G la silo Špo rtnega društ va N arodni dom / IS S N 18 5 5 - 0 3 7 1 / A P R I L 2 0 1 6

Š te v ilk a: 2 9

R azpis za Premanturo 2016: Dobrodošli v taboru!

K aj dogaja: Čestitamo, postali ste člani e-kluba
Intervju: Mitja Petkovšek – Z gimnastiko sem si polepšal življenje
Utrinki: Adijo GIB, pozdravljen Gimnastični center Ljubljana

CENIK
TABORJENJA
V PREMANTURI
2016

23 €
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Za prijave do 15. maja
priznamo popust
pri članarini
za tabor.
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brezplačno

2012-2013

81 €

90 €

121 € 134 €

121 € 134 €

113 € 125 €

56 € 63 €

2009-2011

173 € 192 €

259 € 288 €

259 € 288 €

242 € 269 €

121 € 134 €

2004-2008

230 € 256 €

346 € 384 €

346 € 384 €

323 € 358 €

161 € 179 €

1999-2003
1950 in starejši

259 € 288 €

389 € 432 €

389 € 432 €

363 € 403 €

188 € 202 €

1951-1998

288 € 320 €

432 € 480 €

432 € 480 €

403 € 448 €

202 € 224 €

OTROCI
V VRSTAH***

1. SKUPINA (5+)
od pet. 24. 6.
do čet. 30. 6.

dn

dn

dn

dn

dn

a

a

a

a

a

ce

ce

ce

ce

ce

na

na

na

na

na

2. SKUPINA(9+)** 3. SKUPINA
od čet. 30. 6.
od pet. 15. 7.
do pet. 15. 7.
do sob. 30. 7.
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2014-2016
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5. SKUPINA
do sob. 13. 8.
od sob. 20. 8.
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4. SKUPINA
od sob. 30. 7.
do sob. 13. 8.
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3. SKUPINA
od pet. 15. 7.
do sob. 30. 7.
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2. SKUPINA
od čet. 30. 6.
do pet. 15. 7.

4. SKUPINA****
od pon. 1. 8.
do pon. 8. 8.

5. SKUPINA (5+)
do sob. 13. 8.
od sob. 20. 8.

135 € 151 €

135 € 151 €

2009-2011

116 € 129 €

2004-2008

155 € 172 €

361 € 401 €

181 € 201 €

181 € 201 €

1998-2003

174 € 194 €

406 € 452 €

203 € 226 €

203 € 226 €
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POSEBNI POGOJI RAZPISA:
• Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo
le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.
• Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve pri-
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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 pet dni
pred začetkom posamezne taborne skupine.
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Prijava in vplačana akontacija zagotavlja prijavljenim
mesto v taboru. Preostanek se plača na taborjenju v
Premanturi, razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti plačan celotni znesek do 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 zasedenosti skupine lahko taborno vodstvo
zavrne goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.
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Prijave sprejemamo:
• v pisarni društva v času uradnih ur: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10. do 12. ure ter ob torkih
in četrtkih od 14. do 17. ure;
• v recepciji Študijske telovadnice: od ponedeljka do
petka od 16.30 do 20.30;
• na spletni strani www.narodnidom.si.

a

Ob prijavi se vplača akontacija članarine za tabor, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2012 in 2013: 15 €,
• posamezniki in družine – letnik 2011 in starejši: 30 €,
• otroci v vrstah – prva, četrta in peta skupina: 30 €,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 €.
Do 15. maja sprejemamo prijave samo za celo skupino. Ne spreglejte popusta za zgodnje prijave (do
15. 5.). Če 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.
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PRIJAVA:
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2015/2016 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

re

**** Priprave Gimnastične šole ŠD
Narodni dom od 1. 8. do 8. 8.
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*** Če v isti taborni skupini v
vrstah tabori več otrok iz iste
družine, ima drugi prijavljeni otrok 10 % popusta, tretji pa 20 %
popusta. Popust se obračuna pri
nižji ceni.

ZAČETEK
VPISA:
4. APRIL 2016.

