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UVODNIK

Za Čičem ostane čič 1950–2013

Pomlad se je že pošteno razboho la po naših krajih in čas je, da
misli počasi preusmerimo v načrtovanje poletnih ak vnos . Za
nas to pomeni, da so se že začele ak vnos za pripravo tabora in
sestavo ekip, ki bodo skrbele za taboreče, za vas pa verjetno
prihaja čas načrtovanja poletnih dopustov. Za vse, ki še ne veste,
kje in kako bi preživeli dopust (ali samo en del) imam dober
nasvet. Poizkusite s taborjenjem v naravi. Po možnos ob morju
in če se le da v dobri družbi. Če vas je moj predlog navdušil in se
sedaj sprašujete, kje bi dobili šotor in kje so ste »ta lepe« plaže,
so skrbi odveč. V taboru ŠD Narodni dom v Premanturi imamo
ravno to. Šotore, lepe plaže in čisto morje ter veliko dobre
družbe. Za povrh pa še kuhinjo, da skrbi s tem, kaj boste zvečer
jedli in kdaj boste šli v trgovino, odpadejo. Vse podrobnos o
posameznih skupinah ter terminih in cenah najdete na prvih
straneh Stoje.
V nadaljevanju pa seveda še veliko zanimivega branja o tem, kaj
se je in bo v društvu dogajalo. Poleg tega smo za vas pripravili
pregled tekmovalnih sistemov, v katere so/ste vključeni člani
društva ter oblikovali nekaj nasvetov za boljše stanje vaše
hrbtenice. Na straneh Svetovalnice Pu pa najdete prispevek o
vitalnos in vitalnih odnosih. Kar nekaj zanimivih misli in
pogledov na šport in športno treniranje boste našli tudi v
intervjuju z Edvardom Kolarjem, trenerjem Mitje Petkovška in
Alena Dimica, ki je tudi generalni direktor Direktorata za šport na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Za konec vam želim čim manj spomladanske utrujenos in čim
več nasmejanih dni. Vsem šolarjem pa še uspešen zaključek šole.
Kjerkoli že boste preživljali dopust vam želim, da se spočijete in
napolnite baterije. Vse, ki boste z nami na taborjenju v
Premanturi, pa še opozarjam, da so cene približno 10 % nižje za
prijavo do 16. maja. Pohi te in na svidenje v Premanturi!

Dolgoletni psevdonim Boruta Sedeja, za
katerega pravzaprav še sam ni vedel,
zakaj se ga je prijel že v zgodnji mlados .
Redki so ga imenovali Borut in mnogi
mlajši niso ni poznali njegovega imena.
Preprosto bil je Čič.
Že kot osnovnošolec je postal član
Narodnega doma. Veselje do športa,
dobre družbe in zdravega preživljanja
prostega časa, ga je vezalo na društvo do
zadnjih dni.
Gimnas ko je vzljubil, rad je telovadil in se tako ali drugače podil po
telovadnici. V nekem obdobju, pri njegovih 30-ih, 40-ih le h, je
ak vno sodeloval pri krožkih na osnovnih šolah, kjer so vzgajali
deklice, željne gimnas ke. Telovadnica in glasba sta mu dolgo
zapolnjevala pros čas.
V zadnjih desetletjih pa je vneto sodeloval pri izpeljavi taborjenja v
Premanturi. Pripravljalne in pospravljalne delovne skupine, vodenje
bifeja v nekaterih tabornih skupinah, urejanje balinišča so mu
napolnile dušo že pred poletjem, med izmenami in še jeseni, ko je
Premanturo podoživljal.
Ni bil tekmovalec kot mnogi prijatelji iz društva in ne med s mi, ki so
kakorkoli sodelovali pri vodenju društva, pa je bil vendar zelo
prepoznaven.
"Čič" je v naši ožji družbi pomenilo ime, prijatelja, čas, prostor, red,
ak vnost, zabavo ... Bil je del našega vsakdana ... "a je Čič tudi tukaj"
... "kje pa je Čič" ... "počakajmo Čiča" ... "Čičev šotor" ... "Čičev stol" ...
"si pa siten kot Čič" ... "Čičeva pravila" ...
Vedno urejen, v mlados z rokersko frizuro, s starostjo pač z manj
lasmi, točen, pošten, po navadi nasmejan in dobrovoljen, včasih pa
tudi nergav in trmast se nam je hote ali nehote vrinjal in vrinil v duše
in srce, kjer bo ostal še naprej, tudi sedaj, ko ga ni več med nami.

Sašo Barle

Andrej Domajnko
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POČITNICE V TABORU NARODNI DOM V PREMANTURI –

PREMANTURA JE LEPO ŽIVLJENJE
Le nekaj kilometrov od istrskega
narodnega parka Kamenjak, ki ima
ene najlepših plaž jadranskega morja
in 40 metrov od najbližje plaže, že več
kot 60 let tabor Narodnega doma
ponuja sproščeno kombinacijo
šotorjenja v naravi, polnega penziona,
športnih in drugih ak vnos ter
sproščanja v dobri družbi vrstnikov in
družinskih članov.

V borovem gozdičku se nahaja preko
100 šotorov, jedilnica, klubski prostor,
igrišča in igrala. Udeleženci so lahko
večino časa na prostem, spijo pa v
kvalitetnih, vodoodpornih šotorih na
vzmetnicah.

Narodni dom je športno društvo, zato
sta v tem duhu tudi infrastruktura in
program tabora. Poleg plavanja so na
voljo odbojkarsko, košarkarsko in
nogometno igrišče, mize za namizni
tenis, večnamensko igrišče za mehki
tenis, nogomet za otroke ali peš
hokej. Poleg tega je za vse udeležence
tabora brezplačna izposoja drobnih
športnih rekvizitov (loparji, žoge,
palice za hokej, …) in plavalnih
pripomočkov (plavalne deske, črvi,
boje, …). Možna je tudi brezplačna
uporaba pedolinov in izposoja koles.
Program je prilagojen različnim

skupinam in vključuje družinske oz.
skupinske ak vnos (telovadba za
starejše, animacijske igre za
najmlajše, razna ekipna tekmovanja,
8-kilometrski tek na Kamenjak,
kolesarska tekma, …) ter večerne
plese in zabavne dogodke.
Kuhinja ponuja tri obroke in malico.
Kosilo in večerja sta topla obroka, kar
pomeni, da s kuhanjem,
nakupovanjem ali usklajevanjem
menijev ni skrbi in se lahko več časa
nameni druženju in počitku, čemur so
počitnice pravzaprav namenjene.
Ponudba hrane v taboru je
uravnotežena in zdrava z veliko sveže
zelenjave in sadja, ki jo v večinoma
kupujemo pri lokalnih pridelovalcih.
Kuhinja ponuja tri obroke in malico.
Kosilo in večerja sta topla obroka, kar
pomeni, da s kuhanjem,
nakupovanjem ali usklajevanjem
menijev ni skrbi in se lahko več časa
nameni druženju in počitku, čemur so
počitnice pravzaprav namenjene.
Ponudba hrane v taboru je
uravnotežena in zdrava z veliko sveže
zelenjave in sadja, ki jo v večinoma
kupujemo pri lokalnih pridelovalcih.

Taborni red je prilagojen glede na
skupino in omogoča mirno sobivanje
različnih okusov. Zajtrk ob 8.30, kosilo
ob 13.00, ki mu sledi počitek in mir v
taboru. Le-ta omogoča počitek za
najmlajše in vse ostale, ki si lahko
privoščijo siesto. Po večerji (19.30) so
na voljo različne športno-zabavne
ak vnos , animacije ali plesi. Ob
22.00 pa nastopi mir. Kljub temu
lahko s , ki si to želijo, ostanejo
pokonci, berejo, se pogovarjajo, igrajo
družabne igre ali kartajo v klubu
tabora ali pa se odpravijo v bližnjo
Premanturo ali Medulin.
Ena največjih privlačnos
premanturskega tabora je v tem, da v
različnih skupinah ponuja prilagojen
program, ki pa v svojem bistvu ostaja
zvest vrednotam 150 let starega
športnega društva in enak programu
izpred 60. let: uživanje v naravi, dobri
družbi, športu in počitku. Za en do
dva tedna postane skupina naključno
zbranih ljudi skupnost, kot mala vas in
spomin na dogodke tabora greje
udeležence na mrzle in deževne dni
še celo leto.

Premantura 2014

PRVA SKUPINA

TRETJA SKUPINA

15 dni - 18.7. do 2.8.2014
in

10 dni - 23.6. do 3.7.2014

- posamezniki in družine
- otroci v vrstah - od 5. leta naprej
(8 dni - 25.6. do 3.7.2014)
- seminar Aikido
Konec junija, ko tabor oživi, je v
Premanturi prav idilično. Turistov ni prav
veliko, plaže so bolj prazne, tabor in
njegova okolica sta navadno še zelena. V
1. skupini poteka taborjenje bolj
umirjeno. Vsakodnevni živžav otrok,
taborečih v vrstah, se prepleta z umirjeno
energijo »aikidovcev«, veliko je tudi
starejših. Seveda je prva skupina
namenjena tudi družinam, katere si želijo
več miru in prostora. Otroci v vrstah (od
5. leta naprej) taborijo po programu,
prilagojenemu potrebam in
sposobnos m mlajših otrok, zanje pa
izbiramo vodnike z izkušnjami pri delu s
to starostno skupino. Pod vodstvom
vodnikov otroci spoznavajo različne
športne, taborniške in kulturne veščine
ter naravo, se učijo plavanja, ob večerih
pa plešejo in se zabavajo v šaljivih
tekmovanjih.
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ČETRTA SKUPINA

14 dni – 2.8. do 16.8. 2014
-posamezniki in družine

DRUGA SKUPINA

15 dni – 3.7. do 18.7.2014
-otroci v vrstah - od 9. do 18. leta
-posamezniki in družine (omejeno število
po dogovoru z vodstvom tabora)
V 2. skupini kar vre od mlados in
razigranos , saj najštevilčnejši del
taborečih predstavljajo otroci med 9. in
18. letom staros , ki taborijo v vrstah pod
vodstvom vodnikov. Celoten taborni ritem
je prilagojen otrokom. Vsakodnevne
športne, kulturne ali taborniške
ak vnos , kopanje na prečudovi h
plažah Kamenjaka, večeri z družabnimi
ak vnostmi in plesi zapolnjujejo vsakdan
otrok. Poleg našte h ak vnos dajemo
velik poudarek na druženju z vrstniki in
navajanju na samostojno ter pestro
preživljanje prostega časa. Z nekaterimi
vsebinami želimo taborečim predstavi in
ohrani tradicionalni način taborjenja v
društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in
spuščanje zastave, petje himne,
samostojno urejanje tabora itd.).
V 2. skupini lahko taborijo tudi
posamezniki in družine, vendar pa je
njihovo število omejeno. Ravno tako se
ostali taboreči prilagajajo urniku in
ak vnos m otrok v vrstah, zato pred
vpisom priporočamo, da se posvetujete z
vodjo 2. taborne skupine
(Sašo – 051 66 49 44).

