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Programi vadb 2015/2016: Pridružite se nam
Kaj dogaja: Nova preobleka društva in Študijske telovadnice
Intervju: Sašo Bertoncelj
Utrinki: Poletni tabor v Premanturi

SEZONSKE IN MESEČNE KARTE

2

316 €

1

217 €

4-6
M/Ž

CICIBANKE
IN CICIBANI

2

293 €

1

194 €

6-9
M/Ž

MLAJŠE DEKLICE
IN DEČKI

2

279 €

1

185 €

20+
M

MLAJŠI ČLANI,
KOŠARKA

1,5

182 €

50+
Ž

STAREJŠE
ČLANICE 1 IN 2

1

146 €

50+
M/Ž

PREVENTIVA
IN ODBOJKA

2

219 €

1

146 €

2

279 €

3

314 €
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eč

GIMNASTIKA

V ceno sezonskih kart je že
všteta društvena članarina.

5
M/Ž

GIMNASTIČNI
VRTEC

3

314 €

Ob prvem nakupu mesečne karte
oz. kuponov se doplača društvena
članarina za tekočo sezono.

5-15
Ž

NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA

4

411 €

M: 6-9
Ž: 6-8

GIMNASTIKA 1
(DEKLICE, DEČKI)

3

314 €

7-15
Ž

GIMNASTIKA 2
(DEKLICE)

4

411 €

9-12
M

GIMNASTIKA 2
(DEČKI)

4,5

462 €

6

505 €

Za več informacij
o cenah obiščite
www.narodnidom.si,
nam pišite na
narodni.dom@siol.net
ali nas pokličite na
051 66 49 44

TELOVADITE
Z NAMI!
Opise vadb in urnike
za letošnjo sezono
najdete na
straneh 7-9.

Programe društva sofinancira
Mestna občina Ljubljana.

6-7
M/Ž

GIMNASTIČNA
ŠOLA

4,5

462 €

7
M

USMERJEVALNI
ŠPORT 1

6

505 €

55 €

8
M

USMERJEVALNI
ŠPORT 2*

10

643 €

65 €

9-11
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT 1*

12,5

693 €

70 €

12-15
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT 2*

15

742 €

75 €

* cena sezonske karte
velja za 11-mesečno
vadbo

SKUPINSKE VADBE
15+
M/Ž

JOGA **

2

237 €

15+
M/Ž

AEROBIKA,
PILATES

2

293 €

3

351 €

1

155 €

38 €

1

194 €

23 €

47 €

1,5

271 €

35 €

4,5

378 €

** cena velja za
5-mesečno vadbo
od 22. 9. 2015
do 12. 2. 2016

AKROBATIKA
9+
M/Ž

AKRO-GYM, CIRKUŠKA
ŠOLA, AKROBATIKA
BORILNE VEŠČINE

15+
M/Ž

AIKIDO
(ZAČETNI TEČAJ)

2

167 €

15+
M/Ž

AIKIDO
(REDNA VADBA)

3

262 €

no
v

Za vse vadbe je mogoče kupiti tudi
karto za enkraten obisk.

GIMNASTIKA 3
(DEKLICE, DEČKI)

41 €

po

Vse sezonske karte lahko plačate
na obroke. V tem primeru je znesek
cca. 5 % višji od navedenega v
ceniku.

M:12-20
Ž: 8-18

ku

Študenti in dijaki imajo z veljavno
izkaznico 10 % popusta.

ov

Pri nakupu sezonske karte za
drugega družinskega člana ali drugi
oddelek priznamo 20 % popusta,
ob vpisu tretjega družinskega člana
pa 30 % popusta. Popust se
obračuna pri najnižj ceni karte.

51 €
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DRUŠTVENA
ČLANARINA
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CENIK
ZA SEZONO
2015/2016

TELOVADBA

m
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st

Sezonske karte veljajo od 7. 9. 2015 do 10. 6. 2016
zo
ns
ka

PROGRAM

111 €

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON

Nagovor predsednika

Uvodnik

Spoštovane članice in člani,
dragi prijatelji!

V novo sezono
z novim zaletom

Naše društvo v tem času praznuje častitljivih 152 let. Že od vsega
začetka ni bilo samo društvo,
temveč kraj in prostor kamor so
z veseljem in ponosom hodili
mnogi Ljubljančani. Prostor, kjer
so se počutili kot doma, v krogu
svojih najbližajih, kjer so se skupaj
veselili, lahko pa potožili o svojih
ljubezenskih zapletih, o svojih
nesoglasjih s starši ali z otroki, o
zgodah in nezgodah v šoli, na fakulteti, v službi. A se hkrati veliko
naučili o prijateljstvu, medsebojni
pomoči, prostovoljnem delu in nenazadnje o telovadbi. Mnogo narodnodomcev je postalo nadvse
uspešnih na svoji telovadni ali
drugi športni poti, na poklicni poti
ali pa kar v življenju nasploh. Zato
so imeli Narodni dom vsi radi. Bil
je zares drugi dom. In še danes je
tako. Kot je na vprašanje, kaj mu
pomeni Narodni dom, ob praznovanju 150-letnice delovanja
društva dejal profesor prava in
današnji predsednik vlade dr. Miro

Kazalo

Cerar: »Narodni dom ima za mene
globok pomen, beseda narodni, ki
pomeni pripadnost slovenskemu
narodu in beseda dom, ki pomeni, da vedno prihajaš domov.« S
temi besedami je gotovo zaokrožil
najširši pomen delovanja našega društva. Vsi, ki danes aktivno
sodelujemo pri vodenju na- šega
društva, se zavedamo, da moramo tako razmišljanje naših članov
in tudi širše skupnosti negovati še
naprej. Zato smo po uspešni selitvi iz stavbe Narodnega doma in
po prvi potrebni ureditvi pristopili
k drugi fazi urejanja, zdaj zares,
našega DOMA. Ne oziraje se na
dejstvo, da še vedno intenzivno
poteka iskanje rešitev za postavitev nove telovadnice, je bilo treba
za ohranjanje in razvijanje visoke
kakovosti vsebine naših programov pristopiti k polepšanju in izboljšanju naše speče Študijske telovadnice. In pred vami je zasijala
v popolni narodnodomski podobi.
Zdaj združuje vse vrednote, ki so
jih društvo in ljudje negovali ves ta
čas; kot da bi vedeli, da jih ponovno potrebujemo prav zdaj.
Vedno dobrodošli v naš drugi
dom, Narodni dom.
Dejan Crnek, predsednik

Ko razmišljam o trenutnem stanju
Narodnega doma nikoli ne morem
mimo primerjave s kakšnim modrecom, ki je kljub svojim letom
še vedno sposoben igre/borbe s
precej mlajšimi tekmeci. Vsako
pomanjkljivost lahko namreč nadomesti z znanjem in izkušnjami.
In točno na tak način in s tako
energijo se mi dozdeva, da pljuje
naše društvo med vsemi pastmi
ekonomskih težav in izjemno velike konkurence na področju športa.
In sedaj, ko smo končno uspeli obnoviti Študijsko telovadnico do te
mere, da smo na naše domovanje
lahko vsi narodnodomci izjemno
ponosni, verjamem, da bo vse
skupaj še bistveno boljše. Nikakor
ne mislim, da bo lažje, vem pa, da
nam ne bo več potrebno sramežljivo vabiti ljudi v staro in precej
osivelo ter upehano »damo – Študijsko telovadnico«.
Vesel sem tudi, da kljub selitvi vrhunske gimnastike izpred
4-ih let iz Študijske telovadnice

KAJ DOGAJA
Prenova Študijske telovadnice
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UREDNIŠTVO STOJE:
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 37 50, 051 66 49 44
e-naslov: narodni.dom@siol.net
spletna stran: www.narodnidom.si
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s prenovo ohranjamo v Študijski
telovadnici začetne skupine tekmovalnega športa, ki je društvu
in slovenski gimnastiki do sedaj
prinesel izjemne uspehe in slavo.
Verjamem, da bodo v prenovljeni
Študijski telovadnici svoje prve
korake, ki bodo pospremljeni s
sodobnimi metodičnimi in pedagoškimi prijemi naših trenerjev,
naredili tudi bodoči gimnastični
šampioni. Le-teh je zraslo v Študijski telovadnici že do sedaj veliko.
Seveda pa Študijska telovadnica
ni namenjena samo tekmovalnemu športu. Prav posebno energijo
dajejo živ-žavu v telovadnici predšolski otroci, akrobati ter odrasli
in starejši, ki se zavedajo pomena
redne in letom primerne vadbe. V
društvu se bomo še naprej trudili,
da se bodo vsi naši člani počutili
kot del velike povezane družine, ki
jo družijo vrednote, ki jih že vseh
152 let delovanja društva negujejo
njegovi člani.
Upam, da boste med programi
društva za sezono 2015/2016 lahko našli kaj sebi primernega ter
da sta vam prenovljena Študijska
telovadnica ter nova celostna grafična podoba društva všeč. Meni
sta in komaj čakam, da se nova
sezona začne! Vabljeni!
Sašo Barle, urednik
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Prenova celostne podobe društva in Študijske telovadnice

Svežina, ki ne skriva tradicije
Letošnje leto je ponovno posebno leto za naše društvo. Po prenovi notranjih prostorov ob selitvi v
prostore na Bleiweisovi smo se, še v hladnih zimskih mesecih, začeli pogovarjati o možnostih prenove
fasade in strehe Študijske telovadnice. Po več kot sto letih si je naša stara dama namreč zaslužila,
da ponovno zablesti v vsej svoji lepoti.
piše: Karin Crnek, foto: ŠD Narodni dom

K

ot je običajno, se je tudi za nas projekt
začel pri iskanju finančnih virov. Prenova
fasade, prenova strehe in s tem povezana nujna ostala dela so velik zalogaj za vsako
društvo. Zato smo na razpisu zaprosili za namenska sredstva na Fundaciji za šport, ki nam
je odobrila financiranje dela stroškov prenove.
Vendar pa to žal ni bilo dovolj. V maju smo se
zato prijavili še na javni razpis Eko sklada za
kreditiranje okoljskih naložb in dobili preostanek potrebnih finančnih sredstev.

ZAČELO SE JE VROČE IN PRAŠNO
Najprej je bil sestanek vseh izvajalcev. Usklajevali smo termine prihodov na objekt ter
ostalih potrebnih detajlov (kdaj-kdo-kje-kaj).
Prvi so začeli fantje na strehi, ki so skoraj ves
julij kljubovali neznosni vročini (na strehi je
bilo več kot 40°C). Zaradi strahu pred nevihtami so streho ves čas skrbno prekrivali, saj
si kljub vročini neprijetnih poplav v naših prostorih res nismo želeli. Teden dni za prvo ekipo je prišla druga ekipa fantov, tokrat so priš-

li z odri. Začeli so z luščenjem in lupljenjem
sten fasade, ki je bila na več mestih že precej,
precej načeta. Občasno jim je družbo na odrih
delal naš električar Bojan, ki je pripravljal vse
potrebno, da bosta elektrika in internet povsod, kjer ju potrebujemo. Ob koncu meseca
nas je v pisarni zasula še prašna nevihta, ko
nam je del tretje ekipe fantov začel prebijati streho za montiranje strešnih oken. Drugi
del skupine pa je medtem pridno menjaval
dotrajana zunanja vrata in okna.