1. SKUPINA
od pon. 20. 6.
do čet. 30. 6.

* Za družine s tremi ali več otroki,
prijavljene za celo skupino, velja
10% popust.
** V 2. skupini imajo otroci, ki
so aktivni člani društva (vpisani v katero koli vadbo v sezoni
2015/2016), dodaten 20% popust.

19 €
do

POSAMEZNIKI
IN DRUŽINE*
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Vstop v tabor je na dan
začetka skupine po 15. uri
(razen za otroke v vrstah).
Društvo svojim članom,
prijavljenim na taborjenje,
nudi prenočišče v šotoru
opremljenem z vzmetnico,
celodnevno uporabo športnih igrišč in rekvizitov,
športno animacijo ter tri
dnevne obroke in malico.
Vsaka skupina se začne
z večerjo in konča z zajtrkom. Za otroke v vrstah
cena poleg navedenega
vsebuje še celodnevno
varstvo otrok in izvajanje
športnih aktivnosti po programu.

ČLANARINA
2015/2016:

jave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše
pravočasno obvestil.
• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je
navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih
primerih in ob predhodnem dogovoru z vodstvom
tabora.
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 plačila
je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki
bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi
taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske
vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 20. 6.
2016. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih
pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON
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Uvodnik

Hvala za zaupanje

Foto: osebni arhiv

Doletela me je velika čast, ki
je hkrati, tako kot vsaka čast,
tudi odgovornost – ponujeno
mi je bilo urednikovanje Stoje
in sprejela sem ga. Naj pojasnim, zakaj.
Najprej zato, ker je (bil) Narodni dom tudi moj drugi dom.
Tri leta sem štela, ko so me
starši (zaradi ploskih nog)

Kazalo

pripeljali k cicibankam. Očitno
mi je bilo všeč, pa sem nadaljevala pri pionirkah, potem so
prepoznali mojo zagnanost
(in že malo manj ploske noge)
in sem kakšnih deset let trenirala gimnastiko v Študijski
telovadnici ter tekmovala. Ko
sem nehala tekmovati, me
zagnanost še kar ni minila in
sem začela pomagati trenerki, potem sem prevzela vrsto
pionirk, nato so mi zaupali še
oddelek mladink. Ah, moja
najljubša leta – študija na fakulteti se komaj spominjam,
zelo pa so mi še vedno blizu
večeri v telovadnici, načrtovanje vadbe, priprava rekvizitov, sodelovanje z vodnicami,
priprava sestav in nastopov,
predvsem pa stotnija navdušenih telovadk – z mnogimi še
ohranjamo stike.
Pa tudi zato, ker je bilo taborjenje v Premanturi dolgo naj-

KAJ DOGAJA
Plačevanje po novem
e-klub
Novoletni nastop
Kope 2016
Napovednik dogodkov
Pustno rajanje
Pustimo zgodovino

boljši del mojih počitnic. Kot
vedno zagnana sem najprej
tri tedne vodila vrsto v pionirski skupini, potem pa še tri
tedne »počivala« v mladinski
skupini. V tabor se še vedno
rada vračam.
In zato, ker sem včasih v
Narodnem domu vodila tudi
smučarske tečaje; takrat smo
hodili v češk(oslovašk)e Tatre.
Ne nazadnje pa seveda zato,
ker ljubim pisano besedo
in je urejanje časopisov in
revij že dolga leta del mojega službovanja. Tisti del, ki
mi prinaša največ veselja in
ustvarjalnega zadoščenja.
V Narodnem domu je veliko
novega – predvsem prostori, stene, orodja … Tudi ljudje,
seveda, pa, kot radi rečemo,
časi so drugačni. A nekaj zagotovo ostaja v obilju: neuklonljiv športni duh, veselje do
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PREMANTURA 2016
Premantura je lepo življenje!
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INTERVJU
Mitja Petkovšek
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UTRINKI
Novice iz Centra
Poročilo s kongresa gimnastične zveze