3. in 4. skupina potekata na vrhuncu
turis čne sezone in sta namenjeni
taborjenju posameznikov in družin.
Življenje v naravi in skupnos 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
ak vno in zabavno preživljanje počitnic,
saj organiziramo razne turnirje v odbojki,
balinanju, namiznem tenisu in hokeju,
družinska tekmovanja, tečaje plavanja,
večerne plese …

PETA SKUPINA
7 dni – 16.8. do 23.8.2014
-posamezniki in družine
-otroci v vrstah – od 5. leta naprej
-bazične priprave za gimnas čno šolo
5. skupina je, podobno kot 1. skupina,
bolj umirjena in je namenjena vsem, ki
jim turis čni vrvež ne ustreza. V tej
skupini zopet organiziramo taborjenje za
otroke v vrstah od 5. leta staros naprej.
Ker velikokrat pro koncu šolskih počitnic
zmanjkuje idej in možnos za prijetno
preživljanje počitnic, verjamemo, da je en
teden počitnic v našem taboru, pod
vodstvom izkušenih vodnikov, prava
izbira. Program je podoben programu iz
prve skupine. Predvsem želimo otrokom
ponudi prijeten in zabaven zaključek
počitnic. V času 5. skupine organiziramo
tudi poletne priprave za otroke, ki
trenirajo v gimnas čni šoli društva.

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 63 37 86.
Za več informacij o posameznih skupinah pokličite na telefonski številki 01 422 37 50 ali
051 66 49 44 oz. poglejte na spletno stran društva: www.narodnidom.si.
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RAZPIS TABORJENJA PREMANTURA 2014
1. TERMINI SKUPIN
SKUPINA
pripravljalna
prva
prva - vrste*
druga*
tretja
četrta
peta
peta - vrste*
pospravljalna

OD
petek, 20.6.
ponedeljek, 23.6.
sreda, 25.6.
četrtek, 3.7.
petek, 18.7.
sobota, 2.8.
sobota, 16.8.
sobota, 16.8.
sobota, 23.8.

DO
nedelja, 22.6.
četrtek, 3.7.
četrtek, 3.7.
petek, 18.7.
sobota, 2.8.
sobota, 16.8.
sobota, 23.8.
sobota, 23.8.
nedelja, 24.8.

ŠT. DNI
3
10
8
15
15
14
7
7
2

* Taborjenje otrok pod vodstvom vodnikov je v prvi in peti skupini namenjeno otrokom starim
vsaj 5 let, v drugi skupini pa otrokom starim vsaj 9 let.

2. TABORNA ČLANARINA
POZOR: Za prijave do 16. maja velja 10% popust na znesek taborne članarine.
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
leto rojstva

1.

2012 - 2014
2010 - 2011

5.

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

75 €

113 €

105 €

53 €

84 €

126 €

117 €

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

161 €

242 €

226 €

113 €

179 €

cena s
popustom10%

215 €

2002 - 2006

239 €

cena s
popustom10%

269 €

cena s
popustom10%

323 €

359 €

cena s
popustom10%

251 €

cena s
popustom10%

301 €

335 €

cena s
popustom10%

151 €

167€

cena s
popustom10%

242 €

363 €

339 €

169 €

269 €

404 €

377 €

188 €

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

269 €

404 €

377 €

188 €

299 €

449 €

419 €

209 €

2007 - 2009
2002 - 2006
1997 - 2001

SKUPINA
2.

5.

cena s
popustom10%

145 €

127 €

161 €

141 €

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

193 €

337 €

cena s
popustom10%

169 €

214 €

375 €

188 €

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

217 €

380 €

cena s
popustom10%

190 €

241 €

422 €

211 €

PRIJAZEN POLETNI NAMIG 2:
Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni
otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta na znesek taborne članarine. Popust se
obračuna pri nižji ceni taborne članarine.

cena s
popustom10%

* potreben predhodni dogovor s tabornim vodstvom
PRIJAZEN POLETNI NAMIG 1:

1.

cena s
popustom10%

126 €

cena s
popustom10%

cena s
popustom10%

1949 - 1996

leto rojstva

59 €

cena s
popustom10%

2007 - 2009

1997 - 2001,
1948 in starejši

OTROCI V VRSTAH

SKUPINA
2.* in 3.
4.
brezplačno

Za družine s tremi ali več otroki, prijavljene za celo skupino,
velja 10% popust na znesek taborne članarine.

Začetek vpisa:
1. april 2014

Vstop v tabor je na dan začetka skupine po 15. uri (razen za otroke v vrstah). Skupina se začne z večerjo in konča z zajtrkom. Taborna članarina vključuje polni
penzion, prenočišče v šotoru opremljenim z vzmetnico, uporabo športnih igrišč in rekvizitov ter turis čno pristojbino. Za otroke v vrstah taborna članarina poleg
navedenega vsebuje še celodnevno varstvo otrok in izvajanje ak vnos po programu.

3. PRIJAVA
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2013/2014 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.
Ob prijavi se vplača akontacija taborne članarine in sicer:
- posamezniki in družine - letnik 2010 in 2011: 15 €
- posamezniki in družine - letnik 2009 in starejši: 30 €
- otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 €
- otroci v vrstah - druga skupina: 100 €

ČLANARINA 2013/2014
do 18 let: 19 €
nad 18 let: 23 €

Do 16. maja sprejemamo prijave samo za celo skupino. Ne spreglejte 10% popusta za
zgodnje prijave (do 16.5.). V primeru, da do takrat skupina ne bo polno zasedena, bomo
sprejemali tudi prijave za krajše obdobje. Ne velja za otroke v vrstah, za katere je možna
prijava samo za celo skupino.

Prijave sprejemamo: - v pisarni društva v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek od 10. do 12. ure ter torek in četrtek od 14. do 17. ure
- na recepciji Študijske telovadnice: ponedeljek do petek od 16.30 do 20.30 ure.
Prijava in vplačana akontacija taborne članarine zagotavlja prijavljenim mesto v taboru. Preostanek taborne članarine se plača na taborjenju v Premanturi, razen za
otroke v vrstah, ki morajo ime plačano celotno taborno članarino do enega tedna pred odhodom na taborjenje. Ob prijavi vsak prijavljeni podpiše posebno izjavo, da
je seznanjen s tabornim redom, ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. V posamezni skupini lahko tabori največ 180 oseb. Prijave se zbirajo
do zapolnitve mest. V primeru polne zasedenos skupine lahko taborno vodstvo zavrne goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.

4. AVTOBUSNI PREVOZ
Za skupine, v katerih taborijo otroci v vrstah, organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 19 € ali 38 € v obe smeri. Prijave za avtobusni
prevoz sprejemamo do 5 dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

5. POSEBNI POGOJI RAZPISA
- Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornos odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.
- Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obves l.
- Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob predhodnem dogovoru s taborovodstvom.

6. POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI
Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane akontacije, razen pri otrocih v
vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane akontacije vrnemo). Vse morebitne zahtevke za vračilo taborne članarine je potrebno pisno
naslovi na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. V primeru odpovedi taborjenja zaradi
višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celo . Navedene cene zagotavljamo do 20.6.2014. Po tem roku si v primeru bistvene spremembe zunanjih pogojev
pridružujemo pravico do spremembe cen.

Kaj dogaja
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PREDNOVOLETNI NASTOP IN
OBISK DEDKA MRAZA
piše Sašo Barle
Zaradi izjemne obiskanos novoletnega
nastopa in posledično precej polne
telovadnice, smo koncept lanskoletnega
prednovoletnega nastopa nekoliko
spremenili. Tako smo nastope omejili
zgolj na nastope določenih starejših
skupin (gimnas čna šola in C program).
Nastope po oddelkih bomo pripravili ob
koncu sezone oziroma na zaključnem
pikniku. Za najmlajše smo poskrbeli tako,
da smo jih naučili ples Mi delamo
snežaka, ki smo ga vsi skupaj odplesali
tudi dedku Mrazu. Seveda je bilo najbolj
vznemirljivo pričakovanje prihoda
gospoda s sivo kučmo, belo brado in
košem. Tudi tokrat je dedek Mraz za vse
pridne otroke prinesel darila. In ni jih bilo
malo. Pravzaprav so v Narodnem domu
sami pridni otroci, zato je darila razdelil
prav vsem.

Po slovesu dedka Mraza smo se vsi skupaj
odpravili še na praznični bazar, ki smo ga
skupaj s še nekaterimi člani društva
pripravili pred Študijsko telovadnico.
Obiskovalci bazarja so lahko izbirali med
domačimi slaščicami, ročno izdelanim
nakitom, kapami in ostalimi drobnarijami,
različnimi eteričnimi olji in še čim.

Po našem mnenju je bilo na prvem
tovrstnem druženju kar veliko ponudbe in
veseli smo, da je bil odziv vseh
udeležencev tako dober. Manjkale so
samo obljubljene palačinke, za kar se
vsem lačnim ustom še enkrat
opravičujemo.

