popoldan ravno želeli odpraviti proti
plaži, nas je ponovno presenetilo nekaj dežnih kapljic. Ker nam ni preostalo drugega, smo se skrili pod streho
v jedilnico in izkoristili čas za pisanje
razglednic staršem. Ko smo opravili z
razglednicami, smo se lotili likovnega ustvarjanja. Risali smo risbice in
pletli zapestnice, medtem ko smo
bili tako zaposleni, pa so nas obiskali nezaželeni »prijatelji« in nam
odtujili pedalin. To so bili gusarji.
Da smo jih prestrašili vsaj toliko,
da so nam pedalin vrnili, smo na
nogometnem igrišču iz storžev sestavili veliko okrajšavo N. D. – Narodni
Dom.

BOGOMIR ŠVARC –
LUBO, MOJ PRIJATELJ
Letošnja Premantura
je
končana. Bila
je lepa, spokojna. Kot da bi se
hotela oddolžiti
dolgoletnemu
skrbniku njenega življenja,
ki ga letos prvič ni bilo med nami. Lubo,
častni član našega društva, član upravnega
odbora in duša našega tabora, je Premanturo še zadnjič obiskal letošnjega aprila v
prvi delovni akciji, kot da bi želel poskrbeti, da bo tudi letos vse potekalo brezhibno.
Njegova Premantura mu je vlivala voljo
do življenja, veselje do druženja z ljudmi,
ki so kdaj potrebovali tudi njegovo pomoč,
včasih pa samo prijazno besedo vzpodbude
ali življenjsko modrost. Lubo je bil širok,
dober človek, ki si mu lahko brezmejno zaupal in ki te ni nikoli pustil na cedilu. Sam
pa je zase zahteval zelo malo. In mogoče je
bilo ravno to brezmejno razdajanje povod
za njegov odhod. In odšel je v svojem stilu,
sredi taborjenja, ta prijatelj, partner, oče,
tovariš, z eno besedo ČLOVEK.
Lubo, moj prijatelj, me je veliko naučil o življenju in zato bo za vedno del njega. Predvsem pa je želel, da bi vsi čim bolj uživali
življenje, kar je najbolje povedal skozi domislico svoje vnučke: »Premantura je lepo
življenje«.
Hvala ti za vse,
Dejan.
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Svetovanje za starše
mladoletnih otrok
piše • Ana Hromc, Svetovalnica PU

Vzemite:
2 zvrhani žlici pohvalnih besed
4 majhne žličke vztrajnega žuganja
½ skodelice jasnih zahtev
1 veliko zajemalko zaupanja vase.
Vse sestavine vztrajno mešajte
in začinite z dobro voljo.
Naj vam tekne!
V knjigi Mala knjiga za velike starše so avtorji odlično
poudarili in razdelili na enake dele tri osnovne kategorije, ki so nujna vsebina vzgoje:
1. zahteve oziroma pričakovanja,
2. pohvale oziroma nagrade,
3. kritiko oziroma kazen.
Avtorji poudarjajo, da starši morajo vedno vztrajati pri
izrečenem in biti vztrajni ter dosledni (npr. pri izrečeni
zahtevi, kazni, obljubljeni nagradi itn.), kar pa mora biti
vedno vzgojno in primerno otrokovim letom ter v dobro
otroka.

Pri svojem delu, predvsem na področju
preprečevanja zasvojenosti in urejanja
motenj hranjenja, sem uporabljala tudi
različne knjige. Poleg knjige V kletki ljubezni
je ena izmed odličnih vzgojnih knjig tudi Mala
knjiga za velike starše, priročnik za vzgojo
otrok, napisana izpod peres predvsem naših
strokovnjakov, ki se prične s čudovitim
»receptom« za zdravo vzgojo otroka.

Cilj starša: Pripraviti morajo otroka, da
bo nekoč zaživel samostojno življenje v
družbi drugih ljudi. Mala knjiga za velike
starše: Zoran Milivojevič, Katja Bilban,
Vida Kokelj, Miša Kramberger, Tjaša
Steiner, Borut Kožuh.

prvi pogoj, da bo nekoč sam sebi postavljal cilje. Starši
morajo imeti primerno visoka pričakovanja in postavljati
zahteve; brez tega otrok ne bo dosegel, kar zmore. Če
imajo starši otroka resnično radi, morajo sprejeti, da
mu je včasih neprijetno in težko. Če bo otrok vedel, kje
so meje, bo v življenju lažje shajal. Zato se naj starši z
otrokom več pogovarjajo, prav tako naj starši postavljajo
pravila v družini. Otroku je potrebno povedati, kaj dela
prav in dobro – ga pohvaliti in nagraditi. Povedati mu je
pa treba tudi, kaj počne narobe – ga pograjati in primerno kaznovati in ob tem, za otrokovo dobro, premagati
lastne neprijetne občutke ob kaznovanju.

zahtevami, morajo obljubo izpolniti, sicer jim naslednjič
ne bo več verjel in bodo ostali brez enega od uspešnih
vzgojnih prijemov. Starši naj ne uporabljajo tega prepogosto in ne zasipavajo otroka s konkretnimi nagradami
za vsako malenkost. Kadar je vedenje primerno otrokovi
starosti, ga ni več potrebno posebej nagrajevati; prav
tako ne, ko je neko vedenje otroku že prešlo v navado.
Če so nagrade prepogoste ali jih otrok dobiva kar tako,
nagrajevanje nima tako močnega učinka, saj se otroku
zanje ni potrebno posebej potruditi. Včasih bi otroka takoj nagradili, ko otrok nekaj obljubi, vendar je potrebno
počakati, da otrok obljubo najprej izpolni.