Vsem, ki so pri prenovi sodelovali z delom, idejami, vzpodbudami,
pohvalami in včasih potrebnimi pripombami, se iz srca zahvaljujemo.
Le tako je lahko Študijska telovadnica ob vznožju Tivolija v pičlih
dveh mesecih ponovno zasijala.

KAJ DOGAJA

KAMOR JE ŠEL BIK ...
Običajno gredo prenove skupaj z roko v roki.
Zato smo se odločili, da je ravno pravi čas tudi
za prenovo znaka (logotipa) ŠD Narodni dom,
spletne strani in ostalih društvenih in promocijskih materialov (enega od njih ravnokar
držite v rokah). Razlogov za vse te spremembe je več: od velikih tehničnih omejitev stare
spletne strani do promocijskih materialov, ki
med seboj niso bili vedno najbolje usklajeni in
ne nazadnje do znaka, ki je po treh desetletjih
potreboval posodobitev in usklajenost s potrebami sodobnega časa. Verjetno se večina
spomni znaka ob praznovanju naše 150-letnice, ki se je z novo podobo nadgradil v znak ŠD
Narodni dom za naslednje obdobje. Za pomoč
smo, kot vedno v zadnjih letih, prosili »stara«
narodnodomca Matevža in Blaža Medja iz
agencije Gigodesign. In tako se je začela julija
še ena vzporedna prenova.
Gigovci so se zavzeto lotili svoje naloge in poleg predlogov za prenovo znaka, spletne strani in ostalih potrebnih materialov pripravili še
predlog koncepta prenove notranjih prostorov
in zunanje barve fasade.

Celotna prenova naj bi se tako povezovala
z našo zgodovino in tradicijo, ki zagotavlja
društvu prav posebno mesto v športni in
kulturni zgodovini slovenskega naroda. Da
pa bi temu res bilo tako, smo se, ko so bila
glavna dela že močno v teku, odločili še za
prenovo nekoliko bolj intimnih prostorov
(stranišč, garderob in hodnika). Saj le kdo se
bolj kot člani, ki obiskujemo našo telovadnico, zavedamo, kako so ti prostori pomembni za dobro počutje? Ker pa vsaka dama,
in Študijska telovadnica ni nobena izjema,
potrebuje tudi zadnje »kozmetične« popravke, smo na koncu pred vhodom asfaltirali še
dvorišče in pobarvali ograjo. Za zadnjo piko
na i, zato smo povabili še eno ekipo fantov,
smo pred vhod dodali pokrite kolesarnice in
nakupili nekaj koles, da bomo člani lahko
krepili svoje telo tudi zunaj telovadnice.
Vsem, ki so pri prenovi sodelovali z delom,
idejami, vzpodbudami, pohvalami in včasih
potrebnimi pripombami, se iz srca zahvaljujemo. Le tako je lahko Študijska telovadnica
ob vznožju Tivolija v pičlih dveh mesecih ponovno zasijala. 

V podjetju Pavlič line, d.o.o., smo
izredno veseli, da lahko s svojimi
dolgoletnimi izkušnjami in strokovnim znanjem sodelujemo pri prenovi
Študijske telovadnice najstarejšega
športnega društva v Sloveniji. Vsekakor bo objekt s prenovo pridobil na
kvaliteti bivanja in same vadbe.
Upam, da bodo mladi športniki še z
večjo vnemo prihajali v prenovljeno
športno dvorano.
Boštjan Pavlič
direktor, Pavlič - Line
V svoji kar dolgi poslovni poti krovca
sem izvedel veliko streh – nekatere so bile enostavne, druge spet
zahtevne, pa vendar skoraj nisem
srečal strehe, ki bi imela v sebi toliko
zgodovine kot je vaša.
Bila mi je izziv, ker smo na nek način
vračali dušo stavbi in ji s tem dali nov
zagon v njenem poslanstvu – druženje ljudi ob športnih dejavnostih.
Istočasno želim stavbi še dolgo
življenje in uspeh pri njenem poslanstvu.
Iztok Živic
KAPROL d.o.o.
Naložba Športnega društva Narodni
dom Ljubljana predstavlja delno
energetsko obnovo njihovega objekta
s Študijsko telovadnico. Obnavljajo zunanji ovoj objekta (fasado,
streho, vrata in okna, tudi strešna),
vse z materiali z ustrezno toplotno
izolacijsko sposobnostjo. S tem se bo
znatno zmanjšala količina energenta
(ELKO), potrebnega za ogrevanje
objekta in pripravo sanitarne tople
vode. Zaradi vgradnje strešnih oken
je pričakovati še dodatno zmanjšanje električne energije, porabljene
za umetno (praktično celodnevno)
razsvetljavo telovadnice.
Poleg tega pred objektom postavljajo
še pokrito kolesarnico za 50 parkirnih
mest, urejajo dostopno kolesarsko
pot do objekta ter nabavljajo 14
mestnih koles za uporabo njihovih
zaposlenih, s čimer bodo tudi na ta
način prispevali k zmanjšanju onesnaževanja zraka v Ljubljani.
Franci Ceklin
Ekosklad, Slovenski okoljski javni
sklad
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Ob novici in vabilu k sodelovanju pri
prenovi – najprej celostne podobe,
nato pa delno še interierja – ljubljanskega Narodnega doma, smo bili
veseli in počaščeni. S profesionalnega
vidika zato, ker gre za institucijo,
znamko, kot bi rekli v našem poslu, ki
ima dolgo zgodovino in dobro, močno
zgodbo. Ker pri oblikovanju ne gre (le)
za dajanje nove, lepe podobe, pač pa
predvsem za izražanje in komuniciranje vrednot in zgodbe znamke, je delo
na takšnih projektih vedno dober izziv,
ki prinaša tudi kakovostne rezultate.
Čisto osebno pa me projekt veseli
tudi, ker sem kot otrok in mladostnik
tudi sam, skupaj z bratom Blažem,
ki je danes tudi del ekipe Gigodesign, obiskoval vadbe v Narodnem
domu. In jih ohranil v lepem spominu,
marsikatero od spretnosti in vrednot,
ki so nam jih privzgojili vaditelji, pa
s pridom uporabljal tudi kasneje v
življenju.
Narodni dom in kultura telovadbe
– kultiviranja krepkega, prožnega
in zdravega telesa kot pogoja za
ravnotežje duha in kakovost življenja – sta brez dvoma pomemben del
širše ljubljanske kulture in zgodovine.
Mlajše generacije se tega morda manj
zavedajo, a dejstvo je, da se kultura
fizične aktivnosti v Ljubljani ni začela
z »boomom« najrazličnejših trendovskih vadb v preteklem desetletju,
ampak se razvija že več kot stoletje in
pol. V današnjem času, ki ga zaznamuje sedeč življenjski slog odraslih,
ki se posredno odraža tudi na vse
slabših motoričnih sposobnostih otrok
in mladih, je verjetno aktualnejša kot
kdajkoli doslej. Predvsem, če govorimo
o aktivnostih in vadbah, utemeljenih
na desetletjih izkušenj ter teoretičnih
in praktičnih raziskovanj.
S prenovo prostorov, grafične opreme
in spletnega nastopa bo Narodni
dom dobil več kot le lepši videz. Dobil
bo celostno podobo, ki si jo zasluži;
komunikacijo, ki bo že na prvi pogled
odražala na letih izkušenj utemeljeno
kakovost programov. Prepričan sem,
da jo bodo opazili in z odzivi »nagradili« tudi obstoječi in novi člani in
obiskovalci. Če bo tako, bo naš cilj
dosežen.
Matevž Medja
direktor, Gigodesign
Obnovo Študijske telovadnice je sofinancirala:

PROGRAMI VADB 2015/16
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Telovadba za vse generacije

Pridružite se nam!
Ker želimo ohranjati kakovost naših
programov, hkrati pa se prilagoditi
tudi novim željam in potrebam,
smo v letošnjem letu pripravili nekaj
novosti.

VADBE ZA
PREDŠOLSKE OTROKE

Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb, gibalni razvoj pa odraz izkušenj, ki ključno vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v
gibalnem razvoju posameznika. Prav zato je
pomembno, da otroku omogočimo dovolj
Za predšolske otroke ostajata
gibalnih izkušenj, ki mu bodo dale
nespremenjeni vadbi Starši z
možnost, da bo v različnih siotroki ter Cicibani in Cicituacijah dobro obvladoval
banke, dodali (preimenosvoje telo, ob gibanju pa
Gibanje v zgodnjem
vali) pa smo še oddelek
občutil veselje, ugodje
Gimnastični vrtec, ki je
in varnost ter pridobil
otroštvu prinaša hitrejši
nekoliko bolj homosamozavest.
gibalni razvoj ter povečuje
gen po starosti otrok
(5 let) in ima več poSTARŠI Z OTROKI
samozavest in veselje
udarka na gimnastiki.
Vadba Starši z otroki
do fizične aktivnosti v
je namenjena otroPri osnovnošolcih žekom
med 2. in 4. letom
kasnejšem obdobju.
limo prestaviti skupino
starosti, ki bodo skupaj s
Mlajše deklice in dečki
starši preko naravnih oblik
(prej znana kot Mlajši pionirji/
gibanja pridobivali prve gibalpionirke) v veliko telovadnico OŠ
ne izkušnje, razvijali gibalne spoPrežihovega Voranca, kjer bodo imeli dovolj
sobnosti, spoznavali nove igre in vrstnike ter
prostora in možnosti poleg gimnastike tudi za uživali v gibanju. Nekateri otroci bodo tako
štafetne in elementarne igre, športe z žogo, prvič vključeni v organizirano skupino z vrstniatletiko …
ki, prednost vadbe pa je, da so starši/babice/
dedki ves čas prisotni, kar omogoča otrokom,
Vadbe C programa smo zaradi opuščanja ter- da se lažje vključijo v voden del programa ter
mina v slovenskem gimnastičnem prostoru in jim daje občutek varnosti in motivacijo.
zaradi napredka deklet v nivojskem sistemu Urnik: ponedeljek in/ali četrtek 16.30–17.30 v
ter dečkov v tekmovanjih akrobatike, preime- Študijski telovadnici.
novali v Gimnastiko 1, 2 in 3 za dečke in dekli- Vodnica oddelka: Marjana Bokan, diplomirace. Program si tako smiselno sledi, s starostjo na trenerka gimnastike in profesorica športne
in osvojenim znanjem pa vadeči napredujejo v vzgoje.
zahtevnejše skupine z večjo količino treninga.
Oddelka Gimnastična šola in akrobatski sku- CICIBANKE IN CICIBANI
pini – Akrobatika ter Cirkuška šola ostajata za Vadba je namenjena deklicam in dečkom, stato starostno obdobje nespremenjena.
rim od 4 do 6 let. Le-ti telovadijo samostojno
pod vodstvom naših vodnikov ter nadaljujejo
Novi program Akro-gim je namenjen mladim z osvajanjem gibalnih izkušenj in s prilagajanjem na organizirano obliko vadbe. Otrokov
po 15. letu, ki so obiskovali Akrobatiko,
gibalni razvoj vzpodbujamo preko igre s spoin odraslim, ki si želijo gimnastičnoznavanjem osnovnih elementov atletike, iger
akrobatske vadbe, ne glede na predznanje z žogo, gimnastike in poligonov, kjer želimo,
da otroci z različnimi naravnimi gibanji sami
in sposobnosti.
rešujejo gibalne izzive.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek 17.30–18.30 v
Vse skupine, ki trenirajo v ŠC GIB Šiška, se Študijski telovadnici.
bodo ob dograditvi gimnastičnega centra Ce- Vodnica oddelka: Nuša Jarc, diplomantka
rar-Pegan-Petkovšek preselile v nove prostore. športne vzgoje.
Vsi ostali oddelki ostajajo nespremenjeni, a s
svežo energijo pripravljeni za vas. Upamo, a se
kmalu spet vidimo!