PUSTNI TOREK V ŠTUDIJSKI
TELOVADNICI
piše Sašo Barle

Letošnji pust ni imel veliko dela s
preganjanjem zime. Pravzaprav je
preganjal le zimico, ker prave zime tokrat
v naših krajih pač ni bilo veliko. Kakorkoli
že, pustni torek je tradicionalno tudi v
Narodnem domu namenjen plesu in
zabavi ter sladkanju s slastnimi kroﬁ. Na
letošnjem pustnem plesu se je zopet
predstavilo veliko zanimivih pustnih šem,
ki so se pomerile tudi v tekmovanju za
izbor najboljše maske. Vsaka maska se je
žiriji predstavila na predstavitveni stezi.
Žirija je bila sestavljena iz vodnikov in
staršev ter je morala izmed vseh
nastopajočih mask izbra najboljše tri.
Imela je izjemno težko delo. Kar precej
časa je trajalo, da so se poeno li. Izmed
najboljših treh mask so nato vsi prisotni

izbrali zmagovalko. Letošnja zmagovalna
maska je bila človek z glavo v naročju. Kar
malo strašljiva, vendar pa izjemno
duhovita maska, je prepričala večino
prisotnih in tako zmagovalno žezlo
prevzela od družine Volovšek. Ob koncu
pustne zabave so se vse maske posladkale
še s pustnimi kroﬁ in odplesale še nekaj
plesov ter se upamo, da zadovoljne, ker
so pregnale zimico, odpravile domov.
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NOVIČKE IZ GIB-a
pišeta Jerica Zeljković in Igor Ivanuš
Pa smo spet tukaj. Gimnas čna šola ŠD Narodni dom se še vedno nahaja v zgornji dvorani v Gib-u (Drenikova 32).
Treniramo kakor do sedaj, morda v nekoliko višji prestavi, še vedno si želimo jamo, prav tako veliko prožno ponjavo, kakor
tudi preskok s svojimi varovalnimi funkcijami. Vendar se znajdemo tudi drugače ... odšli smo na priprave v Aton Center,
kamor so prav tako odšli nekateri člani našega društva. Če se le da, uporabljamo tudi spodnjo gimnas čno dvorano Gib-a
za treninge učenja akrobatskih prvin in se imamo na splošno lepo. Sploh, ker se začenja spomladanski del tekmovalne
sezone svetovnih pokalov za naše člane (Mitja, Sašo, Alen, Žiga), kakor tudi program obveznih vaj za naše mlajše.
Pa pojdimo najprej k rezultatom
jesenskega dela sezone. Oktobra smo se s
fan iz gimnas čne šole udeležili 33.
pokala ŠD Center Maribor in 3. memoriala
Milana Hrastovca. V OV2 je bil Kevin G.
Buckley zelo blizu osvojitve državnega
naslova, a mu je zmanjkalo 0.8 točke
(lahko bi rekli »trije čis doskoki«) in
končal je na, ravno tako super, 2. mestu.
Mitja Nastran je osvojil 6., Andraž Lekše
10., Mark Škoﬁč 13. in Staš Munih 16.
mesto. Ekipno smo končali na 2. mestu.
OV3 so imele številčno zasedbo iz našega
društva. Sestavili smo 2 ekipi. Ekipa 1
(Nejc, Gregor, Lenart in Svit) je osvojila
2.,ekipa 2 (Mark, Nikolaj in Žan Luka) pa 3.
mesto. Posamezno pa: Nejc Kovačič 5.,
Gregor Turk 6., Lenart Dolenc 7., Mark
Istenič 9., Svit Pestotonik Stres 10., Nikolaj
Božič 11. in Žan Luka Munih 14. mesto.
Sledil je 41. Holyjev memorial v Brežicah,
kjer smo imeli predstavnika tudi v OV1.
Jure Podobnik je osvojil 7., Patrik Crnjac
pa 10. mesto. V kategoriji OV2 je Kevin G.
Buckley prišel do naslova državnega
prvaka. Njegovi pomočniki v ekipi 1 pa so
končali tako: Mitja Nastran 4., Andraž
Lekše 9., Mark Škoﬁč 12. in Staš Munih
14. mesto. Za člane ekipe 2 je bila to prva
tekma, razvrs li pa so se: Gašper Krajzel
16., Gal Adamič 18., Maks Sbrizaj 19. in
Aljaž Pistotnik 20. mesto. Ekipno je ekipa
1 osvojila 2. mesto, ekipa 2 pa 4. mesto.

srebrno, Gregor Turk pa bronasto.
Uspešno so nastopili tudi Nejc Kovačič
(8.), Mark Istenič (15.) in Nikolaj Božič
(16.). Ekipno smo osvojili naslov državnih
prvakov.
Ruše so konec novembra gos le DP v
moški in ženski športni gimnas ki, kjer
smo bili prisotni tudi mi.
OV1 – 8. Jure Podobnik, 11. Patrik Crnjac
OV2 – Ekipa 1: 3. Kevin G. Buckley, 5.
Mitja Nastran, 6. Andraž Lekše, 15. Mark
Škoﬁč, 17. Staš Munih in ekipno 1. mesto;
Ekipa 2: 18. Gašper Krajzel, 19. Tibor
Volovšek, 21. Gal Adamič, 22. Maks
Sbrizaj, 23. Aljaž Pistotnik in ekipno
5. mesto.
OV3 - 4. Nejc Kovačič, 6. Lenart Dolenc, 9.
Gregor Turk, 10. Svit Pestotnik Stres, 12.
Mark Istenič, 14. Nikolaj Božič in ekipno 1.
mesto.
Absolutna kategorija, parter – 1. Žiga Šilc,
preskok – 3. Žiga Šilc.
Pred nastopom na državnem prvenstvu
smo se odpravili še na tridnevni izlet v
Beograd, kjer smo sodelovali na
mednarodnem tekmovanju v skokih z
male prožne ponjave. V 1. kategoriji (1.–4.
razred) je bil Nikolaj Božič 1., ekipno je s
pomočniki iz C programa (Miha Buček,
Lan Podgoršek in Gorazd Ambrožič) ravno
tako osvojil 1. mesto. V 2. kategoriji (5.–6.
razred) je na najvišji stopnički stal Gregor
Turk, takoj za njim je bil Nejc Kovačič, na
8. mestu je končal Mark Istenič. V ekipi je
bil še Nejc Kozjek, ki je osvojil 13. mesto.
Ekipno so se fantje veselili 1. mesta.
Čes tke vsem fantom za uspešne nastope!!

Sredi meseca novembra smo šli še na
morje. ŠK Salto je organiziral DP v
akroba ki. Pridnost in delavnost na
treningih se je obrestovala. Med cicibani
je postal državni prvak Andraž Lekše. V
kategoriji mlajših dečkov smo imeli dva
dobitnika medalj. Lenart Dolenc je osvojil

V novo koledarsko leto smo štartali z
velikim op mizmom, ker novo leto
prinaša veliko sprememb pri prestopih v
kategorijah v obveznih vajah. Prve tedne v
januarju smo posve li tradicionalno
telesni pripravi tekmovalcev, nato pa s
fan iz Usmerjevalnega športa 2 in
Perspek vnega športa odšli na tehnične
priprave v Nedelišče (Gimnas čki Centar
Aton). Ker doma nimamo takih trenažnih

pogojev (gimnas čna jama, velika prožna
ponjava, trening dvakrat dnevno ...), smo
bili zelo veseli, da so nas sprejeli. Priprave
smo opravili dobro in se naučili nekaj
novih elementov za novo sezono. Teden
kasneje so na isto lokacijo odšli še naši
člani, predvsem preizkusit novi Spiethov
parter.
V si fantov s priprav:
»V Čakovcu sem se imel zelo lepo. Treningi so
bili težki. Dvorana je ogromna in zelo lepa. Všeč
mi je bilo, ker smo delali veliko akroba ke. Še bi
šel.«(Gregor, 11 let)
»V Čakovcu sem se imel zelo dobro. Priprav sem
se udeležil prvič. Naučil sem se veliko novih
elementov, kot so veletoči na drogu, dvojni salto
s krogov, dvojni salto z velikega kanvasa v jamo
in sklonjena salta s celim obratom. Dobil sem en
žulj, vendar me to ni veliko mo lo. Med
počitkom smo se obiskovali po sobah in bilo je
super.« (Svit, 10 let)
»Takoj, ko smo prispeli na priprave, smo šli
trenirat. Naučil sem se dvojni salto na kanvasu
in dvojni salto s krogov. Všeč mi je bilo zaradi
novih elementov, sladkarij in več gledanja
televizije kot doma.«(Kevin, 9 let)
»S klubom smo odšli na priprave v Čakovec. Tam
smo bili tri dni. V teh treh dneh smo se naučili
veliko novih vaj. Jaz sem se naučil sklonjeno 360.
Imeli smo se zelo lepo, čeprav smo nekateri odšli
domov z žulji.« (Nikolaj, 11 let)
»Na pripravah smo se imeli lepo. Všeč mi je bilo,
da smo bili veliko časa na drogu in da sem se
naučil salto nazaj z droga. Hrana je bila še kar
dobra. V prostem času smo se s prijatelji zelo
zabavali.« (Nejc, 12 let)
»V Čakovcu sem bil prvič. Dvorana je carska.
Imajo veliko jamo čez celo širino dvorane, tako
da smo lahko vadili skoke. Sobe so lepe, hrana
zanič, vodo je boljše kupova , imeli pa smo se
super.« (Mark, 9 let)
»Na pripravah mi je bila najbolj všeč
telovadnica, ker je imela jamo. V prostem času
sem užival, ker sva bila lahko s prijateljem
Markom sama v sobi. Žal pa mi prehrana
(kosilo, večerja) ni bila okusna.« (Mitja, 9 let)
»Na pripravah sem se imel lepo. Naučil sem se
stegnjeno salto na drogu in dvojni salto na
krogih. Imajo zelo dobro telovadnico.« (Mark,
11 let)
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Od prejšnjega javljanja pa se je precej
dogajalo tudi v Gib-u. Dobili smo nove
blazine in druge vadbene pripomočke za
dobro izvedbo treningov. V decembru
smo dobili nazaj tudi dvojno malo prožno
ponjavo, ki je bila posojena in nam sedaj
zelo koris prav pri učenju osnovne
akroba ke nazaj in naprej za mlajše
kategorije. No, nato se je izkazalo, da jo
znajo zelo dobro uporabi tudi člani.
Sicer pa nas, tako člane kakor tudi mlajše,
čaka pestro spomladansko-poletno
tekmovalno obdobje. Začenjamo 6. aprila
v Gib-u s 25. pokalom Narodnega doma,
dan prej bomo tekmovali na 39. odprtem
prvenstvu Bežigrada v skokih z mpp, sledi
47. Šalamunov memorial 13. aprila. V
začetku maja smo povabljeni na pokal
Beograda, tekmovanja v skokih z mpp,
kjer se bo hkra odvijala tudi Sokolska
akademija, na kateri se bo s točko
predstavilo tudi naše društvo. 10. maja
bomo sodelovali na Pokalu Viča, 24. maja
gremo v Ruše. Zaključna tekma letošnje
sezone (pokal Slovenije) pa bo 7. junija
2014.
Tudi naši člani so začeli spomladansko
obdobje. Prva tekma svetovnega pokala je
bila v Co busu, od koder se je Mitja
Petkovšek vrnil z bronasto medaljo, Sašo
Bertoncelj, ki se vrača po poškodbi,