18
20

DOBER NASVET
Svetovalnica PU

22

gibanja, zdrava tekmovalnost,
kolegialnost in prijateljstvo,
ustvarjalnost in aktivnost, življenjska radost. To šteje!
Hvala uredniški ekipi za priložnost in zaupanje, hvala
vsem sodelavcem za odlično
sodelovanje pri ustvarjanju
Stoje in hvala bralcem, ker
berete.
Zanimivega je tudi v tej številki veliko: poročilo s smučarskega tabora na Kopah
– juhej, razpis za letošnja
taborjenja v Premanturi – juhej-juhej, pogovor z Mitjo Petkovškom, zanimivosti iz Gimnastičnega centra – bravo,
pa še novost: s QR-kodo, ki jo
najdete v reviji, si lahko kar na
svojem pametnem telefonu
ogledate film Premantura je
lepo življenje, opala!
Jana Bogdanovski, urednica
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PLAČEVANJE
PO NOVEM
piše: Karin Crnek
Verjetno za vse zanimiva
novica je, da smo v začetku
leta, zaradi vseh sprememb
na davčnem področju prešli na brezgotovinsko plačevanje. Za vse naše člane to
pomeni, da plačevanje z
gotovino oziroma kreditno
kartico v pisarni ali recepciji društva ni več mogoče.
Plačila so možna le še
preko UPN obrazca (položnice) na vseh bankah,
poštah in spletnih bančnih
aplikacijah. To seveda velja
tako za plačevanja naših
programov telovadbe,
obiskov savne, kot tudi
smučanja in prihajajočega
taborjenja.
Seveda pa smo vam, za vse
potrebne informacije v zvezi s plačili oziroma nakazili,
še vedno na voljo v pisarni
ali na recepciji društva.
Lahko nas pokličete po
telefonu v času uradnih ur
ali pa se obrnete na naši
prijazni receptorki vsak dan
v popoldanskem času.
Kljub vsem spremembam
pa si še vedno želimo
obiskov tudi v pisarni, kjer
bomo z veseljem z vami
poklepetali oziroma prisluhnili predlogom za morebitne izboljšave v našem
društvu. Želimo si, da bi se
vsi, ki prihajajo v Študijsko
telovadnico tukaj tudi dobro počutili. Dobrodošli!

Nova aplikacija za urejanje članskih evidenc, vodenje prisotnosti in izdajo
računov

e-klub

V društvu smo že nekaj časa iskali sodobnejši program za vodenje
evidenc članstva in izdajo računov. Klasični računovodski programi
imajo zelo skromne možnosti za vodenje evidenc, programi, namenjeni
vodenju evidenc, pa ravno obratno. Zato smo bili zelo veseli in
navdušeni, ko smo našli program imenovan e-klub podjetja Datastat, ki
smo ga 1. januarja začeli tudi uporabljati.
piše: Sašo Barle

BISTVENE PREDNOSTI PROGRAMA SO:

• podatki so shranjeni v oblaku (na serverjih
v tujini) in zato na voljo v vsakem trenutku,
če je le mogoč dostop do interneta,
• zaradi hrambe v oblaku je možnost izgube
podatkov skoraj nična, ravno tako program
zagotavlja vse sodobne standarde varovanja podatkov,
• program in aplikacija za mobilne naprave
sta pregledna in enostavna za uporabo ter
všečna za oko,
• izdajanje računov in pošiljanje prek e-pošte
sta hitra in enostavna tako za uporabnika
kot tudi prejemnika računa,
• knjiženje plačil, prenašanje podatkov v
elektronski obliki na računovodski servis in
večji nadzor nad plačili znatno skrajšujejo
čas, ki ga v pisarni porabimo za tovrstna
opravila,
• zaradi zmanjšane količine tiskanih računov in raznih dnevnih poročil bomo porabili
manj papirja in pomagali naravi,
• vmesnik za pošiljanje sporočil omogoča
hitro in enostavno pošiljanje obvestil po
e-pošti,
• trenerji in vodniki posameznih vadbenih
skupin imajo ves čas na voljo kontaktne podatke vpisanih članov, evidenco prisotnosti
in različne statistične preglede,
• stalno posodabljanje programa in sledenje
zakonskim predpisom na področju izdaje
računov.