GIMNASTIČNI VRTEC
Vadba je namenjena predšolskim dečkom in
deklicam, starim 5 let. Poudarek na treningih

Teden odprtih vrat
7.-11. september
2105

je na usvajanju osnovnih gimnastičnih prvin
preko igre ter razvijanju široke baze motoričnih znanj. Kljub mladosti in razigranosti je na
prvem mestu varnost, zato otroke od prvega
dne vzgajamo v odgovorne in disciplinirane
telovadce, ki poznajo pravila in vrednote gimnastičnega sveta. Vadbo je mogoče obiskovati
le dvakrat tedensko.
Urnik: torek in petek 16.30–18.00 v Študijski
telovadnici.
Vodnika oddelka: Nuša Jarc, diplomantka
športne vzgoje in Jan Černe, diplomant športne vzgoje.

VADBE ZA
OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
Za osnovnošolske otroke ponujamo štiri sklope programov: telovadbo, splošno gimnastiko,
akrobatiko ter moško in žensko gimnastiko, ki
je usmerjena v kakovostni šport. Vsebine skupin se razlikujejo glede na potrebe otrok, vsem
pa je skupen zdrav in športen način življenja.

TELOVADBA
Pri telovadbi je sicer največji poudarek na gimnastiki, ki kot bazična športna panoga nudi
celosten razvoj otrokovih motoričnih sposobnosti, na urah pa ne manjka niti elementarnih in štafetnih iger ter iger z žogo. Vadba
nudi odlično podlago za nadaljnje ukvarjanje
z ostalimi športi. Na naše vadbe niso vabljeni
samo tisti otroci, ki imajo športne ambicije,
ampak smo zelo veseli tudi vseh, ki zaradi
različnih dejavnikov potrebujejo več gibanja
in motoričnega učenja (slabša koordinacija,
povečana telesna teža ...). Telovadba je lahko
odlična dopolnitev in nadgradnja osnovnošolski športni vzgoji in ostalim športnim aktivnostim.
Mlajše deklice in dečki
Vadba je namenjena dečkom in deklicam,
starim od 6. do 9. leta. V telovadnici bo vadba
ločena po spolu.
Urnik: torek 17.00-18.00 in/ali četrtek 18.3019.30 v veliki telovadnici na OŠ Prežihovega
Voranca.
Vodnica oddelka: Živa Štucin, diplomantka
športne vzgoje.

SPLOŠNA GIMNASTIKA – DEKLICE
Vadba je namenjena dekletom, ki si želijo
pridobiti nekoliko več gimnastičnega znanja
in nastopati ter tekmovati v stopenjskem
sistemu ženske športne gimnastike in pro-
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gramu Gimnastika za vse. Dekleta so na
vadbi razporejena v čim bolj homogene skupine po starosti in znanju. Na zabaven način
se učijo elementov na vseh ženskih gimnastičnih orodjih (preskok, bradlja, gred in parter), skokov na veliki in mali prožni ponjavi
ter akrobatike na zračni blazini – air-tracku.
Netekmovalna gimnastika
Namenjena je deklicam od 8. do 15. leta, ki
se rade ukvarjajo z gimnastiko, vendar (še)
ne želijo nastopati oz. tekmovati in tistim,
ki jim gimnastika pomeni le dopolnitev k ostalim dejavnostim in zato na trening prihajajo samo enkrat tedensko.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek 18.30–20.30
v Študijski telovadnici.
Vodnik oddelka: Gašper Toth, diplomant
kineziologije.
Gimnastika 1
Namenjena je deklicam, ki začenjajo z vadbo gimnastike in tekmujejo v 1. in 2. stopnji
Stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.00 v
Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Nuša Jarc, diplomantka
športne vzgoje.
Gimnastika 2
Je nadgradnja Gimnastike 1. Dekleta tekmujejo v 3. in 4. stopnji Stopenjskega sistema
ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.30 v
Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Jerica Zeljković, diplomirana
trenerka gimnastike in prof. športne vzgoje.
Gimnastika 3
Tekmovalke izvajajo že nekoliko težje elemente in tekmujejo v 4., 5. in 6. stopnji
Stopenjskega sistema ženske športne gimnastike.
Urnik: ponedeljek in četrtek 18.30–20.30 v
Študijski telovadnici ter sreda 18.30–20.30
v ŠC GIB.
Vodnici oddelka: Jerica Zeljković, diplomirana trenerka gimnastike in prof. športne
vzgoje in Nuša Jarc, diplomantka športne
vzgoje.

Gimnastika 1
Vadba je namenjena dečkom, ki želijo
spoznati gimnastiko in obiskujejo 1. triletje
osnovne šole.
Urnik: torek in petek 18.00–19.30 v Študijski
telovadnici.
Vodnik oddelka: Jan Černe, diplomant športne vzgoje.
Gimnastika 2
Gimnastika 2 je namenjena dečkom od 4. do
6. razreda osnovne šole, ki želijo osvojiti ali
nadgraditi svoje gimnastično znanje.
Urnik: ponedeljek in sreda 18.30–20.00 ter četrtek 18.00–19.30 v ŠC GIB.
Vodnik oddelka: Jan Černe, diplomant športne vzgoje.
Gimnastika 3
Obiskujejo jo dečki stari od 12 do 20 let.
Urnik: ponedeljek in sreda 18.30–20.30 ter četrtek 18.00–20.00 v ŠC GIB.
Vodnik oddelka: Jan Černe, diplomant športne vzgoje.

AKROBATIKA
Znotraj akrobatskih programov imamo za
osnovnošolce dve skupini, in sicer akrobatiko
ter cirkuško šolo.
Akrobatika:
Namenjena je prav vsem od 9. do 15. leta.
Vadba je sproščena in prilagojena individualnim željam, sposobnostim in predznanju. V
glavnem delu vadeči prosto izbirajo, kje bi želeli vaditi, na vsakem orodju pa je trener, ki jim
pomaga z napotki. Tako lahko vadijo na veliki prožni ponjavi, mali prožni ponjavi in novi
atraktivni zračni blazini – air-tracku. Po želji se
lahko udeležujejo tudi tekmovanj v akrobatiki, skokih na veliki in mali prožni ponjavi.
Urnik: torek in/ali petek 19.00–20.30 v Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Nuša Jarc, diplomantka
športne vzgoje.

Cirkuška šola
Od lanskega leta imamo v društvu tudi cirkuško šolo. Namenjena je vsem starejšim od
9 let, željnim nekoliko drugačne vadbe, ki je
zabavna, atraktivna, sproščena, nasmejana,
adrenalinska in še in še. Z novo naučenimi
znanji bodo vsi vadeči, ki bodo želeli, sestavili
SPLOŠNA GIMNASTIKA – DEČKI
Vadba je namenjena dečkom, ki si želijo tudi cirkuški nastop. Ker je akrobatika osnova za večino cirkuških veščin, saj želimo
pridobiti nekoliko več gimnastičnega
znanja in nastopati ter tekmobiti čim več v zraku, priporočamo
vati v programu Gimnastika
kombinirano vadbo (enkrat
za vse in Akrobatiki. Dečki
tedensko akrobatika in
se na vadbi na zabaven
enkrat tedensko cirkuška
način učijo elementov
šola).
Ne glede na izbor vadbe je
na vseh moških giUrnik: sreda 19.30–
redno gibanje za otroke in
mnastičnih orodjih
21.00 v ŠC GIB.
(preskok,
bradlja,
Vodnik oddelka: Blaž
mladostnike ena bistvenih
krogi, drog in parSlanič, študent Fasestavin zdravega in
ter), skokov na veliki
kultete za šport, akin mali prožni ponjavi
robatski žongler v F&B
kakovostnega odraščanja.
ter akrobatike na zračni
Acrobatics.
blazini – air-tracku.

GIMNASTIČNA ŠOLA
Gimnastična šola je namenjena usmerjanju
otrok v kakovostni in vrhunski šport. Otroci se
že od začetka učijo obveznih vaj (dečki) ali po
stopenjskem sistemu (deklice) po tekmovalnem programu Gimnastične zveze Slovenije
in so tudi vključeni v tekmovalni sistem. Prav
tako skrbimo za skladen razvoj otrok, zato v
mlajših starostnih kategorijah ni posebnega
poudarka na tekmovalnih rezultatih, ampak
predvsem na čim bolj kakovostnem in razgibanem treningu. V naši gimnastični šoli so v
vrhunske telovadce zrasli Miro Cerar, Janez
Brodnik, Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj in
še mnogi drugi. Razen v začetno skupino (Gimnastična šola) je vpis možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
Gimnastična šola – dečki
Skupina je namenjena dečkom, starim 6 let, ki
bodo preko igre osvajali osnovne gimnastične
prvine in tekmovali v Obveznih vajah 1.
Urnik: torek, sreda in petek 15.00–16.30 v Študijski telovadnici.
Vodnik oddelka: Jan Černe, diplomant športne vzgoje.
Gimnastična šola – deklice
Skupina je namenjena deklicam, starim 6 in 7
let, ki bodo preko igre spoznavale in izpopolnjevale svoje gimnastično znanje ter tekmovale v 1. in 2. stopnji Stopenjskega sistema
ženske športne gimnastike.
Urnik: torek, sreda in petek 15.00–16.30 v Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Nuša Jarc, diplomantka
športne vzgoje.
Usmerjevalni šport 1
Dečki, stari 7 let.
Urnik: ponedeljek in četrtek 15.00–17.00 ter
sreda 17.00–19.00 v ŠC GIB.
Vodnica oddelka: Nuša Jarc, diplomantka
športne vzgoje.
Usmerjevalni šport 2
Dečki, stari 8 let.
Urnik: ponedeljek, četrtek in petek 15.00–
17.30 ter sreda 16.00–18.30 v ŠC GIB.
Vodnica oddelka: Jerica Zeljković, diplomirana
trenerka gimnastike in prof. športne vzgoje.
Perspektivni šport 1
Tekmovalci, stari 9–11 let.
Urnik: ponedeljek in četrtek 17.30–20.00 ter
torek, sreda in petek 14.30–17.00 v ŠC GIB.
Vodnik oddelka: Igor Ivanuš, vaditelj gimnastike in bivši tekmovalec.
Perspektivni šport 2
Tekmovalci, stari 12–15 let.
Urnik: ponedeljek in četrtek 14.30–17.30 ter
torek, sreda in petek 17.00–20.00 v ŠC GIB.
Vodnik oddelka: Igor Ivanuš, vaditelj gimnastike in bivši tekmovalec.
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VADBE ZA MLADOSTNIKE
IN ODRASLE
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življenja. Namenjena je obema spoloma in
vsem starostnim skupinam, prav tako pa je
primerna tudi za ljudi v procesu rehabilitacije
po poškodbah ter vrhunske športnike.
Urnik: torek 18.00–19.00 v trim kabinetu na
OŠ Prežihovega Voranca.
Vodnica oddelka: Monika Morato, diplomantka športne vzgoje in vaditeljica pilatesa.