operaciji in rehabilitaciji, z osvojenim 11.
mestom, Alen Dimic je na bradlji naredil
več napak, vajo na drogu pa opravil veliko
bolje, vendar ga je seskok stal uvrs tve v
zaključne boje, Žiga Šilc je nastopil na
parterju, kjer se mu nastop ni ravno
posrečil in končal je na 34. mestu. Novo
priložnost bodo imeli fantje že konec tega
meseca, ko bo v Dohi 2. tekma
svetovnega pokala. Nato jih čaka
Šalamunov memorial (13. april), teden
kasneje pa še domača tekma svetovnega
pokala, ki bo 18. aprila v ljubljanski hali
Tivoli. Že sedaj ste lepo vabljeni, da si
pogledate tekmovanje v živo in z glasnim
navijanjem podprete naše telovadke in
telovadce, saj ni ravno vsak dan priložnost
za ogled tekme, na kateri sodelujejo
najboljše telovadke in telovadci sveta.
Zadnja tekma svetovnega pokala pred EP
v Soﬁji (18. maj) bo v Osijeku 24. aprila.
Po EP se 29. maja svetovni pokal
nadaljuje na Portugalskem, 7. junija
nastopijo tudi člani na pokalu Slovenije,
nato pa sledi krajše obdobje počitka in
spet piljenja vaj. 23. avgusta je že nova
tekma svetovnega pokala v Gentu, sledi še
tekma v Kolumbiji 5. septembra (kjer
zaradi oddaljenos najverjetneje ne bomo
imeli svojih predstavnikov), nato pa 3.
oktobra vrhunec v letu 2014 svetovno
prvenstvo na Kitajskem.

Pohorje 2014
V ponedeljek, 17. 2., smo se že
navsezgodaj odpeljali izpred hotela Mons
Pohorju napro . Po nekaj urah vožnje
smo prispeli na smučišče in smo nekaj ur
smučali. Nato smo se odpeljali v dom
Miloša Zidanška, kjer smo bivali cel teden.
Prtljago smo znosili v sobe, se razpakirali
in udobno names li, ko nas je na kosilo že
poklicala hupa. Po kosilu je sledilo
tekmovanje na snegu, postavljanje
snežaka, na koncu pa še kepanje in
mavžanje. Ko smo prišli vsi premočeni
nazaj, smo se posušili in pripravili na
spoznavni večer. Kmalu za tem smo že
imeli večerjo, kjer smo spoznali naše
sostanovalce iz Izole. Nato je bil na
sporedu spoznavni večer na temo zimskih
olimpijskih iger v Sočiju. Vsaka soba je
morala predstavi nek zimski šport na čim
bolj zanimiv način. Po končanih
predstavitvah je sledil še ples, po katerem
smo po dolgem dnevu vsi zlahka zaspali.
Naslednje jutro smo se zbudili že ob pol
osmih in se po zajtrku pridno odpravili
smučat. Naša skupina se je v torek za
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Naše mlajše kategorije (Usmerjevalni
šport 1 in 2 ter Perspek vni šport)
zaključijo s treningi konec meseca junija.
Mesec dni počitka, sonca, morja,
pohajanja in uživanja, potem pa se
avgusta spet vidimo v telovadnici. V času
5. taborne skupine, 16.–23. avgust, bomo
malo zamenjali okolje in odšli na že
tradicionalne priprave v Premanturo.
Priprav se lahko udeležijo otroci, ki
obiskujejo treninge Usmerjevalnega
športa 1 in 2, Perspek venga športa in C
programa (starost vsaj 8 let). Na pripravah
bo poudarek predvsem na telesni pripravi
in akroba ki. S seboj bomo imeli malo
prožno ponjavo (mpp), airtrack, blazine,
kroge in drobne pripomočke, ki popestrijo
vadbo. Svoj pogum in znanje bodo lahko
otroci pokazali tudi na plaži – pomol
»stare premanturske« in pečine
Kamenjaka so ravno pravšnje za to.
Vabljeni prav vsi naši nadebudni
gimnas čarji, ki želite združi dobro
druženje, hrano ter društvene ak vnos .
Uživajte v pomladi, navijajte za naše in
se vidimo na kateri od tekem!

piše Nika Žigon

povratek namesto vožnje z avtobusom do
doma kar odsmučala. Prispeli smo skoraj
istočasno. Po kosilu smo imeli nekaj časa
za počitek, saj je za tem sledila nočna
smuka. Na avtobusu smo pojedli malico,
se odpeljali na smučišče in kakšno uro ali
dve smučali. Ko smo se utrujeni vrnili
nazaj, smo imeli pozno večerjo, nato pa je
bil že čas za spanje.
Naslednji dan je bila že sreda in nihče ni
mogel verje , da smo že skoraj na polovici
Pohorja. Hitro smo pojedli zajtrk in se spet
odpravili na smučišče, kjer je vsako
skupino obiskal tudi Sašo s kamero in nas
posnel, da smo kasneje v domu lahko
videli, kaj delamo pri smučanju narobe.
Ko smo prišli nazaj, smo imeli kosilo, po
kosilu počitek, nato pa analizo smučanja
ter delavnici – eno umetniško, drugo pa,
kako se servisira smuči. Zvečer pa nas je
čakal še ples v pižamah, na katerem smo
imeli stop ples in limbo. Nato pa spet čas
za spanje.
Že je bil tu četrtek. Spet smo se odpravili
smučat in naša skupina se je ponovno po

gozdu odsmučala do doma. In že je bil čas
za kosilo, nato pa za počitek in zopet
nočno smučanje ali sankanje.
Tako je hitro minil še četrtek in naslednji
dan, na žalost tudi zadnji na smučišču, je
bil čas za tekmo. Vsi naspani smo se
zjutraj odpravili na smučišče in ob
enajs h je napočil čas za tekmo. Z
veleslalomsko progo smo vsi uspešno in
hitro opravili, nato pa smo imeli še is
dan tudi krst in nato še zabavo na snegu.
Zvečer so bile najprej na vrs podelitve
priznanj in medalj, nato smo imeli še
zadnji ples na Pohorju, ki je trajal malo
dlje. Tako je minil še petek in naslednji
dan je bil čas za odhod. Letošnje Pohorje
je minilo zelo hitro, a ko se zabavaš, se to
vedno zgodi.
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KAKO SO NASTALI SPOMINI
piše Jana Bogdanovski

Spominske knjige, kot se jih spominjam iz
osnovnošolskih dni, so že zdavnaj iz
mode. Tudi fotograﬁje čedalje pogosteje
shranjujemo na diskih, zgoščenkah,
ključkih ali pa kar na spletu. Ampak sami
spomini – ah, so pa še vedno enako lepi
in nepozabni, skrivnostni in oddaljeni,
sladki in dišeči. Brez spominov bi se naša
duša nesrečna in potrta prebijala skozi
trenutke sedanjos , ki jo je včasih težko
spreje . Tako pa se nam vsake toliko
utrne lep spomin, nas poboža, napolni s
svojo neuničljivo energijo, poživi in spet
potone v podzavest.
Takega dežja utrinkov, kot ga je sprožilo
ustvarjanje naše knjige Spomini, nočno
nebo še ni videlo! Od prvega sestanka
našega malega zagnanega uredniškega
odbora se je med nami iskrilo kot okrog
glave Vike Vikinga. Tako je prasketalo, da
se je kmalu vžgal ustvarjalni plamen, ki je
zajel še mnoge – telovadce, športnike,
tabornike, stare prijatelje, nekdanje in
sedanje člane Narodnega doma. Iskrice so
brez težav preskakovale razdalje, ki jih je
ustvarilo življenje, leta, ki so medtem
minila, izkušnje, ki so nas ločile, doživetja
kot usedline. In ni bilo treba veliko truda,
da so izpod teh usedlin privreli spomini
na doživetja v stari telovadnici, na
dogodivščine v premanturskem taboru,
na treninge, nastope in tekmovanja, na
drese, trenirke in oblekice, na prve
ljubezni, pesmi in plese, predvsem pa na
pravo tovarištvo, medgeneracijsko
spoštovanje in prijateljstvo za vse
življenje. Zanimivo za vsakogar,
neprecenljivo za vse, ki smo bili kadar koli
zraven.
Naš mali zagnani uredniški odbor se je
več kot pol leta brez posebnega povelja in

prav z veseljem srečeval vsak torek.
Najprej smo načrtovali, pa spreminjali
načrte, si pripovedovali ideje, pa jih
dopolnjevali, zapisovali osnutke vsebine
in jih popravljali, sestavljali seznam
intervjuvancev in ga širili. Osnovna
zamisel se je nekajkrat preobrazila. Ko pa
smo dobili prvi oblikovalski osnutek in
prvo zgodbo, je delo zares steklo. Podali
smo se na teren, iz tedna v teden dodajali
nove in nove zgodbe, zbirali stare in še
starejše fotograﬁje, dodelovali obliko in
podobo knjige – in se zabavali! Kako bi
tudi bilo drugače, ko pa je vsaka zgodba
zbudila naše lastne spomine, ki smo jih z
užitkom obnovili. Brskali smo med starimi
fotograﬁjami, se spominjali krajev,
dožive j, ljudi in predvsem občutkov.
Malo nas je skrbelo, da mogoče
nadlegujemo ljudi in jim nalagamo
dodatno delo. A izkazalo se je, da so bili
hvaležni, da se lahko spominjajo lepih
starih časov, veseli, da obnavljajo
zaprašena, a nikoli pozabljena
prijateljstva, ali pa preprosto srečni in
ganjeni, kot je srečen in ganjen vsak, ki se
spominja mlados .

Nič ni bolj dišeče in slajše od lepih
spominov! In naši Spomini prihajajo od
izjemnih ljudi, vrhunskih športnikov,
uspešnih tekmovalcev, izvrstnih učiteljev,
umetnikov, znanstvenikov, podjetnikov in
ustvarjalcev; takih, ki jih rodijo z orodji
napolnjena telovadnica, prepotena
garderoba, po borovcih dišeči tabor,
sokolski zle , orientacijski teki,
gimnas čna tekmovanja in pravo
tovarištvo. V knjigi jih je zaje h nekaj,
nepopisanih med nami še veliko več. In ta
knjiga je vredna branja in spominjanja,
zasluži si, da jo imamo vedno nekje
blizukot kozarec sveže vode.
Naš mali zagnani uredniški odbor pa je
tako dobil nov, prelep spomin, spomin na
ustvarjanje Spominov.