Vsak član oz. njegovi starši (lahko pa tudi
drugi, npr. babice, dedki, za katere boste
sami določili, da lahko dostopajo do podatkov) bo v e-klubu lahko:
• pregledoval ter urejal svoje osebne in
kontaktne podatke,
• spremljal statuse izdanih računov,
• spremljal evidence prisotnosti na posameznih vadbah ter prisotnost za obdobja
po lastni izbiri,
• se prijavljal na razpisana tekmovanja in
ostale dodatne aktivnosti,
• enostavno in hitro komuniciral s trenerji in
pisarno društva.
Za dostop do aplikacije je po prejemu elektronskega sporočila potrebna aktivacija
uporabniškega računa. Če sporočila za
aktivacijo še niste prejeli (sporočilo prejmejo samo tisti, ki so v tekoči sezoni člani
društva), nas prosim o tem obvestite na
saso.barle@narodnidom.si. 

BISTVENA NOVOST
ZA ČLANE DRUŠTVA OZ.
NJIHOVE STARŠE PA JE,
DA IMAJO (OZ. BODO IMELI
V KRATKEM) DOSTOP DO
PROGRAMA TUDI SAMI.

KAJ DOGAJA

Konec prejšnega leta ...

Novoletni nastop
Kot vsako leto smo tudi letos organizirali novoletni nastop s prihodom dedka Mraza.
piše: Nuša Jarc, foto: Blaž Šenica

T

okrat se je rdeča nit vila okrog konca
bogate kariere našega izjemno uspešnega telovadca Mitje Petkovška. Ob
tej priložnosti smo povabili vse njegove
nekdanje trenerje: Petra Škerlja, Ivana
Čuka, Boštjana Žaklja in Edvarda Kolarja.
Z vsakim od trenerjev smo poklepetali
o Mitjevi športni poti v času, ko je treniral pri njih. Pogovor smo opravili kar na
konju – ne na živem, ampak na tistem
starem orodju, na katerem je telovadil
še Cerar in ga seveda skrbno hranimo v
Študijski telovadnici. Pogovor je bil sproščen, kar nekaj anekdot je povedal še Mitja, tako da so tudi gledalci, ki ga dobro
poznajo, zagotovo izvedeli kaj novega. Za
popestritev so se nam predstavili mladi
tekmovalci iz gimnastične šole, splošne
gimnastike in akrobatike, ki so nam skušali predstaviti, kaj je Mitja znal v različnih
starostnih obdobjih. Nastopi so bili super,
vzdušje pa so zagotovo še izboljšale čisto prave gledališke lučke, ki so osvetljevale nastopajoče. Poleg zahvale Mitji, ki
je bil glavni akter večera, je predsednik
društva Dejan Crnek podelil nagrado za
tekmovalne dosežke preteklega leta tudi
Sašu Bertonclju in Žigi Šilcu.

Otroci so bili navdušeni nad nastopi,
bolj ko se je večer bližal koncu, bolj so
pričakovali dedka Mraza. Skupaj smo
ga poklicali in res je prišel. A ne sam. S
pomagači je prinesel več velikih škatel
daril. Otrokom so se iskrile oči. Vsi so želeli bliže k dedku Mrazu, mu pokazati, kaj
znajo zapeti, povedati, kako pridni so bili,
ga pocukati za rokav … Dedek Mraz jih je
seveda prijazno poslušal in z njimi zapel
Sivo kučmo. Prav vsem otrokom je razdelil darila. Govori se, da so tisti najbolj
pridni dobili narodnodomsko majico, pomarančo, polno vitaminov, in posladek.
Navdušeno smo sklenili dogajanje s
prazničnim bazarjem pred Študijsko
telovadnico. Na bazarju so naši člani
predstavili svoje ročne izdelke. Videli
smo lahko krasne obeske za na smrečico, prave otroške zapestnice, domača mila, ročno spletene kape,
doma narejen nakit …
Sladkosnedim in žejnim pa so bile na voljo
LEPO JE BILO,
slastne palačinke,
SE
VIDIMO
PRIHODNJE
vroč čaj in kuhano
vino. 
LETO. ČE BOMO TAKO