POHVALA oziroma NAGRADA

KRITIKA oziroma KAZEN

Avtorji priročnika razdelijo nagrade v simbolične in konkretne nagrade.
Simbolična nagrada je pohvala, s katero starši usmerjajo
otrokovo vedenje ter povečujejo verjetnost, da se bo
otrok tudi v prihodnosti ustrezno vedel. Zato ga morajo
starši vedno pohvaliti, ko:
1. se je vedel, kakor želijo (danes si pa sam pospravil
igrače);
2. je prekinil z neustreznim vedenjem (fino, ker ne rišeš
čez rob lista);
3. se vede tako, kakor želijo, pred tem pa se ni (odlično,
da si se sam spomnil na umivanje zobkov). Skratka,
vsak dan morajo starši pohvaliti otroka samega, njegove lastnosti, ki so jim všeč, ter pohvaliti otrokovo
vedenje.
Konkretna nagrada pa je ugodnost in materialna nagrada. Starši morajo izbrati tisto, kar je otroku pomembno
in kar ima rad.
1. Materialna nagrada je otroku neka ljuba konkretna
stvar, starši ga nagradijo za vedenje ali skupek dejanj,
ki so privedla do končnega rezultata.
2. Ugodnost pa je nekaj, kar si otrok želi; torej njegova
želja, ne pa nujna potreba, ki bi mu jo starši morali
izpolniti (npr. ogled risanke, lutkovne predstave, izlet
po njegovi izbiri, višja žepnina).
Avtorji poudarjajo, da če so starši otroku obljubili konkretno nagrado in se je otrok vedel v skladu z njihovimi

Strokovnjaki poudarjajo zdrav pomen kritike in kazni.
Poudarjajo da, če starši želijo otroka vzgojiti v samozavestno osebo, ki se spoštuje in verjame vase, naj
uporabljajo samo realne pohvale (kako spreten si) in
realne kritike (nisi odnesel smeti) in nikakor ne nerealnih pohval (najpametnejši na svetu si) in neralnih kritik
(vedno narediš vse narobe).
Vrstni red, ki ga naj starši uporabljajo, ko vztrajajo pri
svoji zahtevi, je naslednji:
1. kritika vedenja
2. grožnja s kaznijo
3. kazen
4. vztrajanje pri izrečeni kazni.
Kadar starša moti otrokovo vedenje, mu mora to čimprej jasno povedati, da bo otrok vedel, kaj naj spremeni
in naj otroka nikoli ne ignorira. Starš mora vztrajati pri
izrečeni kazni, ki pa mora biti vzgojna in primerna otrokovim letom.
Menim, da bi za starše bilo dobro imeti v svoji domači
knjižnici navedeni knjigi: V kletki ljubezni in Mala knjiga
za velike starše, ki sta dobra priročnika za zdravo vzgojo
otrok, brez anomalij, ki jih vse bolj producira današnji
čas, katerim starši sami po sebi niso kos.
Srečno in odgovorno pri vzgojnem projektu, ki je naš
največji življenjski projekt!

ZAHTEVE oziroma PRIČAKOVANJA
Vsak otrok z zahtevami in pričakovanji pridobi meje, v
katerih je njegov samorazvoj varen. Zato jih nujno potrebuje. Avtorji priročnika poudarjajo, da se otrok ne vzgoji
sam. Vzgojijo ga starši. Brez dvoma potrebuje starševsko ljubezen – edino tako bo imel sam sebe rad. Starši
morajo pohvaliti otrokove dobre plati, njegove vrline,
mu vsak dan povedati, da ga imajo radi. Varno se otrok
počuti samo, če ve, kaj se od njega pričakuje, kaj sme in
česa ne sme. To, da starši otroku postavijo zahteve, je
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Svetovalnica PU izvaja:
• Mesečna brezplačna predavanja za starše »Preprečevanje zasvojenosti in omam«.
• Delavnice, tudi za mladoletne otroke, za boljšo samopodobo in večji stik s telesom,
ki potekajo izven šolskih okvirjev, in se izvajajo v mesečnih in večmesečnih sklopih.
• Svetovanje, tudi za starše mladoletnih otrok. Predvsem za tiste starše, katerih otrok
ima začetne znake zasvojenosti in omam ter za tiste, katerih otrok ima že razvito
motnjo hranjenja.
Prosimo za e-prijave na naslov: svetovalnicaPU@siol.net
Več o svetovalnici na e-strani: www.svetovalnica-pu.org

Valentina, 30 let
(projektni vodja)

9=
$
6. -(0
/$ 1
', ,

67

58
35 .78
2' 5
8. ,5$
7, 1,

Včasih je bolje, da
zadržite kaj zase.
Začnite varčevati
že danes!
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“Za mojo
brezskrbno
starost bo
poskrbela
država.”

Vabljeni v center
finančnih rešitev.