Knjigo Leta minevajo, zgodbe
ostajajo lahko dobite na recepciji
društva od ponedeljka do petka
med 16.30 in 20.30 uro.
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Intervju – dr. EDVARD KOLAR
piše Igor Ivanuš
Dr. Edvard Kolar, trener dvakratnega svetovnega ter š rikratnega evropskega prvaka Mitje Petkovška, je na športnem
trenerskem področju osvojil skoraj vse. Edi je poleg uspešnega trenerskega poklica zelo uspešen in prodoren še na ostalih
področjih. Trenutno je generalni direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
predavatelj na pedagoški univerzi v Mariboru in primorski univerzi, kjer predava predmet Managment na področju
športa. Svojo trenersko pot je začel kot vedoželjen študent, ki se je bil pripravljen športni gimnas ki posve in ji tudi
podredi svoje življenje. Veliko več o njem in njegovem pogledu na moško športno gimnas ko in aktualno športno
problema ko pa si lahko preberete v spodnjem intervjuju.
Kako posta trener vrhunskega razreda?

Pozdravljeni Edi. Večina članov društva
vas pozna kot trenerja Mitje Petkovška
ter Alena Dimica. Mene pa zanima,
kakšni so bili vaši trenerski začetki v
našem društvu in nasploh?
Kot trener sem začel leta 1991, bil sem v
drugem letniku Fakultete za šport, v
Narodni dom me je pripeljal Ivan Čuk.
Ivan je bil moj profesor pri predmetu
Športna gimnas ka in mentor pri izdelavi
moje diplomske naloge na področju
športne gimnas ke. Takrat sem dobil
skupino šestnajs h mladih fantov, katere
del si bil tudi Igor.
Ali ste se tudi sami ukvarjali s športno
gimnas ko ter ali menite, da je
pomembno, da se trener prej tudi sam
ukvarja s športno gimnas ko?
Sam sem telovadil med sedmim in
petnajs m letom. Nisem bil
nadpovprečno uspešen, bil pa sem član
republiške vrste in kasneje tudi mlajše
mladinske vrste. Kar se če drugega dela
vprašanja, menim, da je dobro, če se
trener tudi sam ukvarja s športno
gimnas ko, ker tako dani šport tudi
bistveno bolje razume. Ni pa nujno in
odločilno, da če se v preteklos ni sam
ukvarjal z danim športom, zato ne more
posta dober trener. Imamo kar nekaj
primerov, ko trenerji niso izhajali iz
športne panoge, v kateri so delali, pa so
bili vseeno uspešni na trenerskem
področju.

Kot prvo je treba opredeli , kaj je trener
vrhunskega razreda. Verjetno misliš, da je
to trener, ki osvaja s tekmovalci medalje
na velikih tekmovanjih. Predvsem mislim,
da se mora vsak trener, ne samo vrhunski,
neprestano izobraževa . Kot drugo se je
potrebno zaveda , da je s tekmovalci, s
katerimi načrtuješ vrhunske rezultate,
potrebno prebi ogromno časa v in zunaj
telovadnice ter razvija njihove
potenciale. V telovadnici moraš kot trener
bi vzgled, kdaj pa kdaj tudi tečen, sploh
pri mlajših tekmovalcih. Kasneje je
potrebno sledi njihovemu odraščanju in
temu primerno razvija odnos trenertekmovalec.
Kakšen je vaš pogled na današnje
generacije otrok, kar se če osnovnih
motoričnih sposobnos ? Sprašujem
predvsem o otrocih, ki so že v postopku
usmerjenega treninga gimnas ke.
V tem trenutku zelo težko ocenim, ker
slabo poznam rezultate meritev, vendar v
primerjavi z generacijami izpred 20-ih let
menim, da so manj sposobni. Večina
današnjih otrok ima bistveno manj
motoričnih izkušenj v svojem zgodnjem
otroštvu, veliko manj so na dvoriščih,
manj plezajo po drevesih itd. in imajo že s
tem slabše pogoje za razvoj osnovnih
motoričnih sposobnos . Današnji otroci

veliko več časa preživijo pod zaščito
staršev, pred računalniki, televizorji ...
Kako ocenjujete trenutno stanje
slovenske moške športne gimnas ke na
nacionalni ravni in seveda kam sodimo v
mednarodni konkurenci? Vprašanje se
nanaša predvsem na mlajše (kadetske,
mladinske) selekcije.
Trenutno stanje v mojih očeh ni dobro,
imamo malo tekmovalcev v kadetskih in
mladinskih vrstah, še bolj zaskrbljujoče pa
je, da fantje, razen nekaterih izjem,
nimajo nekega znanja osnovnih prvinelementov. Mislim, da bo potrebno
počaka še kar nekaj časa, da bomo zopet
imeli pri članih generacijo, ki je bila v
obdobju od leta 2000 do 2008 tako zelo
uspešna.
Kako ocenjujete trenutne delovne
pogoje za vzgojo vrhunskih telovadcev v
Sloveniji?
Rekel bi, da so v zadnjem času pogoji
celo nekoliko boljši, predvsem iz vidika
priprave tekmovalca na tekmovanje, kar
pa se če trenažnega postopka in pogojev
za učenje novih elementov, pa menim, da
so pogoji slabši. Ker se v tem času zelo
dobro razvijata dva slovenska akrobata
(Žiga Šilc in Rok Klavora), bi vsekakor
morali pridobi nov parter, ki ima
drugačne dinamične značilnos kot
parter, ki ga imamo sedaj.

Aktualno
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SOKOLI V DRŽAVNEM SVETU
REPUBLIKE SLOVENIJE
piše Sašo Barle
Zaključek precej obsežnega in odmevnega
praznovanja 150-letnice ŠD Narodni dom
in sokolstva v Sloveniji se je zgodil v
prostorih Državnega sveta Republike
Slovenije. Sokolska zveza Slovenije, ki je
bila društvu v veliko pomoč tudi pri
organizaciji ostalih dogodkov, povezanih s
150-letnico društva, se je namreč uspela
dogovori za postavitev razstave in javno
razpravo »150 let sokolstva v Sloveniji« v
prostorih DS.
Tako je bila v začetku februarja v avli
Državnega sveta otvoritev razstave o 150letni zgodovini sokolov. To je bila v bistvu
nekoliko prirejena in skrčena oblika velike
razstave, ki ste si jo v poletnih mesecih
lahko ogledali v prostorih Narodne
galerije, katere avtor je dr. Ivan Čuk. Na
otvoritvi so nastopila tudi š ri dekleta iz
ŠD Narodni dom s sokolsko vajo, ki smo jo
premierno predstavili na javnem
telovadnem nastopu na Letnem
telovadišču.

foto: Milan Skledar (Zavod Skledar)

Konec februarja pa je v sejni dvorani
Državnega sveta potekala še javna
razprava »150 let sokolstva v Sloveniji«.
Tema razprave je bila: »Vrednote
sokolstva kot osnovno gibalo sokolskega
gibanja v Sloveniji, nekoč in danes«.
Razprava je bila zelo dobro obiskana, na
njej pa so svoje prispevke predstavili naš
olimpionik Miro Cerar, profesorja iz
Fakultete za šport dr. Ivan Čuk in dr.
Tomaž Pavlin, ter nekateri vidni člani
sokolskega gibanja in športnih organizacij
v Sloveniji: Jože Senica, Iztok Durjava,
Jasna Nemec Novak in Dušan Gerlovič.
Nagovore pa so imeli tudi predsednik
Državnega sveta Mitja Bervar, dekan
Fakultete za šport dr. Milan Žvan in
starosta Sokolske zveze Slovenije Dejan
Crnek.

foto: Milan Skledar (Zavod Skledar)

V razpravi so sodelovali tudi Janez Šlibar,
dr. Herman Berčič, mag. Andrej Pregelj in
ostali.
Po končani razpravi so predsedujoči na
javni razpravi (dr. Ivan Čuk, mag.
Damijana Zelnik, pred. Dušan Gerlovič,
spec. mng.) predlagali zaključke, ki so jih
potrdili tudi prisotni na javni razpravi:
1. Iz narodnega in domoljubnega vidika se
sokolom prizna pomen in vlogo »kot
enemu od primarnih narodnih buditeljev
in ak vnih udeležencev pri ustvarjanju
slovenske državnos v času med letoma
1863 in 1990«. Posebej pa se opozori na
pomen in vlogo slovenskih sokolov ob
dogodkih v času prve in druge svetovne
vojne.
2. Državljanke in državljane Republike
Slovenije se celovito in objek vno seznani
o pomenu in vlogi sokolskega gibanja in
dr. Viktorju Murniku. Vrednote sokolskega
gibanja naj postanejo del vzgojnoizobraževalnega kurikuluma. Slovensko
mladino naj se prek sokolskih športnih
programov spodbuja k ozaveščanju o
pomenu telesnega gibanja in zdravega
načina življenja.
3. S telesno-kulturnega, pedagoškovzgojnega in športnega vidika je treba
strokovno in laično javnost opozori na
to, da so:

- sokoli izvajali prvo organizirano in
strokovno vodeno telesno-kulturno
dejavnost na slovenskih tleh,
- sokoli prvi poskrbeli za strokovni jezik na
področju telesne kulture, ki ga
uporabljamo še danes,
- sokoli prvi organizirali in strokovno vodili
žensko telesno-vzgojno dejavnost,
- sokoli dosegli prve vrhunske športne
dosežke (prvo zlato olimpijsko obličje in
prvo zlato obličje na svetovnih
prvenstvih).
4. Slovenski sokoli so ves čas svojega
delovanja (1863–2013) ak vno sodelovali
s slovenskimi umetniki in na ta način
boga li tudi slovensko kulturo.
5. Sokoli so spodbujali
prostovoljstvo,tovarištvo, podjetništvo in
medsebojno pomoč. V tem duhu so
zgradili tudi več kot sto telovadnic in
vadbenih prostorov po vsej Sloveniji. Po
drugi svetovni vojni in ob nastanku
samostojne Republike Slovenije pa so bile
te dragocene in s trudom pridobljene
telovadnice in vadbene površine za sokole
v celo izgubljene.
6. Slovenski sokoli predlagamo izvedbo
projekta Teden sokolstva v parlamentu –
vzor za državljanke in državljane
Republike Slovenije.
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Ker sem tudi sam dejaven kot trener
mlajših selekcij v moški športni
gimnas ki, me zanima, kako je po vašem
mnenju razvita moška športna
gimnas ka v ostalih slovenskih regijah?
Moško športno gimnas ko imamo
rela vno dobro razvito še v Mariboru, se
pravi v ŠD Maribor Center, kjer se vidi, da
imajo dober trenerski kader. V Brežicah
imajo trenutno gimnas čni center z enimi
od boljših pogojev za trening, drugje po
regijah pa imajo v tem trenutku tako
prostorske kakor kadrovske s ske.
Vaš tekmovalec (Alen Dimic) ima svoj
element na moški bradlji. Lahko na
kratko opišete, kako poteka proces
učenja novega, do sedaj še nevidenega
elementa in ali menite, da se je še kateri
od aktualnih članskih ali mladinskih
slovenskih tekmovalcev sposoben
predstavi s svojim elementom?
Po navadi, ko začneš razmišlja o novem
elementu, je pomembno, da poznaš
strukturo gibanj, ki jih dani športnik zelo
dobro obvlada. Pri Alenu je bilo znano, da
zelo dobro izvaja vse elemente v
predkolebu na bradlji, in zato je bilo tudi
smiselno zače razmišlja o novem
elementu. Kot trener je potrebno pri sebi
razčis in se poduči , kakšna je
biomehanska struktura novega elementa,
takoj za tem uporabi ustrezen metodični
postopek za učenje še ne videnega, prav
tako pa vključi pravilne postopke
varovanja za dosego varne izvedbe
novega elementa. Šele nato začneš z
učenjem novega elementa. Kar se če
drugih tekmovalcev, menim, da je
marsikdo sposoben razvi neko novo
prvino, veliko pa pripomore tako
domišljija trenerja, kakor tudi
tekmovalca. Pomembna pa so osnovna
znanja elementarnih prvin na danem
orodju.
V preteklos ste se kot generalni
direktor GZS zelo trudili na projektu
izgradnje gimnas čnega centra (Pegan,
Petkovšek, Cerar). Imate kaj informacij,
kdaj naj bi bil center dejansko zgrajen?
Če Zavodu šport Ljubljana pod okriljem
MOL, ki kandidira za evropska sredstva,
uspe pridobi dana sredstva, potem ta
dvorana mora bi zgrajena do oktobra
2015.

V letu 2013 ste nastopili novo funkcijo
kot generalni direktor Direktorata za
šport. Kako vidite sebe v tej funkciji in
kakšno je vaše poslanstvo v novi službi?
Že v preteklos sem opravljal kar nekaj
vrst vlog oz. managerskih funkcij v
različnih organizacijah. V zadnjem
desetletju sem namenil tudi veliko časa
svojemu znanstvenemu in strokovnemu
izobraževanju na področju managementa
v športu. Tako je bila to za mene nekako
logična pot do imenovanja na sedanjo
funkcijo. Moje delo in poslanstvo je, da z
ekipo na direktoratu ustvarjam pogoje za
razvoj športa v Sloveniji in čisto nič
drugega.

In še zadnje vprašanje. Cerar, Pegan,
Petkovšek, … Lahko v prihodnos
pričakujemo podobne rezultate?
Kdor koli bi rekel da ne oz. da ja, bi
špekuliral. Jaz mislim, da moramo v
slovenski gimnas ki vse stori za to, da
bo do takih rezultatov v prihodnos še
prihajalo.
Hvala za pogovor in želim vam še veliko
športnih dosežkov kot trenerju, kakor
tudi na drugih področjih.
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MOTIVACIJSKI IN TEKMOVALNI
PROGRAMI V KATERE SO
VKLJUČENI ČLANI ŠD NARODNI DOM
piše Jerica Zeljković
ŠPORTNA MEDALJA ELI
Z Eli želimo predšolske otroke mo vira
za redno obiskovanje telovadbe in
popestri same ure. Športna medalja Eli
je razdeljena na:

Program Sokolček izvajamo v oddelkih:
Mlajše in Starejše pionirke, Mlajši in
Starejši pionirji, C program dečki 1. triada,
C program deklice in dečki, Gimnas čna
šola 2, Usmerjevalni šport 1 in 2.

∙ BRONASTO ELI, ki je namenjena
otrokom v oddelku »Starši z otroki«
∙ SREBRNO ELI, ki je namenjena
otrokom od 4. do 5. leta in
∙ ZLATO ELI, ki je namenja otrokom od
5. do 6. leta.
Naloge v programu športne medalje Eli so
sestavljene iz elementarnih gibanj in
osnovnih gimnas čnih prvin, s katerimi se
otroci spoznavajo na vadbi. V letošnjem
letu smo pripravili tudi program 1.
gimnas čni koraki, ki je namenjen
otrokom, ki so v lanskem letu že osvojili
Zlato Eli in otrokom, vključenim v
program Gimnas čna šola 1.
Program medalje Eli izvajamo v
oddelkih: Starši z otroki, Cicibani in
cicibanke, Gimnas čna šola 1.

SOKOLČEK
Sokolska zveza Slovenije je leta 2002
pripravila projekt splošne telovadbe, ki je
bil zamišljen kot poenotenje programov
splošne vadbe, ki temelji na športni
gimnas ki. Sokolček je bil sprva
namenjen otrokom med 5. in 10. letom.
Po letošnji prenovi pravilnika, ki smo se
ga lo li v društvu, smo postavili tudi novo
starostno mejo – od 6. do 14. leta
(celotna OŠ).
Deklice in dečki se potegujejo za
bronastega, srebrnega in zlatega
Sokolčka. V okviru društva izvajamo
tekmovanja oz. preverjanja za značke
Sokolček, na državni ravni pa bo po
novem pravilniku tekmovanje za medalje
Sokolček organizirano že jeseni.
Deklice tekmujejo v vajah na preskoku,
dvovišinski bradlji, gredi, parterju in mali
prožni ponjavi, dečki pa na parterju,
krogih, prekoku, bradlji, drogu in mali
prožni ponjavi. Novi pravilnik je tudi
prijaznejši do gimnas čnih krožkov, ki jih
vodimo po šolah, saj je redkokatera šola
opremljena z vsemi gimnas čnimi orodji.

AKROBATIKA in
GIMNASTIKA ZA VSE
(nekoč C program gimnastike, danes ločeno)

Akroba ka in gimnas ka za vse sta (še
vedno) namenjena dekletom in fantom, ki
vadijo v šoli ali društvu vsaj enkrat ali
dvakrat tedensko. Primerni sta tako za
začetnike kot ste, ki so prenehali z vadbo
športne gimnas ke, saj sta pripravljeni
tako, da ponujata možnost postopnega
osvajanja vsebin glede na razvojno
stopnjo otrok. Program akroba ke
sestavljajo skoki z male prožne ponjave,
skoki na veliki prožni ponjavi in skoki na
akrobatski stezi. Program gimnas ka za
vse zajema orodno telovadbo, kjer deklice
tekmujejo na preskoku, dvovišinski
bradlji, gredi in parterju, dečki pa na
parterju, preskoku, bradlji in drogu.
Tekmovalne kategorije:
∙Cicibani in cicibanke – 1. triada OŠ
∙Mlajši dečki in deklice – 2. triada OŠ
∙Starejši dečki in deklice – 3. triada OŠ
∙Mladinci in mladinke – srednja šola
∙Člani in članice – 18 let in več.
Tekmovanj akroba ke in gimnas ke za vse
se lahko udeležujejo tudi otroci do 10.
leta, ki trenirajo v programu športne
gimnas ke.
Program akroba ke in gimnas ke za vse
izvajamo v oddelkih: C program deklice in
dečki, C program dečki 1. triada, Mlajše in
Starejše pionirke, Mlajši in Starejši pionirji
ter Akroba ka.

ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA
S športno gimnas ko se začnejo dekleta
ukvarja že zelo zgodaj. Prve korake v
svetu ženske športne gimnas ke naredijo
že pred vstopom v šolo. Tekmovanja v
Sloveniji potekajo po državnem
stopenjskem sistemu (stopnje od 1 do 7,
nacionalna stopnja in mednarodna
stopnja), ki ni starostno omejen. Ženska
športna gimnas ka je na tekmovanjih
zastopana s š rimi tekmovalnimi orodji, ki
so prilagojena glede na starost tekmovalk:
∙ preskok – od 1. do 4. stopnje je preskok
sestavljen iz odrivne deske in blazine za
doskok, v 5. stopnji se tekmuje čez kup
mehkih blazin, v ostalih kategorijah
skačejo preko mize visoke 125 cm
∙ dvovišinska bradlja – od 1. do 3. stopnje
se vaja s predpisanim številom prvin
izvaja samo na spodnji lestvini, v ostalih
kategorijah izvajajo tekmovalke sestavo
na dvovišinski bradlji
∙ gred – od 1. do 3. stopnje izvaja
tekmovalka sestavo s predpisanim
številom prvin na nizki gredi, v ostalih
kategorijah se vajo izvaja na visoki gredi
∙ parter – v 1. in 2. stopnji je sestava
sestavljena iz 3 oz. 4 predpisanih prvin
brez glasbene spremljave, v ostalih
kategorijah mora ime sestava ravno tako
predpisno število prvin, izvaja se jo ob
glasbeni spremljavi in je časovno
omejena.
Na orodjih prikažejo tekmovalke različne
sestave, ki so tehnično zelo zahtevne in
določene z idealnim modelom gibanja
posamezne prvine. Tekmovalne sestave
ocenjuje sodniška komisija, ki izračuna
vrednost sestave in odbitke za napake v
sestavi. Sodniki morajo pri vrednotenju in
ocenjevanju sestave upošteva veljaven
tekmovalni pravilnik, ki vsebuje zelo
natančna navodila o sojenju.
Program ženske športne gimnas ke
izvajamo v oddelkih: Gimnas čna šola 1
in C program deklice.
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MOŠKA ŠPORTNA GIMNASTIKA –
TEKMOVALNI PROGRAM
OBVEZNIH VAJ
Tekmovalni program obveznih vaj je
nemenjen otrokom in mladini, ki so v
društvih usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport. Zahtevane prvine v
obveznih vajah niso izbrane kar tako. Gre
za pozoren izbor s h osnovnih prvin, ki
ob primernem izvajanju, omogočajo
kasnejšo nadgradnjo le-teh in posledično
tudi uspešne nastope tekmovalcev v
kasnejših mladinskih in članskih
kategorijah, tudi na mednarodnem
nivoju. Tekmuje se v naslednjih starostnih
skupinah:
∙ Mlajši dečki (MDI), 7 do 9 let
- obvezne vaje 1 (OV1) za tekmovalce stare 7 let
- obvezne vaje 2 (OV2) za tekmovalce stare od 8
do 9 let

∙ Starejši dečki (SDI), 10 do 13 let
- obvezne vaje 3 (OV3) za tekmovalce stare od
10 do 11 let
- obvezne vaje 4 (OV4) za tekmovalce stare od

12 do 13 let

∙ Kade (KDI), 14 do 15 let
- obvezne vaje 5 (OV5) za tekmovalce stare od
14 do 15 let

Moška športna gimnas ka obsega šest
različnih orodij, ki so razvrščena po
naslednjem olimpijskem vrstnem redu:

∙ bradlja – v nižjih tekmovalnih
kategorijah je sestava na bradlji
prilagojena staros tekmovalcev (OV1 in
OV2 – nižja bradlja, pri naskoku je
dovoljena uporaba deske ali pručke)
∙ drog - v nižjih tekmovalnih kategorijah
je sestava na drogu prilagojena staros
tekmovalcev (OV1 – dočelni drog, OV2 –
drog, ki omogoča koleb, OV3 –
»vrtalica«).