PRIDNI KOT LANI, DEDEK
MRAZ ZAGOTOVO
PRIDE.
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Poročilo s smučarskega tečaja

Kope 2016

Ne moremo ravno trditi, da se je naša pustolovščina na Kopah najbolje začela. Ob prihodu smo ujeli
še zadnje sončne žarke, potem pa nas je močil dež. V mrkastem vremenu smo začeli z 'operacijo
smučanje'. Seveda je bilo najprej treba obuti smučarske čevlje in se odeti v toplejša oblačila. Nekateri
so sicer pozabili, da je treba za sabo tudi pospraviti, a nič ne de, otroci so komaj čakali, da se prvič
poženejo po hribu navzdol.
pišeta: Živa Štucin in Klementina Voler, foto: arhiv ŠD Narodni dom

N

ekateri seveda z malce več znanja
kot drugi, a zato je tudi pomemben
prvi preizkus znanja na smučeh, da
se vsi skupaj razporedimo v skupine in
začnemo s tistim, zaradi česar smo prišli na Kope. Da se naučimo in izboljšamo
tehniko smučanja. Megla in muhasto
koroško vreme sta nas hitro pregnala v
kočo, kjer smo se najprej pogreli, nato
pa začeli druženje in spoznavanje. Risanje, pisanje in obilica smeha so prostor
hitro napolnili z dobro voljo. Vsaka soba
se je lahko predstavila. Nekateri s plesom, drugi s svojimi glasovi, spet tretji,
denimo, s priljubljeno korejsko popevko.
Starejši smučarji so se preizkusili celo v
oponašanju vodnikov, ki so mirno sprejeli otroško navihanost. Vse, kar je še preostalo od prvega večera, je bil ples, s katerim smo sklenili uvodni dan druženja.

Kot se spodobi za smučarski tečaj, smo
naslednji dan končno dočakali naletavanje snega in nekaj zavojev po 'ceucu'.
Brez zabave seveda ni šlo, o čemer priča
tudi vožnja v vlakcu, v parih in izpopolnjevanje tehnike smučanja z različnimi
vajami. Po okrepčilu v obliki kosila smo
otrokom dali priložnost za nekaj proste
igre po snegu, ki ga, roko na srce, letos
niso imeli priložnosti izkusiti v želeni količini. Kepanje vodnikov je bilo seveda
daleč najbolj zanimivo, ob igrivih dejavnostih pa so na račun prišle tudi gimnastične sposobnosti nekaterih otrok.
Ob vsem tem so vodniki Nuši pripravili
presenečenje – torto. Ne, na Nušo niso
pozabili, čeprav so pozabili njeno torto
na okenski polici. Dobroto so morali preimenovati v snežno torto in pojedina se
je lahko začela.

»PRISEGAM,
DA SE BOM VSAKO
LETO VRNIL
NA KOPE!«
Sonca tudi tretji dan ni bilo na spregled,
pričakalo pa nas je še nekaj več snega,
kar so smučarji izkoriščali za preizkušanje svojih sposobnosti v osnovnem vijuganju in vožnji živega slaloma. Tretji dan
so se tudi najmanjši podali na sedežnico.
Dan je zaznamoval krst novincev, ki ga je
priredila najstarejša skupina. Na obisk je
prišel tudi škrat Bolfenk, ki je ocenil, kdo
od tečajnikov je krst opravil in kdo ne. Za
konec je moral vsak potrpeti še s smučko