Starejše članice 1
Telovadba je nižje intenzivnosti in je primerna
za ženske, starejše od 65 let, ki že čutijo posledice staranja, kot so zmanjšana gibljivost,
bolečine v križu in sklepih …
Urnik: sreda 16.30–17.30 v Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Helena Gregorc, inštruktorica aerobike in joge.

Akro-gim:
Aikido
Je novost v letošnji sezoni.
Tehnike ki-aikida so zasnovane
Vadba je sproščena in prilatako, da ščitijo oba partnerja.
gojena individualnim žePravilno izvedena gibanja
Odraslim telovadba,
ljam, sposobnostim in
so miroljubna in učinpredznanju ter namekovita samoobramba.
ki ustreza njihovemu
njena vsem srednjePoleg napadov z golišolcem in odraslim,
mi rokami, ki so lahko
načinu življenja, pomaga
ki bi radi okrepili svoje
tako prijemi kot udarci,
pri obvladovanju stresa,
telo, izboljšali gibljise na višji stopnji vadi
vost,pridobili oziroma
tudi z lesenimi imitacistarejšim pa koristi za
izboljšali svoje gimjami orožja, kot so npr.
ohranjanje vitalnosti.
nastično in akrobatsko
meč (bokken), palica (jo)
znanje, predvsem pa se
ali nož (tanto). Začetni tegibali v prijetni družbi. Če ste
čaj je namenjen vsem moškim
se kadarkoli želeli naučiti salto,
in ženskam, predznanje pa ni potpa si niste upali oz. niste imeli možnosrebno. Redne vadbe se lahko udeležijo
ti za varno učenje, je to pravi program za vas!
vsi, ki imajo opravljen začetni tečaj. Uro vadbe
Urnik: torek in/ali četrtek 20.30–22.00 v in tedensko količino si izberete sami.
Študijski telovadnici.
Urnik:
Vodnik oddelka: Jan Černe, diplomant špor- • začetni tečaj: ponedeljek in četrtek 18.00–
tne vzgoje.
19.00 v trim kabinetu na OŠ Prežihovega
Voranca;
Aerobika (malo drugače)
• redna vadba: ponedeljek, sreda in četrtek
Pestra vadba je mešanica hi-lo, TNZ in step
19.00–20.30 v trim kabinetu na OŠ Prežihoaerobike s primesmi funkcionalne vadbe ob
vega Voranca ter petek 20.30-22.00 v Študobri glasbi, individualni obravnavi in odlični
dijski telovadnici
družbi.
Vodja sekcije: Aleš Leskovšek, aikido inUrnik: ponedeljek in/ali sreda 20.30–21.30 v štruktor.
Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Sandra Jamnik, vaditeljica Mlajši člani – splošna telovadba
aerobike.
Vadba je namenjena moškim od 20. leta dalje.
Urnik: sreda 20.00–21.30 v veliki telovadnici
Shakti Flow joga
na OŠ Prežihovega Voranca.
Shakti Flow pomeni življenjsko energijo. S Vodnik oddelka: Marijan Rabič, vaditelj gimprakso joge jo dvigujemo in ohranjamo tako fi- nastike.
zično, umsko kakor duhovno. Shakti Flow joga
je dinamična joga praksa, ki s prehajanjem iz Mlajši člani – košarka
asane v asano v ritmu ujjai diha in čisti ener- Košarka je namenjena moškim, starejšim od
getske kanale ter vzpostavlja energetsko in 20 let.
fizično ravnovesje. Gre za fizično zahtevnejšo Urnik: ponedeljek 20.30–22.00 v veliki telovadbo z velikim poudarkom na zavedanju tele- vadnici na OŠ Prežihovega Voranca.
sa in fokusu uma. Težavnostna stopnja Shakti Vodnik oddelka: Miran Taborski, vaditelj gimFlow joge je prilagojena znanju skupine.
nastike.
Urnik: torek 19.00–20.15 in petek 18.00–19.15
v trim kabinetu na OŠ Prežihovega Voranca. VADBE ZA STAREJŠE
Vadba se začne 22. 9. in prvi teden poteka
brezplačno.
Vadbe so namenjene vsem, ki se zavedaVodnica oddelka: Ana Benkovič, inštruktorica jo pomena ohranjanja gibalnih sposobnosti
joge in plesna pedagoginja.
do pozne starosti. Na urah je velik poudarek
na gimnastičnih vajah, s katerimi se ohranja
Pilates
gibljivost in prožnost telesa ter vajah za moč
Pilates je vadba s poudarkom na krepitvi jedra hrbtnega, trebušnega in nožnega mišičja, s
telesa – notranjih mišicah trupa, ki so mno- čimer se lahko učinkovito odpravljajo ali vsaj
gokrat pozabljene pri klasičnem treningu, omilijo težave s hrbtenico, kolki in koleni. Nepa vendar tako pomembne za lepo in zdravo nazadnje pa pomenijo organizirane oblike vaddržo telesa. Vadba se močno osredotoča tudi be tudi druženje, kar je pomembno predvsem
na mobilizacijo hrbtenice in povečanje giblji- za starostnike, ki velikokrat potožijo prav nad
vosti ter je prava protiutež sedečemu načinu osamljenostjo in odmaknjenostjo od družbe.

Starejše članice 2
Telovadba je višje intenzivnosti in je primerna
za ženske po 50. letu. Vsebuje več dinamičnih
gibanj in služi kot sredstvo za ohranjanje vitalnosti.
Urnik: sreda 17.30–18.30 v Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Helena Gregorc, inštruktorica aerobike in joge.

Akro-gim, aerobika, joga, pilates in aikido so
vadbe, namenjene mladim od 15. leta dalje in
odraslim, ki se zavedajo pomena gibanja za
zdravo življenje. Vadbi mlajši člani in mlajši člani – košarka, sta primerni za odrasle nad 20 let.

Preventiva in odbojka
Vadba je primerna za moške in ženske po
50. letu starosti. Prvi del vadbe je namenjen
preventivni telovadbi, ki zmanjšuje možnosti
nastanka osteoporoze in odpravlja težave v
hrbtenici, drugi del pa igri odbojke.
Urnik: sreda 18.30–20.30 v Študijski telovadnici.
Vodnica oddelka: Marica Žakelj, prof. športne
vzgoje.

VADBE V VRTCIH IN NA
ŠOLAH
Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav
staršev, hkrati pa želimo, da bi bila telovadba
na voljo vsem, ki si je želijo, bomo tudi letos
ponudili telovadbo na nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot interesno dejavnost. Predvidoma bomo
skupaj telovadili:
• v vrtcu Pod gradom – enoti Prule in Poljane,
• vrtcu Mladi rod v enoti Vetrnica,
• vrtcu Škofljica–Lavrica v enoti Bisernik in
• v vrtcu Jarše.
Interesno dejavnost gimnastike bomo izvajali
na:
• OŠ Prežihovega Voranca,
• OŠ Trnovo,
• OŠ Toneta Čufarja,
• OŠ Majde Vrhovnik in
• OŠ Šentvid.
V sodelovanju s klubom za ritmično gimnastiko TiM bomo ponudili interesno dejavnost –
ritmična gimnastika na:
• OŠ Jožeta Moškriča in
• OŠ Nove Jarše.

Cene vadb poiščite na
začetku revije (str. 2).
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INTERVJU

Pogovor s Sašom Bertoncljem

Mesta okoli trideset me
nikoli niso zadovoljevala.
Delavnost in vztrajnost sta vrednoti, ki ju v društvu še posebej
poudarjamo, in sta Sašu Bertonclju poleg nespornega talenta prinesli
status trenutno najboljšega gimnastičarja v Sloveniji in zmago na
konju z ročaji na prvih evropskih igrah ter še veliko drugih vrhunskih
uvrstitev. Sašo je dolgo časa iskal pot povsem na vrh in jo na srečo tudi
našel. In to v času, ko slovenska gimnastika nujno potrebuje zares
kvalitetnega tekmovalca.
sprašuje: Sašo Barle, foto: Bojan Senjur

P

raktično na vsakem tekmovanju je kandidat za najvišja mesta. Po kar nekaj
letih iskanja optimalne vaje je svoje
elegantno prenašanje telesa z ročaja na ročaj ustalil in postal zanesljiv, kar se pritiče
pravim šampionom. O vsem tem in še marsičem drugem smo se pogovarjali s Sašom, po
mnenju mnogih, pravemu nasledniku legendarnega Mira Cerarja na konju z ročaji.

Sašo, kako to, da se je fant iz Reteč odločil
za trening gimnastike v Ljubljani? In kako
ti je uspelo usklajevati veliko količino treninga, šolske obveznost ter vsakodnevno
vožnjo v Ljubljano?
Vse skupaj je v prvi vrsti povezano z mojimi
starši, predvsem z mamo, ki je gojila vadbo
gimnastike v Škofji Loki. V času študija na
Fakulteti za šport je spoznala tudi mojega
trenerja in me je že od samega začetka vpisala v Narodni dom. To pomeni, da sem član
društva že od začetkov svoje kariere.
Kdo pa so bili do sedaj tvoji trenerji?
Moj trener je bil vedno Sebastijan Piletič. Že
ves čas se dobro razumeva, tako ali tako pa
v gimnastiki ni praksa menjavanja trenerjev.
Verjetno bi se ob katerem drugem trenerju
lahko naučil še kaj drugega, vendar pa menim, da je bolj pomembno to, da se dobro razumeva in da me on dobro pozna. Zato tudi
nikoli nisem čutil potrebe po menjavi trenerja. Konec koncev so tudi rezultati, ki sva jih
do sedaj naredila, lep dokaz za to.
Za specializacijo na konju z ročaji si se odločil že zelo zgodaj. V tistih časih je bilo to
bolj izjema kot pravilo. Kdo je bil pobudnik
te odločitve? Ali meniš, da je bila ta odločitev prava?

Za tiste čase je bila to res zelo neobičajna odločitev. Večinoma smo takrat vsi fantje trenirali mnogoboj. To, da sem se takrat odločil
za eno orodje, mi je prineslo kar nekaj težav.
Težko sem se namreč prebil v reprezentanco,
saj rezultati še niso bili na takem nivoju, da
bi bila uvrstitev samoumevna. Sčasoma pa
sem postajal vse boljši, prihajati so začeli
vse boljši rezultati in redna uvrstitev v reprezentanco. Odločitev, ki je bila skupna med
mano in Sebastijanom, pa je bila prav gotovo pravilna, saj to dokazujejo moji dosedanji
rezultati. Razlog za tako odločitev pa je bil,
da sem v nekem trenutku začutil, da v mnogoboju ne morem doseči tega, kar si želim.
Mesta okoli trideset me namreč nikoli niso
zadovoljevala, vedno sem imel najvišje cilje.
Čutil sem, da jih lahko dosežem samo s specializacijo na konju z ročaji. In tukaj se je tudi
Sebastijan izkazal, saj je kljub želji, da čim
dlje vztrajam v mnogoboju, kmalu uvidel, da
je taka pot boljša in me pri tem tudi ves čas
podpiral.
Prvič si se tekme svetovnega pokala udeležil
že leta 2000, pri vsega 16-ih letih. Leta 2004
si z uspešnimi rezultati že pridobil OKS-ovo
kategorizacijo mednarodnega razreda. To
pomeni, da si že 15 let praktično ves čas
blizu ali celo v svetovnem vrhu. Kako ti je
vsa ta leta uspelo ohranjati motivacijo in iz
leta v leto nadgrajevati rezultate?
Na začetku res ni bilo lahko. Od prvega svetovnega pokala pa do rezultatov, ki so zadovoljili moje osebne želje, je minilo kar 6 let.
Imel sem namreč kar nekaj težav z iskanjem
prave poti iz zagate velikega števila napak na
tekmovanjih. Ko so se leta 2006 začeli tisti
pravi rezultati, motivacija ni bila več problem.