Vseh šest orodij omogoča raznolikost
gibanja telesa v različnih položajih:
akrobatske prvine, naprej, nazaj, v stran
(parter, preskok), prvine moči (parter,
krogi, bradlja), prvine v ali skozi oporo
(parter, konj z ročaji, bradlja) in prvine v
ali skozi veso (krogi, bradlja, drog).
Program moške športne gimnas ke
izvajamo v oddelkih: Gimnas čna šola 1
in 2, Usmerjevalni šport 1 in 2,
Perspek vni šport, člani.

∙ parter
∙ konj z ročaji – v nižjih tekmovalnih
kategorijah je sestava na konju z ročaji
prilagojena staros tekmovalcev (OV1
ga še ni, OV2 vaja se izvaja na jurčku,
OV3 vaja se izvaja na jurčku z enim
ročajem in konju brez ročajev, OV4 vaja
se izvaja na konju brez ročajev)
∙ krogi – v nižjih tekmovalnih kategorijah
je sestava na krogih prilagojena staros
tekmovalcev (OV1 in OV2 vaje se
izvajajo na po višini nastavljivih krogih,
dovoljena je uporaba večjega števila
blazin)
∙ preskok – v nižjih tekmovalnih
kategorijah je nastop na preskoku
prilagojen staros tekmovalcev (OV1 –
odrivna deska in blazine za doskok, OV2
– mala prožna ponjava in blazine za
doskok, OV3 – odrivna deska in blazine
za doskok, OV4 – nižja miza, odrivna
deska in blazine za doskok ter odrivna
deska, varnostna »Jurčenko« blazina in
blazine za doskok)

Viri/Literatura:
∙ pravilnik Miška Eli
∙ pravilnik Sokolček
∙ Kovač M., Bučar Pajek M., Čuk I.: C program gimnas ke
∙ spletna stran GZS (Tekmovalni pravilnik 1.-5. stopnja, januar 2014;
Tekmovalni program OV, december 2012)
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VSAK ČLOVEK IMA
SAMO ENO HRBTENICO
(Povzeto po seminarju – vadba za boljši status hrbtenice)
piše Marica Žakelj
Sodobni tempo življenja: veliko sedenja,
pomanjkanje energije za gibalne
ak vnos , prekomerna telesna teža,
nepravilna telesna drža, prirojene napake,
najrazličnejše poškodbe oziroma
posledice nesreč, dalje trajajoče
ponavljanje enih in is h gibov, stoječe
delo, razna ﬁzična dela vodijo do vedno
bolj ohlapnih hrbtnih mišic.
Hrbtenica je po eni strani močna, a hkra
zelo krhka in pogosta posledica
»zasedenos « ter drugih zgoraj
navedenih razlogov so bolečine v
hrbtenici. Redna vadba osnovnih gibalnih
sposobnos z dodatkom vaj za mišice
hrbta pomagajo omili ali popolnoma
odpravi že nastale težave. Z vajami za
hrbet okrepimo hrbtne in trebušne
mišice, ki prav tako vplivajo na telesno
držo, razgibamo sklepe hrbtenice in
okončin. Obenem se naučimo kontrolira
držo telesa (poudarek je na vzravnanos ).
Vaj se moramo lo postopoma, brez
naprezanja in predvsem redno. Vse vaje
izvajajmo počasi, brez hitrih in
nepredvidljivih gibov.
Med gibanjem se s tekočino napolnijo
tudi medvretenčne ploščice, ki tako
ohranijo svojo naravno blažilno funkcijo.
Dobro utrjene mišice trebuha in hrbta
poleg tega razbremenijo medvretenčne
ploščice in poskrbijo za boljšo oporo in
elas čnost hrbtenice.
V našem društvu se močno zavedamo,
kako pomembna je redna telesna vadba
in v odraslos poudarek na vadbi za
zdravo hrbtenico. To so razlogi, da sem se
udeležila posebnega seminarja o vajah za

boljši status hrbtenice. Nova spoznanja že
prenašam na vadeče v skupini Starejši
člani. Za vse, ki želite tudi doma naredi
nekaj dobrega za svojo hrbtenico, pa še
nekaj predlogov vaj za krepitev mišic
trupa, ki pomagajo vzdrževa zdravo
hrbtenico.
Vaje, ki izhajajo iz osnovnega položaja –
leža na hrbtu
1. V leži na hrbtu iztegnemo roki in nogi,
nato se skušamo z ledvenim delom
hrbtenice (ledveno krivino) dotakni tal.
2. Pokrčimo noge, iztegnemo roke,
dvignemo napeto zadnjico, tako da telo
tvori »most«, v tem položaju vztrajamo
nekaj sekund, nato se spus mo v začetni
položaj.
3. Ležimo na hrbtu, nogi sta pokrčeni (kot
med golenjo in stegnom je približno 90),
roki držimo od telesa (v odročenju). Obe
koleni nagnemo na stran pro roki, se
vrnemo v začetni položaj in nato
naredimo enak gib še na drugo stran.
4. Ležimo na hrbtu, pokrčeni nogi
dvignemo od tal tako, da je med stegni in
podkolenico pravi kot, zadržimo nekaj
sekund in nato nogi spus mo na tla.
Vaje, ki izhajajo iz osnovnega položaja –
opora klečno
1. Izmenično dvigujemo – iztegujemo v
vzročenje eno roko in hkra zamahnemo
v zanoženje z nasprotno nogo; dvignjeni
roka in noga sta nape .

2. V opori klečno izvedemo upogib
hrbtenice – »grba«, sledi iztegnitev
hrbtenice v raven položaj.
3. V opori klečno se spus mo v sed na
petah, roki ostaneta nape , z rameni se
približamo k tlom, naredimo nekaj zibov
tako, da se z rameni še bolj približamo k
tlom.
Vaje, ki izhajajo iz osnovnega položaja –
leža na trebuhu
1. Iztegujemo roke in noge (telo skušamo
»podaljša «).
2. Izmenično dvignemo eno roko in
nasprotno nogo. Ta položaj nekoliko
zadržimo in nato spus mo obe okončini
na tla.
3. Dvignemo od tal obe roki hkra , ju
nekoliko zadržimo in spus mo na tla.
4. Dvignemo od tal obe nogi hkra , ju
malo zadržimo in spus mo na tla.
Vaje, ki izhajajo iz osnovnega položaja –
leža na boku
(Vsako vajo naredimo najprej v leži na enem boku
in nato še v leži na drugem boku.)

1. Nogi imamo položeni eno na drugo,
dvig napete zgornje noge (odmik) in spust
nazaj.
2. Z eno nogo zamahujemo povezano v
prednoženje in zanoženje.
3. Z napeto zgornjo nogo »opisujemo«
kroge po zraku.
Vse zgoraj navedene naloge ne zahtevajo
posebnega predznanja ali zelo razvi h
gibalnih sposobnos . Za izvajanje vaj ne
potrebujemo veliko prostora in ne
posebnih naprav. Potrebujemo pa voljo in
vztrajnost, ki se čez čas poplačata.

Predstavljamo vam
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NAJMANJŠA HIŠA
piše prof. Janez Koželj

Arhitek iz 3biroja smo zasnovali
najmanjšo hišo po vzoru trgovine IKEA. Ta
ponuja za nizko ceno lepo in funkcionalno
oblikovano pohištvo, ki ga lahko sami
sestavimo. Tako kot IKEA si tudi mi
prizadevamo dvigni kulturo bivanja in
gradnje po trajnostnih načelih v lepo ter
pametno oblikovanih hišah, kakršne si
ljudje običajno sami zgradijo brez pravega
premisleka, znanja in občutka za
skladnost. Ponudi želimo hišo, v kateri
lahko dva sorazmerno udobno stanujeta,
čez vikend pa v njej lahko prespijo š rje.
V mislih smo imeli predvsem mlade, ki
težko pridejo do prvega stanovanja, kot
tudi ste, ki radi preživljajo pros čas v
s ku z naravo in zemljo. Naša hiša lahko
služi več namenom, lahko je prvo
stanovanje, razširjeno stanovanje,
začasno stanovanje, lahko je bivalna
enota, počitniška hišica, lahko je pomožni
objekt na kme jskih ali gozdnih
zemljiščih. Zaradi tega ima hiša takšno
obliko in takšno konstrukcijo, da se jo da
postavi na vsakršno obliko parcele,
lahko jo postavimo na zelo majhno
parcelo, jo prislonimo ob breg, postavimo
na svoj vrt ali v vinograd. Na 2,5 t
tovornjaku lahko vse montažne elemente
hiše pripeljemo na vsako parcelo in po
vsaki ces . Hiša ne potrebuje grajenih
temeljev, postavimo jo na betonski gredi
na terenu. Preizkusili smo, da lahko hišo
dva brez težav sestavita in opremita v
nekaj dneh, saj so leseni elemen hiše
lahki, njihovo povezovanje preprosto in
njihova montaža enostavna. Imenovali
smo jo najmanjša hiša, ker so vsi prostori
hiše in oprema premišljeno oblikovani po
najmanjših merah, ki še zagotavljajo
udobno bivanje in prak čno uporabo.
Njena konstrukcija je sestavljena iz
dvanajs h modulov, dolga je 11.40 m,
široka 2.50 m in v najvišji točki meri 3 m.
Stanovanje meri 16,5 m2, veranda 5,5 m2
in shramba 2,5 m2. Najmanjša hiša ima
ena vrata in eno okno. Vse pohištvo je že
vgrajeno in uporabno za več namenov.
Postelja, omara, omarice, police, kuhinjski
elemen in sanitarna oprema so ﬁksni,
klopi in mizo se da dvigni ali sklopi , da
Najmanjša hiša je trajnostna. Z njo
prihranimo na velikos parcele in na
velikos stanovanja. Dobro izolirana tla,
stene, streha in okna omogočajo, da jo
jega srednjega razreda.

lahko segrejemo že s svojo toploto.
Enoten bivalni prostor se da hitro ogre ,
shladi in prezrači . Konstrukcija, polnila,
toplotna izolacija, obloge, okna, vrata in
vgrajeno pohištvo so iz lesa, ki daje
prijeten občutek na do k in na pogled.
Najmanjša hiša je tudi samozadostna. V
načelu je ni treba priključi ni na
vodovod ni na kanalizacijo ni na
električno omrežje. Z vodo se lahko
oskrbite iz hranilnika deževnice,
uporabljate lahko priročno čis lno
napravo, grejete vodo s sončnim
hranilnikom, si sve te z elektriko iz
fotovoltaične naprave. K trajnostnim

načelom o gospodarni rabi prostora,
materiala, energije in obnovljivih virov
sodi tudi socialni vidik gradnje. Zato smo
pri razvoju najmanjše hiše ves čas pazili
na to, da bi bila njena cena dostopna za
čim več ljudi. Prepričani smo, da smo se
približali tudi temu cilju, saj lahko okolju
in uporabnikom prijazno hišo zgradite za
manj denarja kot stane avto nižjega
srednjega razreda.