KAJ DOGAJA

KAKO SO SE IMELI
NAŠI OTROCI NA
SMUČANJU?
Prepričana sem, da starši skrbno
presodijo pogoje počitnikovanja, premislijo, kaj dobijo za svoj
denar, in pričakujejo, da bo njihov
otrok pridobil nekaj znanja in
spretnosti na smučeh.
No, babice pa iščemo še drugačne odgovore: kakšna bo varnost,
ali bo otroku lepo, v kakšnem
okolju bo nastanjen ali bo kuhinja
dobra?
Povem, da sem pokukala na
internet.
Poslali so mi tudi slike:
• bivalni prostori čisti, prijetni,
• jedilnica svetla, zračna,
• na snegu so bili vsak dan, imeli
so nočno smuko, animacijo,
• smučišče samo zase.
Naš Mark je povedal, da še nikoli
ni bil toliko na  smučeh. Škoda, da
gremo že domov.
To pove vse. Imeli so se d o b r o.
Babi Neta

po 'ta zadnji' in krst je
bil končan. Nato je sledila nočna smuka ali
vožnja s sankami v zares idilični zimski podobi.

KEPANJE
VODNIKOV JE BILO
SEVEDA DALEČ
NAJBOLJ ZANIMIVO …

»Snežne streleeeee« je v
sredo odmevalo iz ust najmlajših, ki so prvič stali na smučeh. Prvi
smučarski koraki so bili hitro usvojeni,
proti večeru pa smo se vsi pripravljali na
obvezno nočno smuko. Izjemna kulisa
Kop in nekaj več proste smuke ter uživanja na snegu so pri smučarjih pričarali
širok nasmeh na ustih, ki je trajal vse do
zasluženega počitka v posteljah.
Četrtek je prinesel še zadnjo piljenje
podrobnosti za popoldansko tekmo, ki
predstavlja vrhunec tedenskega bivanja
na Kopah. Razmere na tekmi so bile zelo
zahtevne, saj je bil sneg precej lepljiv.
Zaradi dežja in megle smo bili vsi skupaj
premočeni do kože, toda na srečo so bili
listki z rezultati še berljivi, tako da smo
lahko na zaključnem večeru podelili nagrade. V vsaki skupini smo razglasili zmagovalca, nato pa okronali še absolutne
zmagovalce na tekmi med dekleti in fanti.

Po podelitvi je bil čas za
'žar vodnikov'. Nikomur
od vodnikov ni bilo prizaneseno, ob tem pa so
se otroci še zelo zabavali. Brez plesa in družabnih
iger ni šlo niti na zaključnem
večeru.

ALI STE
VEDELI?

Zadnji dan smo opravili še zadnjo skupno smuko, potem pa smo lahko opremo
zložili v avtobus. Pred odhodom domov
smo napravili še gasilsko sliko, se najedli
in počasi sklenili naš šestdnevni bivalni
smučarski tečaj na Kopah.
Kot vsako leto, je bilo tudi tokrat nepozabno in se vidimo spet naslednjo zimo! 

Društvo je bogatejše za kuhinjico v
prostorih ob pisarni v prvem nadstropju Študijske telovadnice. Prostora sta namenjena druženju vodnikov med prostimi uricami, pripravi
kakšnega toplega obroka in napitka.
Vsi člani pa ste toplo vabljeni, da si
ob naslednjem obisku naše telovadnice pridobitev ogledate tudi v živo.
K. C. Foto: arhiv ND
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NAPOVEDNIK
DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

april
4. 4. 2016
začetek vpisov v društveni tabor v
Premanturi
8.–10. 4. 2016
svetovni pokal v moški in ženski
športni gimnastiki v Ljubljani

maj
15. 5. 2016:
konec znižanih cen za taborjenje v
Premanturi
21. 5. 2016:
27. pokal Narodnega doma v
moški športni gimnastiki
25.– 29. 5. 2016:
evropsko prvenstvo v moški
športni gimnastiki v Bernu
konec maja 2016:
interna tekmovanja za značke
Sokolček

junij
10. 6. 2016:
konec telovadne sezone
2015/2016, zaključni piknik in
zabava v pižamah
20. 6.–20. 8. 2016:
Premantura 2016

september
3. 9. 2016:
Festival telovadbe 2016
5. 9. 2016:
začetek telovadne sezone
2016/2017