Vsaj tista za trdo delo ne. V letih 2011 in 2012
pa so se mi začele pojavljati težave s poškodbami, ki so mi zopet malo načele motivacijo.
Pa ne v smislu, da se mi ne bi več dalo trenirati, ampak bolj v tem pogledu, ali sem se zaradi močnih bolečin pripravljen vsakodnevno
prepričevati, da grem čez vse to. Za sedaj mi
nekako uspeva »borbati« čez vse te težave in
upam, da se bom še kar nekaj časa.
Tvoji dosedanji rezultati so zavidanja vredni. Zmagovalec sredozemskih iger, zlato in
bron iz univerzijad, dvakrat tretje mesto
na evropskem prvenstvu, četrto mesto na
zadnjem svetovnem prvenstvu, dvakrat
zmagovalec v skupni razvrstitvi svetovnega
pokala, osem zmag na tekmah za svetovni
pokal. Za češnjo na torti pa še zmaga na letošnjih prvih evropskih igrah v Bakuju. Kaj
je tisto, kar ti še manjka v tvoji zbirki medalj
oz. bi rad še osvojil in te motivira za delo?
Ja, ko takole slišim vse te rezultate, je res
lepo. Mogoče bi si jih moral večkrat pogledati
in se opomniti, kaj vse sem že dosegel. Je pa
tudi resw, da imam še kakšno neizpolnjeno
željo oz. cilj. Pred evropskimi igrami v Bakuju sem imel v vitrini z medaljami prostora
še za dve medalji, in sicer s svetovnega prvenstva in potem z olimpijskih iger. Sedaj je
mesto samo še za eno. To pomeni, da bom
moral vitrino povečati in le-to dopolniti, poleg omenjenih, še s kakšno medaljo. To je
rečeno malo v hecu, ampak dejstvo pa je, da
imam še kar nekaj ciljev pred sabo, tako da
motivacije za trening za najvišja mesta ne bo
zmanjkalo.

INTERVJU

Od prvega svetovnega
pokala pa do rezultatov,
ki so zadovoljili moje osebne
želje, je minilo kar 6 let.
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Na začetku intervjuja sva govorila o zgodnji specializaciji, ki ti je zaradi pravil zelo
zmanjšala možnost nastopa na olimpijskih
igrah. Kako je pri tebi s to željo, nastopiti na
največjem športnem dogodku? Ali je uvrstitev realen cilj, ki te lahko žene naprej ali si
zaradi nerazumljivih pravil že odmislil to
možnost?
Odmislil oz. odpovedal nastopu na olimpijskih igrah se prav gotovo nisem. Poizkušam
pa poskrbeti, da me vse skupaj ne obremenjuje preveč. Res je naš sistem kvalifikacij težak. Samo z osvojitvijo medalje na letošnjem
svetovnem prvenstvu bi se kvalificiral za
nastop na olimpijskih igrah v Riu prihodnje
leto. Lansko leto sem dokazal, da je medalja
na svetovnem prvenstvu realen cilj, saj je bila
že lani zelo blizu. Zato grem na letošnje svetovno prvenstvo s takim ciljem. Čeprav vem,
da to nikakor ne bo lahko. Nočem pa, da bi
me možnost uvrstitve na olimpijske igre preveč obremenjevala, saj kljub vsemu to nista
moja zadnja in edina cilja. Moja največja želja
je, da bi čim dlje časa ostal v svetovnem vrhu
in dosegal take rezultate kot do sedaj. Tekem
in priložnosti za vrhunske nastope bo tako še
dovolj, zato se ne želim preveč osredotočiti
samo na eno ali dve tekmi.
Vsi, ki redno spremljamo gimnastiko, vemo,
da si se v zadnjem letu in pol ukvarjal s poškodbo komolca. Kljub temu si v tem času
zmagal na evropskih igrah, osvojil medaljo
na evropskem prvenstvu in dosegel svojo
najboljšo uvrstitev na svetovnem prvenstvu. Ali to pomeni, da bi z zdravim komolcem lahko osvojil še kaj več ali pa se dobro
počutiš samo takrat, ko te nekaj boli? In seveda, kako je trenutno stanje tvojega zdravstvenega kartona?
(smeh) Težko bi rekel, da bi lahko kaj več
osvojil. Mogoče pa res pomaga, da si malo
poškodovan in se zaradi tega razbremeniš.
Je pa težko reči, da bi zdrav še več osvojil.
Nikoli nisem maral športnikov, ki so prišli na
tekmovanje in razlagali, da so malo prehlajeni in da se od njih ne sme kaj preveč pričakovati. Po drugi strani mi na kraj pameti ne
pade, da bi po tekmi razlagal češ, če bi bil
zdrav, bi pa še boljše telovadil. Zato lahko
rečem, da sem čisto zadovoljen s tem, kar
sem osvojil. Seveda si želim, kljub temu, da
sem po naravi borec in se ne predajam, da
bi bil čim več zdrav in na tekmovanjih pokazal, kaj res zmorem. Glede zdravstvenega
kartona je v tem trenutku kar v redu, saj je
težav manj kot v preteklosti. Je pa s komolcem tako, da se, dokler bom aktiven, bolečini ne bom mogel izogniti, ker so ligamenti
natrgani. Operacija in rehabilitacija pa v tem
trenutku ne prideta v poštev, saj bi s tem izgubil tudi leto in pol, česar pa si pri mojih
letih ne morem privoščiti.
V letu 2014 si v konkurenci izjemnih rezultatov slovenskih športnikov na zimskih
olimpijskih igrah v Sočiju dobil Bloudkovo
plaketo. To je drugo najvišje priznanje na

področju športa v Sloveniji. Kaj ti pomenijo
taka priznanja?
Zelo sem bil vesel tega priznanja. Bi pa
najprej povedal, da ne treniram zato, da dobivam priznanja, ampak treniram zato, da na
tekmovanjih dokažem, da sem dober in pokažem, kaj znam. Tovrstne nagrade so samo
posledica vrhunskih rezultatov na velikih
tekmovanjih. Ne glede na vse povedano pa
lahko odkrito povem, da sem nagrad vesel.
Za mene je to potrditev, da so bili
doseženi rezultati dobri.

prav gotovo izjemna pridobitev za mlajše generacije, ki jim bo omogočala še boljši razvoj.
Mislim, da bo tako glavni pritisk na plečih
trenerjev, da bodo te pogoje znali izkoristiti.

Leta 2010 ste s partnerico in mamo v
Škofji Loki odprli športno gimnastični
center Matrica. To kaže na to, da želiš pridobljeno znanje prenašati tudi na mlajše
rodove. Se vidiš v prihodnosti kot trener
v vrhunski gimnastiki ali se boš
raje usmeril k širjenju in prepoznavnosti gimnastike?
V zadnjih letih si vse bolj
V Škofji Loki smo odprdejaven v zastopanju
li omenjeni center, ki
Želim si, da bi dosegli tak
interesov športnikov.
deluje že peto leto in
nivo stabilnosti, da bi lahko
Postal si namreč
res sem ponosen na
predstavnik aktivnih
to, kako ga vodimo,
vsaj tisti, ki so že dosegli nek
športnikov na Gimčeprav to v teh težnivo in pokazali potencial,
nastični zvezi Slovekih finančnih časih ni
nije. Kako vidiš svojo
lahko. Se pa trudimo,
imeli voljo v športu
vlogo in čemu daješ
da so ljudje zadovoljni
tudi ostati.
največji pomen pri svoin ker so, smo tudi mi zajih prizadevanjih?
dovoljni. Kar se pa tiče moRes je. V zadnjem mandatu
jih ciljev po karieri si vsekakor
sem zamenjal Mitjo Petkovška
želim delati v centru, ki smo ga
kot predstavnika športnikov. Mitja je naustanovili. Ali bo to vrhunski šport ali kaj
mreč ugotovil, da nima več volje in časa za
drugega bomo še videli. Me pa sigurno bolj
tovrstno udejstvovanje. Mislim, da je bilo to
vleče v vrhunski šport, saj bi rad tudi jaz nezelo odgovorno od njega, da je mesto predal
koč ustvaril športnika, ki bi dosegal vrhunske
naprej. Tudi jaz sem pred sprejemom dobrezultate in bi lahko rekel, da je moj »proiro razmislil, ali lahko, ob vseh ostalih stvazvod«. Vem pa, da to ni tako lahko in enoreh, sprejmem tako funkcijo. Po naravi sem
stavno tudi, če bo moje delo dobro. Zato si
namreč tak, da, ko se za nekaj odločim, to
za enkrat želim le, da postavimo center še na
potem tudi z vsem srcem in zavzetostjo opvišji nivo, da začnemo tudi z vadbo vrhunske
ravljam. V svojem delovanju dajem največji
gimnastike, saj sedaj delamo predvsem na
poudarek izboljšanju pogojev za aktivne
množičnosti. Ko mi bo to uspelo, se bomo
športnike, telovadce. To pomeni, da se borim
lahko začeli pogovarjati o mladini, ki bi se
za njihove pravice, za ureditev finančnega
lahko ukvarjala z gimnastiko na takem nivostatusa skratka za stabilnost, ki je vedno
ju, kot se ukvarjam jaz.
problem v gimnastiki. V gimnastiki je namreč težko živeti od tega, razen če nisi zares
Za konec bi se ti zahvalil za prijeten intervju
vrhunski tekmovalec. Želim si, da bi dosegli
in čas, ki si si ga vzel za nas ter ti v imenu
tak nivo stabilnosti, da bi lahko vsaj tisti, ki
vseh bralcev zaželel veliko uspehov v jeso že dosegli nek nivo in pokazali potencial,
senskem delu sezone. Seveda pa bomo vsi
imeli voljo v športu tudi ostati. Ker če za to ne
skupaj najbolj držali pesti na svetovnem
bomo poskrbeli, bomo izgubili vse športnike.
prvenstvu konec oktobra, da ti uspe to, kar
Poleg tega se zelo trudim na področju medijsi najbolj želiš.
ske prepoznavnosti, ki je v gimnastiki slaba.
Hvala za te, res lepe želje. Vesel sem podJe pa res, da včasih naletim na zelo trde orepore in vsak, ki bo stiskal pesti za mene, mi
he, zato ni vedno lahko. Želim biti objektiven
bo še malo olajšal premagovanje naporov na
za obe strani in razumeti vse interese.
treningih. Pričakovanja na svetovnem prvenstvu pa so velika. Ni skrivnost, da grem
Dokončanje gimnastičnega centra Cerarna vsako tekmovanje z velikimi pričakovanji.
-Pegan-Petkovšek je pred vrati. Spraševati
Želim se uvrstiti na olimpijske igre, želim si
o tem, ali se odprtja veseliš verjetno ni potmedaljo na svetovnem prvenstvu in temu
rebno. Me pa zanima, ali lahko taka pridose ne gre izogibati. Če mi slučajno ne uspe,
bitev za tebe, tekmovalca v zrelih letih, pobo razočaranje verjetno veliko. Ne bo pa to
meni nov zagon?
konec moje zgodbe. Življenje bo šlo naprej.
Res se veselim tega centra. Rad bi pohvalil
Bi pa na tem mestu izkoristil priložnost in
vse akterje, ki so v projektu udeleženi, od
se obrnil predvsem na mlajše tekmovalce
Mestne občine Ljubljana do Gimnastične
Narodnega doma in seveda ostale ter jim rezveze Slovenije in države. Za mene se bodo
kel, naj vztrajajo v gimnastiki in športu, ker ti
spremenili predvsem vadbeni pogoji, ki bodo
šport lahko veliko da. Meni sta društvo in givrhunski in tudi drugi pogoji bodo na visomnastika dala res zelo veliko. Pa ne samo na
kem nivoju. Mislim predvsem na več prostotekmovalnem nivoju ampak tudi za življenje
ra in pripomočkov za rehabilitacijo poškodb,
sem se veliko naučil od športa. Zato se res
masažne prostore in podobno. Je pa center
splača vztrajati. 
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Razvoj telovadbe v Srednji Evropi