3biro arhitek : Blaž Rupar, Tina Kobe, Janez Koželj
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Vitalnost in vitalni odnosi,
zdrav partnerski odnos
piše Ana HRAM, Svetovalnica PU
čisto intuicijo. To lahko usmeri razum v
višjekakovostno delovanje in v višje dobro
nas, vseh, vsega.

RECEPT ZA VITALNOST
Recept za vitalnost je podoben za vse
oblike in stvaritve, tako za telo, telo kot
tempelj, kot za čustva – harmonično
valovanje energij, prav tako za odnose,
odnose, ki pus jo in podpirajo
posameznikov razvoj notranje bi , vseh
potencialov in sanj. In tudi za poseben,
edinstven odnos – partnerski odnos, ki je
krona vseh kron. O slednjem pa nekaj
pomembne pisane besede.

POLARIZIRANOST V
PARTNERSKEM ODNOSU

VITALNOST V VSEH
POGLEDIH
Celotno Stvarstvo teži k harmoniji, k
ravnotežju. Torej k temu stremi tudi naša
duša, naše telo, naša čustva, naši
vsakodnevni odnosi, partnerski odnos.
Ker duša vse ve in vse ču , poudarja in
pojasnjuje delovanje duše dr.Vadim
Zeland v knjigah Transurﬁnga, ter pozna
vso Resnico, jo je dobro čimbolje
posluša in sliša , ker nam podaja prave
napotke in smernike za našo
najkakovostnejšo pot in razvoj. Ker pa z
razumom, ki predvsem analizira in žal
prevečkrat preračunava, nimata skupnega
jezika, se med seboj ne slišita in zato ne
sporazumevata uspešno. Zatorej za
vitalnost v vseh pogledih je potrebno
posluša dušo, notranji glas, globoko in

Dr.Harville Hendrix, avtor strokovne
uspešnice Najina ljubezen, ki je pomagala
mnogim ljudem, parom, poudarja
najpomembnejše sestavine za
kakovosten partnerski odnos, kateri izhaja
izključno iz pristne ljubezni: medsebojno
spoštovanje, sporazumevanje, pogajanje,
razumevanje razlik in, seveda,
roman čnost in in mnost ter globoka
povezanost. Poudarja, da je potrebno te
elemente v partnerskem odnosu
ohranja žive in zdrave ter jih oživlja
vsakodnevno. Da ni nič samoumevnega.
Še posebej ne partner. Za trajno
kakovosten partnerski odnos pa je
potreben resnično vsakodnevni trud,
potrpežljivost in moč, skratka delo na
njem, s strani obeh partnerjev.

namesto metanja puške v koruzo in
prenašanje nesporazumov, ranjenih
čustev ter razočaranj z védenjem, da je s
predanostjo mogoče vse pozdravi .
Pomeni vztraja , kadar si želimo
odneha , in spoštova zavezo, da bomo z
izbranim človekom postavili stvari na
pravo mesto.

OSREDOTOČENOST NA
REŠITVE
Pristna ljubezen pomeni osredotočenost
na sto, kar cenimo in za kar smo
hvaležni. Pomeni osredotočenost na
rešitve namesto na težave. Pomeni
osredotoči pozornost na svojega
partnerja in mu vsak dan pokaza , kako
nam je ljub. Pomeni ceni svojega
ljubljenega in ga nikoli jema za
samoumevnega. Ker partnerska zveza
cve v pozi vnem ozračju in veni v
nega vnem.

PRIPRAVLJENOST ZA
PREHOD V »MIDVA«
Pristna ljubezen pomeni žive brez
obsodb, da bi ustvarili varnost za resnico,
ki jo želimo poveda . Je pripravljenost bi
mi in žive v harmoniji s partnerjem, s
človekom, kateremu želimo poda roko in
z njim prežive življenjsko pustolovščino.
Je pripravljenost za prehod iz dveh
ločenih bistev – »jaz« in »jaz« - v skupno
»midva«. Je združitev dveh energij v
varen in zaščiten poseben ovoj, kokon
ljubezni.

PRISTNA LJUBEZEN

PRISTEN ODNOS

Pristna ljubezen je spoštovanje
partnerjeve resnice in to, da mu želimo
vse najboljše. Pomeni, da njegovo
edinstveno življenjsko pot spoštujemo in
ji zaupamo. Je podpiranje partnerja v
njegovih izbirah, spodbujanje, naj uresniči
svoje srčne želje in svoje sanje. Pristna
ljubezen pomeni pozna svoje meje in
spoštova partnerjeve; pomeni ustreči,
kadar nam ni do tega, sporazumeva se
namesto predpostavlja in spraševa
namesto prenagljeno sklepa . Pomeni
urejanje stvari namesto prepiranja, borbo

Pristen odnos je resničen in obču mo ga
kot takega. Premore obilo mile iskrenos
in se lesketa od globoke resnice. Upogiba
se v skladu z nihanjem potreb in
sprememb obeh partnerjev ter lajša
s ske. Partnerja se obvežeta, da bosta
rasla in se razvijala v skladu s svojo
življenjsko potjo, podporno in
navdihujočo za oba. Zelo podobno kot
diamant, ki simbolično predstavlja
zakonsko vez, se pristen odnos lesketa in
sve ter ohranja trdno in trajno jedro. Je
okvir, namenjen resnični ljubezni. Čistos .
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PRAVILA OZ. SMERNICE ZA 5. SPORAZUMEVANJE JE BISTVENO
Odprta izmenjava misli in obču j je duša
SREČNO LJUBEZEN
Deset pravil - smernic za srečno
ljubezen ustvarjajo iz ljubezenskih
odnosov zdrave, srečne in uspešne
zveze. Te resnice so splošno
veljavne in jih v globinah svojega
bitja vemo že od vsega začetka.
1. NAJPREJ MORAMO LJUBITI SEBE
Naš odnos do sebe je poglavitni vzorec, ki
pogojuje obliko vseh drugih. Ljubezen do
sebe je predpogoj za uspešno in pristno
zvezo z drugim človekom.
2. PARTNERSTVO JE IZBIRA
Od nas je odvisno ali bomo izbrali
partnerstvo. »Hočem« vodi k izbiri, ta pa
k predanos . »Moral bi« vodi k odločitvi,
ta pa k žrtvovanju.

zdravega in srečnega razmerja.
6. POTREBNA BODO POGAJANJA
Prišli bodo časi, ko se bomo s partnerjem
morali prebija iz slepe ulice. Če bomo to
počeli zavestno in spoštljivo, se bomo
naučili doseči izid, ki bo pomenil zmago
za oba.
7. SPREMEMBA JE IZZIV ZA NAŠ
ODNOS
Življenje na svoji po prinaša zasuke.
Uspeh našega razmerja je odvisen od
tega, kako jih bomo obvladali. Jih skupaj
reševali, se spodbujali.
8. ODNOS JE TREBA GOJITI
Cenimo svojega ljubljenega in naš odnos
bo cvetel.

3. USTVARJANJE LJUBEZNI JE PROCES
Premik od »jaz« pro »midva« zahteva
spremembo perspek ve in energije.
Pristen odnos nastane postopoma.

9. OBNAVLJANJE JE KLJUČ DO
TRAJNEGA ODNOSA
»Žive srečno do konca svojih dni«
pomeni bi sposoben ohrani odnos svež
in vitalen.

4. ODNOSI DAJEJO PRILOŽNOST ZA
RAST
Naš odnos nam bo služil kot »življenjska
univerza«, na kateri bomo spoznavali
sebe in partnerja in kako lahko rastemo
na svoji osebni in skupni po .

10. VSE TO POZABIMO, KO SE
ZALJUBIMO
Poznavanje teh pravil nam je prirojeno.
Izziv je, da se jih spomnimo, ko
podležemo čarobnemu uroku ljubezni.
Izziv je, da cenimo, kar imamo.

"Tistemu, ki zna počaka , čas vse
prinese." (francoski pregovor)
Za vitalnost v vseh oblikah in stvaritvah se
je potrebno potrudi , trudi , vztraja ,
tudi bori . Vedno je potrebno posluša
dušni del in črpa védenje iz modros .
Vedno je potrebno ceni in bi hvaležen.
Nič ni samoumevno. Torej, srečno vsem
na ekskluzivnem potovanju, potovanju
vitalnos , katera nam je dana, le potrudi
se moramo, potrudi maksimalno, plus še
malo! Je vredno in edino globoko
osrečujoče.
"Čas je prepočasen za ste, ki čakajo,
prehiter za ste, ki se bojijo, predolg za
ste, ki žalujejo, prekratek za ste, ki se
veselijo, toda za ste ki ljubijo....je čas
večnost." Henry Van Dyke

Literatura:
Carter-Sco Cherie (2000):
Zlata pravila za srečno ljubezen.
Tržič: Učila.
Hendrix, Harville (1988):
Najina ljubezen: Od roman čne ljubezni
do zrelega partnerstva.
Ljubljana: Orbis.
Zeland, Vadim (2008):
Transurﬁng realnos : Prostor različič.
Brežice: Maat center.