Pustno rajanje
Pust hrust širokih ust nas ni pustil na cedilu. Uspelo nam je
pregnati zimo, je pa res, da letos nismo imeli veliko dela. Kljub
temu smo pripravili super zabavo, namenjeno vsem maskam in
njihovim staršem.
piše: Nuša Jarc, foto: Blaž Šenica

O

biskala nas je neverjetno pisana
druščina: gusar, Pika Nogavička,
polž, metuljčica, super junaki, medved, klovn, mačka, dalmatinec, vitez,
princeska, pikapolonica, vila, medved,
avtomat za parkirne listke, želva, baletka, miška, zajec, Indijanec in mnogi
njihovi prijatelji. Namesto vodnikov so
letos prišli kar delavci. Pa saj ste verjetno že opazili, kako lepo prenovljena je
Študijska telovadnica. Poleg tega so delavci zgradili več telovadnih poligonov, ki
so jih maske lahko preizkusile, Špela pa
je vse, ki so jih srbele pete, naučila nekaj
plesov. Brez plesa pustno rajanje zago-

tovo ne bi bilo tako zabavno in uspešno.
Kot vsako leto, smo tudi letos priredili
tekmovanje za najboljšo pustno masko.
Vsi, ki so želeli, so se lahko sprehodili po
modni brvi in se predstavili, žirija, sestavljena iz staršev, pa je izbrala finaliste. V
finale so se prebili: ježek, snežna sova,
človek ne jezi se in pavica. Nato smo z
glasnim ploskanjem izbrali zmagovalca.
Po glasnem aplavzu je zmagala izjemno
lepo naličena in v krasen kostum oblečena – modra pavica. Prislužila si je
brezplačno vadnino za naslednjo sezono.
Sledili so še slastni krofi za vse navzoče
ter prijetno druženje. 

KAJ DOGAJA
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Pustimo zgodovino
piše: Jana Bogdanovski, Foto: arhiv ŠD Narodni dom in arhiv Narodne galerije

Ž

ivljenje gre naprej, pravijo, in
vse se spreminja, dodajajo. Občudujemo prenovljeno Narodno
galerijo, res je lepa v novi pozlati,
povezana in urejena, polna umetnin,
postaja s kavarno in trgovino prijetno središče mestnega življenja.
Generacijam Ljubljančanov, ki smo
odraščali na belih pikah v telovadnici Narodnega doma pod zemljo, se
preoblačili v garderobah brez oken,
telovadili ob spremljavi pianista in
vlačili težka orodja izpod galerije, s
katere so nas občudovale mame, pa
se za to novo, lepo podobo že malo
zamegljeno rišejo zlizano stopnišče,
znak telovadca v stoji na steni, veliko ogledalo pred vhodom v telovadnico, železne omarice v garderobah, vitrina s fotografijami, usnjene
medicinke in telovadne blazine pod
odrom, klavir, bradlje in švedske
skrinje …

Včasih ...

Ja, življenje gre naprej, a ob pogledu
na prelepo Sokolsko dvorano prenovljene Narodne galerije se v globinah naših spominov dvigne vonj
po starem parketu in prepotenih
garderobah, zazvenijo veseli vrišč
telovadcev in sokolske komande »V
vrsto zbor!« in »Na pike!«, pred svojimi duševnimi očmi zagledamo črne
drese, trenirke s tremi črtami, bele
majice in preplavi nas dobro znano:
»Lepi stari časi …«
Grenko-sladko je pustiti zgodovino. 

... in ...

... danes.
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PREMANTURA 2016

Počitnice v taboru Narodnega doma v Premanturi

Premantura je
lepo življenje!

Poskeniraj QR kodo in si v videu oglej, kako smo se imeli lani!
1. Na mobilni napravi namestimo mobilno
aplikacijo za QR-kode, npr. Quickmark,
ZXing, i-nigma in Kaywa.
2. Odpremo aplikacijo in poskeniramo
QR-kodo z digitalno kamero mobilnega
telefona.
3. Koda nas popelje na določeno spletno
stran z aplikacijo za brskanje po spletu.
4. Ogledamo si elektronsko vsebino.