Zbornik Naša pot

V pravkar minulih letih je evropska ali še bolje rečeno srednjeevropska
gimnastika oziroma po slovensko starejše rečeno telovadba beležila nekaj
častitljivih obletnic. Leta 2012 so na Nemškem proslavili 150-letnico ustanovitve
nemške telovadne zveze (Deutsche Turnen Bund), isto leto je na Češkem
potekala 150-letnica češkega matičnega sokolskega društva Praški Sokol in v
letu 2013 smo ob boku obeh Slovenci obeležili 150-letnico matičnega sokolskega
društva na Slovenskem ali tudi širše na slovanskem Jugu – Južnega Sokola.
piše: Tomaž Pavlin, foto: ŠD Narodni dom

NAŠA POT: 150 let ustanovitve
Južnega Sokola in sokolskega
gibanja (urednik Tomaž Pavlin).
Ljubljana: Fakulteta za šport,
Zavod za šport RS Planica, 2014.

T

ako je konec leta 2013 v Muzeju novejše
zgodovine Slovenije v Ljubljani potekal
sokolski simpozij, po njem pa je izšel
zbornik Naša pot. Naslov zbornika je povzet
po istoimenski pesmi dolgoletnega sokolskega staroste Engelberta Gangla.
Organiziranje Južnega Sokola je pomembna
zgodovinska telesnokulturna prelomnica, kajti Južni Sokol ni bil le znanilec moderne ideje
telesne vadbe in telesne vzgoje ter nasploh
moderne telesne kulture, pač pa tudi temelj
oblikovanja telesnokulturnega življenja na
Slovenskem, ki sta ga pozneje v desetletjih
pred prvo svetovno vojno dopolnila planinstvo in šport. Na drugi strani je bilo sokolstvo znanilec internacionalizacije, saj se je
slovenska sokolska zveza leta 1907 včlanila v
mednarodno gimnastično zvezo in zastopala
slovensko telovadbo in slovenstvo na svetovnih prvenstvih in vsesokolskih slovanskih
zletih; in to v času, ko je Slovenija obstajala le
kot nacionalno-politična programska zahteva
Zedinjena Slovenija. S koncem prve svetovne
vojne in organiziranjem jugoslovanske države
so se slovenski sokoli združili s hrvaškimi in
srbskimi v Jugoslovansko sokolsko zvezo, ki
je imela sedež v Ljubljani in jo je slovensko
vodenje pomembno zaznamovalo. V tekmovalnem pogledu so jugoslovanske telovadne
vrste z redkimi izjemami zastopali sokoli iz
slovenskih društev (npr. Leon Štukelj, Josip
Primožič, Peter Šumi in drugi) in lahko rečemo, da je slovensko identiteto na telesnokulturnem področju mnogo bolj zaznamovalo sokolstvo kot pa šport in v tem pogledu
stereotipno smučanje. Tudi število članov v
sokolskih društvih je bilo po okvirnih podatkih spomenice Dravske banovine iz leta 1938
precej številčnejše kot v športnih, planinskih
in katoliških telovadnih društvih.
V zborniku je zbranih 14 znanstvenih prispevkov o delovanju sokolstva med leti 1863 in
1945, o nekaterih posameznikih, ki so zaznamovali sokolsko življenje ter o vplivu sokolstva na šolsko telesno vzgojo – o tem je pisal
dr. Gregor Starc, Jasna Novak Nemec pa nam

Tekmovalna vrsta za SP v Luksemburgu leta 1909.
je orisala prepletanja sokolstva in glasbe, ki
je mnogo širše, kot bi si mislili, obenem pa je
bila ta tema tudi prvič podrobneje raziskana
in predstavljena. V prvem delu zbornika mag.
Jože Podpečnik obravnava razvoj sokolstva do
prve svetovne vojne s poudarkom na Južnem
Sokolu in Ljubljanskem Sokolu, dr. Rok Stergar delo Jana Veselyja v Ljubljanskem Sokolu,
dr. Milan Pahor razvoj na Tržaškem, vprašanje
rekatolizacije in odnos Cerkve do sokolstva
do prve vojne pa odpira Aleš Šafarič. Poudarjen je tudi slovanski vidik: dr. František Kolar
(Praga) predstavlja razvoj na Češkem in oriše

panič Slavec), Engelbert Gangl (dr. Iztok Durjava) in nenazadnje Viktor Murnik, ki ga je dr.
Ivan Čuk označil kot očeta slovenske telesne
kulture, obenem pa poudaril na napačno interpretiranje, da je bil termin telesna kultura
komunističnega izvora in tako povod za aktualno terminološko športizacijo. Vprašanje
sokolstva med drugo vojno in razdeljenost na
partizanski in četniški del predstavlja dr. Vida
Deželak Barič ter obenem npr. poudari mnenje
komunistov, da so v OF njihove najmočnejše
zveze ravno s sokoli.

Južni Sokol ni bil le znanilec moderne ideje telesne vadbe in telesne
vzgoje ter nasploh moderne telesne kulture, pač pa tudi temelj
oblikovanja telesnokulturnega življenja na Slovenskem, ki sta ga pozneje
v desetletjih pred prvo svetovno vojno dopolnila planinstvo in šport.
osebnost Miroslava Tyrša, dr. Zrinko Čustonja (Zagreb) predstavi hrvaški razvoj do prve
vojne, srbski pa dr. Nikola Žutić (Beograd), ki
se v nadaljevanju naveže na jugoslovansko
obdobje ter oriše tudi vpetost sokolstva v napeti jugoslovanski politični vsakdan. Podobno
je jugoslovansko združevanje in zatem podržavljanje sokolstva leta 1929 orisal dr. Tomaž
Pavlin. Poleg teh tem so predstavljene nekatere pomembne osebnosti, npr. prezgodaj
umrli starosta Ivan Oražen (dr. Zvonka Zu-

Z zbornikom smo osvetlili raziskovalno stanje
zgodovine sokolstva, obenem pa odprli kar
nekaj novih tem in poudarili zgodovinski pomen sokolstva in sokolske dediščine, ki se je
po drugi vojni nadaljevala preko društev Partizana. Zbornik je finančno omogočila Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fakulteta za šport. marsičem
drugem smo se pogovarjali s Sašom, po mnenju mnogih, pravemu nasledniku legendarnega Mira Cerarja na konju z ročaji. 
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Moj cilj je dober nastop
v mnogoboju, zbrati si
želim 81 točk in mislim,
da bi to bilo dovolj za
uvrstitev na OI v Riu 2016
Alen

Pričakujem dinamičen del
jesenskega obdobja, cilj je
uvrstitev v reprezentanco za
SP, v primeru tega si želim
kvalitetni nastop na bradlji
Mitja

Novice iz GIBa

Medalje, testenine
in ohladitev v sodu

Cilj je absolutno izvesti vajo
s 6.8 težavnosti, se prebiti v
finale in tam osvojiti medaljo.
Le tako grem lahko v Rio. Vse
ostalo bi bilo razočaranje
Sašo

Rad bi se uvrstil v finale
svetovnega pokala
v Osijeku, cilj je tudi
uvrstitev v reprezentanco
za SP v Glasgowu
Žiga

Kakor se spodobi za letošnje zelo vroče poletje, vam bom poskusil v tokratnih novicah podati tudi vroče informacije
o dogajanju v GIBu, rezultate spomladanskega dela sezone, kaj smo počeli med poletjem, kako smo doživljali
največji evropski gimnastični kamp v Tirrenii, naši članski reprezentanti pa vam bodo na kratko predstavili cilje za
jesen in kaj pričakujejo od oktobrskega svetovnega prvenstva, ki bo tokrat potekalo v Glasgowu.
piše: Igor Ivanuš, foto: Urban Sever in ŠD Narodni dom
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V POLETJE SMO VSTOPILI Z
VRHUNSKIMI REZULTATI ...
Spomladanski del tekmovanj se je za naše
najmlajše začel prav s pokalom Narodnega doma, kjer so nekateri tekmovalci prvič
v koledarskem letu 2015 prestopili v višje
kategorije obveznih vaj. Tekmovanje je bilo
namenjeno vpogledu v to, kaj smo se naučili
v zimskem času, prebijanju treme in ponovnemu navajanju na ritem tekmovanj. Sledile so regionalne tekme za pokal Ruš, nato
pokal Viča, ki je prav tako potekalo v ljubljanskem GIBu. Na vseh tekmah so se naši
tekmovalci dobro odrezali. Vrhunec
sezone pa smo vseeno dočakali v juniju na vsakoletnem pokalu Slovenije. Zanimivost
tega nacionalnega
tekmovanja je, da se
ne tekmuje po sistemu obveznih vaj, temveč po pravilniku FIGE, z nekaterimi olajševalnimi okoliščinami, kar se tiče dodatnih
elementov, ki so v pomoč mladim telovadcem. S tem sistemom se navaja najmlajše
in seveda trenerje, da ni dovolj le sistem
obveznih vaj, temveč da je vseeno potrebno
slediti mednarodnemu pravilniku.
Pokala Slovenije se je iz našega društva udeležilo nad dvajset tekmovalcev in doseglo
nekaj odličnih rezultatov. Tako je med kadeti
(letniki 2005–2001) Svit P. Stres na krogih osvojil 2. mesto, Lenart Dolenc je na preskoku
zmagal, na bradlji pa je 2. mesto osvojil prav
tako Lenart, tretji pa je bil klubski kolega in
najmlajši med kadeti, Kevin G. Buckley.
Med člani smo imeli tri tekmovalce, Žiga je
na parterju zmagal, na konju z ročaji je Žigovo zgodbo nadaljeval Sašo, tekmovalni
dan pa je z zmago na bradlji zaključil Mitja
Petkovšek. Naši člani pa so imeli že pred
pokalom Slovenije svoj vrhunec. Na tekmi
za svetovni pokal v Anadii je Žiga Šilc osvojil 2. mesto na parterju, Sašo je bil četrti na
konju, Mitja pa peti na bradlji. Tekmovanja

so nadaljevali v Dohi, kjer je bil edini finalist
Sašo in sicer šesti na konju. Sašo je na tekmi
za svetovni pokal v Ljubljani ponovil dosežek iz Dohe. Vsi štirje pa so si tudi zagotovili
kategorizacijo svetovnega razreda.
Iskrene čestitke vsem našim vrhunskim
telovadcem!

... GA NADALJEVALI Z AKTIVNIMI
POČITNICAMI ...
Konec junija in začetek meseca julija so si
člani privoščili kratek oddih, da si napolnijo
baterije za vrhunce v jeseni; prav tako smo
v mlajših kategorijah naredili enomesečni
premor, saj otroci ne potrebujejo le telovadnice, magnezije in znoja, temveč tudi kaj
drugega, kot je na primer – morje. Smo pa
tokrat z dvema našima mladima telovadcema, Gregorjem in Lenartom, odšli na malce
bolj delovno »morje«. In sicer v gimnastični kamp v Tirrenii, ki je trajal od 28. 6.–8.
7. 2015. Kamp je znan po tem, da se veliko
novega naučiš in je v veliki meri namenjen
izobraževanju trenerjev; tekmovalci pa tudi
dobijo malce drugačen pogled na druge
sisteme treningov, spoznavajo se z fanti iz
drugih držav, vsak dan hodijo na plažo, zvečer se udeležujejo različnih družabnih iger.
Tekom dneva pa vsak dan opravijo dva treninga, ki trajata po tri ure. Da ne bom preveč
dolgovezil, naj fanta kar sama podata svoje
mnenje o Tirrenii.
Gregor je povedal: »V Tirrenii smo se imeli
zelo lepo. Spoznala sva veliko novih ljudi iz
različnih držav. Hodili smo na lepo plažo,
kjer smo se zelo zabavali. Naučili smo se
marsikaj novega in spoznali, kako razmišljajo drugi trenerji. Vaje za moč so bile težke
vendar se je splačalo potruditi. Edino hrana
mi ni bila najbolj všeč, saj je bila vsak dan
ista. Videli smo tudi Firence in Piso. V Pisi
smo bili malo časa, smo si pa zato lahko bolj
natančno ogledali Firence. Čas je zelo hitro
minil. Bila je zelo lepa izkušnja in ponovno
bi šel, če bi imel priložnost«.
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Lenart pa je dodal: »Na pripravah v Tirrenii
nas je bilo 25 iz 14 držav. Imeli smo dva treninga na dan. Potek treningov mi je bil všeč,
ker smo veliko delali na vajah za moč in malo
po orodjih. Vaje za moč so se mi zdele težke.
Imeli smo tudi predavanja o posameznih
orodjih. Veliko smo delali osnov, popravljal
sem tehniko osnovnih elementov. Obroki
mi niso bili všeč, ker so bile vedno testenine.
Po kosilu smo odhajali na plažo. Ob večerih
smo igrali pink ponk. Ogledali smo si Firence
in Piso. Zadnji dan smo imeli banket«.
Po povratku v domovino sta fanta odšla na
zaslužene tritedenske počitnice.

... IN ZAKLJUČILI S KOVANJEM
NAČRTOV ZA NOVO SEZONO.
GIB je bil že popolnoma nabit s članskimi
reprezentanti, ki se že celo poletje z raketnim pogonom in litri znoja v telovadnici,
kjer ni nič manj ali več kot 35 stopinj Celzija, pripravljajo za nove rezultatske izzive.
Družbo v juliju so nam delala tudi dekleta
iz Šiške ter dekleta iz Zelene jame. Lahko
si le predstavljate, kako nabit je bil julij. V
avgustu smo začeli tudi treninge s PŠ in UŠ
in moram zelo pohvaliti dobro udeležbo na
treningih. Pridobitev GIBa je tudi dvesto litrski sod poln vode, ki je ohlajena na 15–17
stopinj Celzija, naši člani se usedejo vanj in
se hladijo približno 10 minut po treningu.
Pravijo, da je dobro za regeneracijo mišic.
Ker smo že spet pri članih in njihovih načrtih
za jesen, sem se z njimi malo pogovoril tudi
o ciljih za prihodnost.
Za naše fante bomo zagotovo še zelo stiskali pesti v naslednjih mesecih. Za konec
pa naj na kratko omenim, da se gimnastični center CPP hitro gradi in je v zaključnih
fazah. Tačas pa vseeno navijajte in spodbujajte naše fante, saj veliko časa namenijo
gimnastiki, našemu društvu, v tem primeru govorim tako o najmlajših kot tudi malo
starejših. 
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Pregled dogodkov ob zaključku sezone 2014/2015

Dobri rezultati so pomembni.
Dobra zabava pa še bolj.
Ker je nova sezona že pred vrati, je prav, da obudimo spomine tudi na lanskoletni zaključek.
piše: Jan Černe, foto: ŠD Narodni dom

V

zaključku sezone smo se s fanti udeležili zadnjih tekem na veliki prožni ponjavi, ki je v Sloveniji še razvijajoča se
disciplina. Skoki, ki se izvajajo na tekmovanjih, so vedno višji, poleg tega se lahko med
njimi najde tudi marsikatera dvojna salta.
Dekleta in fantje iz gimnastične šole so se
udeležili Pokala Slovenije v Novem mestu,
kamor so se odpeljali z vlakom, na katerem
so se prijetno zabavali. Na tekmovanju so se
odlično odrezali in skoraj v vseh kategorijah
stali na stopničkah.
Fantje iz programa Gimnastika za vse so
se udeležili državnega prvenstva programa
Gimnastika za vse v Renčah, kjer po lepo
izvedenih vajah na posameznih orodjih domov niso odšli praznih rok. Dekleta so se
udeležila še zadnjih tekem stopenjskega
sistema, kjer so pokazale svoje znanje, žal
pa sem jim želja po najvišjih mestih zaradi
hude konkurence ni uresničila.

Med vsemi tekmovanji
Narodnega doma pa v polnem
obsegu. Dekleta so nastopila
so se vadeči pripravljali tudi na nastop ob
na preskoku, bradlji, gredi,
Tisti, ki jih še niste,
parterju in mali prožni
zaključku festivala
ponjavi, fantje pa na parIgraj se z mano,
lahko medalje in priznanja
terju, krogih, preskoku,
ki je potekal na
bradlji, drogu in mali
Kongresnem trgu.
miške Eli in značke Sokolček
Množica gledalcev
prožni ponjavi.
prevzamete v pisarni društva
jih je sprva čudno
Za čisto pravi zaključek
gledala, ko so nad
v času uradnih ur.
glavami prinesli blasezone smo na Letnem telovadišču mlajšim otrokom
zino air-track, kmalu
pripravili ekspedicijsko odpravo
pa so jih z navdušenjem spodbujali in nastop
v Premanturo, malo starejšim pa
zabavne štafetne igre. Seveda ne bi bilo
pospremili z bučnim aplavzom.
pravega zaključka, če nam starejši fantje iz
gimnastične šole ne bi pripravili krajšega
V vrtcih in v telovadnici so otroci pridno opnastopa na air-tracku. Vsem vadečim, ki
ravljali še zadnje naloge za medaljo miške
so opravljali naloge za medaljo miške Eli in
Eli. V šolah smo pripravili prava tekmovanja
značke Sokolček, smo podelili priznanja in
za značko Sokolček. Tam, kjer nimajo vseh
nagrade. Upam, da se bomo letos spet skugimnastičnih orodij, smo tekmovanja izpeljali s prilagojenimi pravili, v telovadnici
paj zabavali in se učili novih vragolij. 
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Poletni tabor v Premanturi

Celo leto smo jo čakali ...
... v času pisanja teh vrstic pa smo že čez polovico – taboreči se ravno javljajo iz četrte skupine, kjer se imajo
menda odlično. Za tiste, ki ne veste o čem pišem: Govorim o taboru Narodnega doma, ki se nahaja v prijetnem
borovem gozdičku, le nekaj kilometrov od istrskega narodnega parka Kamenjak, znotraj katerega lahko
najdemo ene najlepših plaž jadranskega morja, samo 40 metrov od tabora pa nas čaka že prva.
piše: Nuša Jarc, foto: Gašper Toth in ŠD Narodni dom
ZAKAJ V PREMANTURO?
Med letom se mi večkrat zgodi, da me kdo
vpraša »Pa zakaj ravno ta Premantura? Kaj
pa je tam tako posebnega? Bi bilo to primerno tudi za našo družino? Bom imel tam kaj
za počet’, saj sem že srednješolec? A ne bo
tam preglasno, veš, jaz sem že starejša? A
dam lahko otroka kar samega na taborjenje
– boste zmogli? ...« In vedno se zalotim, da
skušam odgovoriti kar vse naenkrat, dobre misli in spomini pa po navadi kar en čez
drugega opisujejo, kako super se imamo v
Premanturi in kaj vse lahko tam počnemo.
Tabor je res primeren za vse, različne taborne skupine pa imajo program prilagojen različnim željam taborečih. Tako je v nekaterih
skupinah več igrivosti in aktivnosti za mlajše otroke, drugje je pravi živžav in ogromno najstniške energije osnovnošolcev ter
srednješolcev, imamo skupine primernejše
za taborjenje družin, seveda pa svoj mir in
dejavnosti najdejo tudi starejši. Brez težav
lahko rečem, da v taboru prav vsak najde
družbo, če jo le želi.

SKUPINSKE AKTIVNOSTI
ALI ČAS ZASE
Prav tako se lahko vsak vključi v skupinske
aktivnosti. Tabor ponuja športno preživljanje prostega časa, saj so ob plavanju in

vodnih dejavnostih na voljo še odbojkarsko,
košarkarsko in nogometno igrišče, mize
za namizni tenis, večnamensko igrišče za
mehki tenis ter ples in možnost izposoje koles ter pedolinov. Ne zanemarljivo je
tudi dejstvo, da v taboru že stojijo šotori z
vzmetnicami, hkrati pa ima vsak taboreči
polni penzion z zajtrkom, kosilom, malico
in večerjo. Tako se res lahko posvetite samo
sebi, aktivnostim, ki jih želite početi na dopustu in počitku. Otroci v vrstah, ki taborijo pod vodstvom vodnikov, pa imajo poleg
obilice družbe vrstnikov, sklepanja novih
prijateljstev, iger, zabavnih dejavnosti, plesov in športnega udejstvovanja v naravi tudi
prednost, da se brez staršev nekoliko osamosvojijo in preživijo čas taborjenja brez telefonov, računalnikov in druge tehnologije.

NOVO: PRIPRAVLJENI NA DEŽ
Letošnja novost je, da smo šotore še izboljšali, tako da smo dodali nepremočljivo
»plahto« še nad apsido šotora. Zdaj so res
primerni tudi za nalive, letos pa jih očitno ne
rabimo, saj imamo za enkrat krasno sončno
vreme. Vpisi v skupine, kjer taborijo družine,
so ostali primerljivi s prejšnjimi leti, zelo veseli pa smo, da se je izboljšal vpis v otroške
skupine, kjer otroci taborijo pod vodstvom
vodnikov. 

PREMANTURSKA PESMICA
ZA VSE SLADKOSNEDE PACKE
Je že res, da les je les,
in da pride iz dreves,
torej sodi v naravo,
ampak ne v vsako travo.
Zatorej naprošam
slehernega sladkosneda,
da palčke,
ki štrli iz sladoleda
ne pusti na tleh naj dom ji najde ...
v smeteh!
Tine Lisjak
receptor v 4. skupini
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Svetovalnica PU

Starševstvo in družina
Družina je in vedno bo osnovna celica družbe. Zato je še tako pomembno,
da v času naraščajočih vplivov vsi pomagamo otrokom in mladostnikom,
da ostanejo v stiku s seboj in jih podpiramo na njihovi pravi poti. Starši pa
jim predvsem omogočijo kakovostno odraščanje na osnovi kakovostnega
starševstva, ki izhaja iz kakovostnega partnerstva. V prispevku bom
navedla nekaj pomembnih definicij družine, ki vsebujejo smernike.
piše: Ana Hram, foto: Zcool

E

no od najpomembnejših hipotez o
zdravi družini je postavil Ackermann,
ki zagotavlja tudi zdravje vsakega posameznika v družini.
»Družina je zdrava, če uresniči biološke potenciale odnosa roditelj – otrok in mož – žena:
zagotoviti mora zaščito pred nevarnostmi
in materialni obstoj družine; pripadati mora
skupnosti in biti varno integrirana; navznoter
mora biti enotna, sposobna, da se sama stabilizira in raste; ohraniti mora sposobnost,
da se prilagaja spremembam. Družina mora
imeti cilje in realistične, primerne, uresničljive
vrednote. Družina mora zagotoviti vzdušje, v
katerem se bo psihološka identiteta njenih
članov uskladila z identiteto družinske skupine, tako da bo omogočala individualizacijo. Družinske vloge morajo biti v skladu s
spolom, dobro definirane in morajo omogočati zadovoljevanje temeljnih potreb
njenih članov. Če pride do konfliktov in
pomanjkljivega zadovoljevanja osebnih
potreb, mora imeti družina psihološka
sredstva za korektno percepcijo problema. Sposobna mora biti, da najde rešitev, ki pomeni zadovoljevanje potreb in
rast njenih članov. Sprejemanje identitet

Za dobro počutje v družini,
tako staršev kot otrok, je
potrebna družinska struktura,
ki omogoča jasno izražanje
potreb (šele kasneje tudi želja),
problemov ter je fleksibilna in
odprta za spremembe.
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posameznika in družine ustvarja možnosti
za individualno avtonomijo in ustvarjalnost.
Vzgoja mora upoštevati telesne in duševne
potrebe otroka in preprečiti tekmovanje (rivalstvo) med potrebami staršev in potrebami
otrok. Pokazatelj zdravih družinskih odnosov
je ustvarjalna komplementarnost v vlogah
mož – žena, roditelj – otrok, ne pa odsotnost
konfliktov.«
Naj nadaljujem z definicijo psihologinje in
družinske terapevtke Čačinovič - Vogrinčičeve kdo vse tvori družino:
»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki
so v interakciji, imajo skupne motive in cilje;
povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno
trajna struktura statusov in vlog, v družini se
oblikujeta zanjo značilna struktura moči in
način vodenja; izoblikuje se relativno trajna
mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov; diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni
odnosi med člani.«
Prav tako Čačinovič - Vogrinčičeva poudarja
pomembnost družine kot skupine za spoštljivo zadovoljevanje potreb vseh družinskih
članov tudi novih. »Za človeka je družina prvi
socialni sistem, v katerem začne poimenovati, prepoznavati svoje potrebe; to je prvi socialni sistem, v katerem se uči z njimi ravnati,
jih izraziti, jih zadovoljiti.«
Čačinovič - Vogrinčičeva navaja tudi pomembnost konfliktov v družini in konstruktivnega razreševanja le-teh: »Konflikti v
družini so neizogibni, konflikti preživetja z
drugim človekom zase. V družini se mora zgoditi nemogoče: treba je ustvariti pogoje za odnose, soočenje, odgovornost, da bi skupaj – ne
drug proti drugemu in ne drug mimo drugega
– preživeli.«
Petzold pa zaradi velikih sprememb definira
družino precej ohlapno. Družino pojmuje kot
posebno socialno skupino, za katero so značilni intimnost in medgeneracijski odnosi.
Lukasova imenuje družino gravitacijsko središče ljubezni. »Družino imenujemo zarodna
celica vsega človeškega življenja, toda družina je več kot to, je kratkomalo središče življenja. Še nikdar doslej, v nobenem prejšnjem
obdobju, nismo bili v to tako prepričani kot
danes, ko smo spoznali kritične posledice
decentralizacije družine. Starejši so izseljeni v domove, sorodniki se odmikajo drug od
drugega, matere in očetje razmišljajo o loči-

tvi, napol odraščeni otroci bežijo od doma,
majhne otroke vzgaja televizija in o nerojenih
se postavlja vprašanje, ali naj bodo sploh še
donošeni…«

VLOGE V DRUŽINI

Ščuka pa poudarja pomen družine kot edine tovrstne skupnosti. »Družina je vedno
bila in bo bojišče in pribežališče, prostor za
intimno izražanje sebe, za povezovanje generacij in spolov ter prostor za rojevanje in
umiranje. Tega ne zmore nobena druga človeška skupnost.«

Odprte družine (zdrave, uravnotežene,
funkcionalne)
Zaprte družine (skrajne, ekstremne,
disfunkcionalne)
Srednje družine
Poljubne družine

Satirjeva pa pojasnjuje razmerje ozaveščenih
procesov v družini, ki je kot vrh ledene gore.
»Le ena desetina vsega kar se dogaja v družini je na ravni ozaveščenega, kar priča o tem,
koliko soočenja in odgovornosti zmoremo v
vsakdanjem življenju in kako ozek je ta običajen skupni, razvidni prostor.«

Komunikacija
Vloge
Podsistemi, hierarhija in meje

Točne definicije družine, ki bi jo opisovala v vsej njeni pojavnosti ni, saj se nenehno
spreminja, zato so samo okvirni, a uporabni
strokovni opisi. V nasprotju z Uletovo, ki kot
družino definira »osebo ali skupino oseb,
ki skrbi za otroka in jo zakonodaja in praksa
posamezne države pripozna za tako, torej za
družino«, je družina socialni sistem, ki se kot
taka definira sama. Pogosto družino veže,
poudarja Čačinovič – Vogrinčičeva skupna
zgodovina, trajnost odnosov, konfliktnost
odnosov, krvne vezi, skupni motivi in cilji.

DELITEV DRUŽIN
Za dobro počutje v družini, tako staršev kot
otrok, je potrebna družinska struktura, ki
omogoča jasno izražanje potreb (šele kasneje tudi želja), problemov ter je fleksibilna
in odprta za spremembe. Tudi vloge v družini morajo biti jasne, meje med člani družine
zdravo postavljene in poznane vsem družinskim članom. Poznana pa morajo biti tudi vsa
pravila, ki morajo biti jasna in prav tako dolžnosti vsakega posameznika. Starši so nosilni
odgovorni akterji v družini, kateri morajo biti
med seboj dobro povezani in skrbeti morajo
za doslednost vzgoje svojih otrok in slediti
skupnemu cilju. Posledica vsega naštetega je
možnost zdrave avtonomije pri posamezniku, torej spodbujanje in omogočanje samostojnosti, spoštovanje vsakega člana in upoštevanje njegovih individualnih posebnosti,
talentov in potencialov.

19

Vloga ženske – vloga matere, vloga žene
Vloga moškega – vloga očeta, vloga moža
Vloga otroka - vloga sorojenca

TIPI DRUŽIN

STRUKTURA DRUŽINE

VZGOJNI STILI
Represivni, avtoritarni vzgojni stil
Permisivni vzgojni stil
Avtoritativni ali interakcijski vzgojni stil

ELEMENTI DOBRE DRUŽINE
Konstruktivno reševanje konfliktov in
dvosmerna komunikacija
Povezanost, avtonomija in prilagodljivost
Ravnanje s spremembami in prilagajanje
spremembam

STILI STARŠEVSTVA PO TIPOLOGIJI
DRUŽINSKIH ODNOSOV PO
BOUWKAMPU
Tip 1 (-S, -O) zanemarjanje, zloraba,
zapuščenost;
Tip 2 (-S, +O) omreženost, ujetost;
Tip 3 (+S, -O) ločenost, prostost;
Tip 4 (+S, +O) uravnotežena individualnost,
zadovoljstvo.

STILI STARŠEVSTVA PO VZGOJNI
TIPOLOGIJI PO BOUWKAMPU
Tip 1 (+S, -O) zanemarjanje, ignoriranje,
brezbrižnost, nevpletenost;
Tip 2 (+S, +O) popustljivost, permisivnost;
Tip 3 (-S, +O) avtoritarnost;
Tip 4 (-S, -O) recipročna avtoritarnost, veliko
dvosmerne komunikacije.
V nadaljevanju tematike o družini in kakovostnem starševstvu, ki izhaja izključno iz kakovostnega partnerstva, sem bom dotaknila
varovalnih dejavnikov družine kot so: odnos
zakoncev v optimalnih družinah, procesi, ki
prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine
in pomen varovalnih virov v skupnosti. 

Družine lahko delimo glede na vloge v družini, tip družin, strukturo družine, vzgojne
stile in na elemente dobre družine, stile
starševstva, itn.
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ŠESTDNEVNI BIVALNI
SMUČARSKI TEČAJ
KOPE 2015
CENA TEČAJA

295 €

CENA VKLJUČUJE:
• 5 polnih penzionov + dodatno kosilo
• 6-dnevna smučarska karta
• šola smučanja
• 1 x nočna smuka
• zaključno smučarsko tekmovanje,
• celodnevno varstvo in animacija,
• avtobusni prevoz Ljubljana–Kope–Ljubljana
DOPLAČILO:
• Letna članarina za tiste, ki niso člani
društva v sezoni 2015/2016 – 19 €.
• Izposoja smučarske opreme – cena po
dogovoru.

PRIJAVE

od 16. 11.
dalje

Prijave zbiramo v pisarni in na recepciji ŠD
Narodni dom, Bleiweisova 25, v času
uradnih ur.
Ob prijavi se plača 125 € akontacije in
članarino (19 €), razliko pa do 6. 2. 2016.
Dodatne informacije:
01/42 23 750 ali 051/664 944 (Sašo)
narodni.dom@siol.net

14. DO 19. 2. 2016
od nedelje do petka v času šolskih
počitnic za osrednjo Slovenijo
Tečaj smučanja je namenjen otrokom od 5. leta starosti
naprej ne glede na njihovo smučarsko znanje. Tečaj
smučanja poteka na smučišču Kope nad Slovenj Gradcem,
ki ima zelo dobre terene in žičniške naprave za učenje
smučanja. Nastanjeni bomo v Hotelu Luka (3 zvezdice),
ki je oddaljen 100 metrov od smučišča in ponuja prijetno
bivanje ter veliko prostora za različne ostale aktivnosti.