PREMANTURA 2016

TABORJENJE V
PREMANTURI:
20. 6. - 20. 8.
2016

Le nekaj kilometrov od
istrskega narodnega parka
Kamenjak, ki ima ene od
najlepših plaž Jadranskega
morja, in 40 metrov od
najbližje plaže že več kot
60 let tabor Narodnega
doma ponuja sproščeno
kombinacijo šotorjenja v
naravi, dobre hrane, športnih
in drugih aktivnosti ter
sproščanja v dobri družbi
vrstnikov in družinskih
članov.V borovem gozdičku
se nahaja več kot sto
šotorov, jedilnica, klubski
prostor, igrišča in igrala.
Udeleženci so večino časa
na prostem, spijo pa v
kakovostnih, vodoodpornih
šotorih na vzmetnicah.
foto: arhiv ŠD Narodni dom,
Sašo Barle, Metka Janc, Nika
Žigon

N

arodni 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 hokej na
travi. Vsi udeleženci tabora si lahko
brezplačno izposodijo drobne športne rekvizite (loparje, žoge, palice
za hokej …) in plavalne pripomočke
(plavalne deske, črve, boje …). Možna
je tudi brezplačna uporaba pedalinov in izposoja koles. Ponudba hrane
v taboru je uravnotežena in zdrava z
veliko sveže zelenjave in sadja, ki jo
večinoma kupujemo pri lokalnih pridelovalcih.
Taborni red je prilagojen skupini in
omogoča mirno sobivanje vseh. Zajtrk je ob 8.30, kosilo ob 13. uri. Sledita počitek in mir v taboru. Po zboru
in večerji (19.30) so na voljo različne
športno-zabavne aktivnosti, animacije
ali plesi. Ob 22. uri nastopi mir. Kljub
temu lahko tisti, ki si to želijo, ostanejo
pokonci, berejo, se pogovarjajo, igrajo
družabne igre ali kartajo v klubu tabora ali se odpravijo v bližnjo Premanturo ali Medulin.
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PRVA SKUPINA

Trajanje: 10 dni
Termin: od 20. 6. do 30. 6. 2016
Namenjeno: otrokom v vrstah (6 dni od
24. 6. do 30. 6. 2016) - od 5. leta naprej
ter posameznikom in družinam
Dodatno: seminar aikida
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 prvi
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, ki si želijo več miru in prostora.
Otroci v vrstah (od 5. leta naprej) taborijo po programu, prilagojenem potrebam
in sposobnostim 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.

CENIK
TABORJENJA IN
POTEK PRIJAVE POIŠČITE
NA ZAČETKU REVIJE
(STR. 2).

DRUGA SKUPINA

Trajanje: 15 dni
Termin: od 30. 6. do 15. 7. 2016
Namenjeno: otrokom v vrstah – od 9.
do 18. leta
Dodatno: posamezniki in družine (omejeno število po dogovoru z vodstvom tabora)
V drugi skupini kar vre od mladosti in
razigranosti, saj najštevilčnejši del taborečih predstavljajo otroci med 9. in 18. letom
starosti, ki taborijo v vrstah pod vodstvom
vodnikov. Celoten taborni ritem je prilagojen otrokom. Vsakodnevne športne, kulturne ali taborniške aktivnosti, kopanje na
prečudovitih plažah Kamenjaka, večeri z
družabnimi aktivnostmi in plesi zapolnjujejo vsakdanjik otrok. Poleg naštetih aktivnosti sta pomembni druženje z vrstniki
in navajanje na samostojno ter pestro
preživljanje prostega časa. Z nekaterimi
vsebinami želimo taborečim predstaviti
in ohraniti tradicionalni način taborjenja v

društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave, petje
himne, samostojno
urejanje tabora itd.).

V drugi skupini lahko taborijo tudi posamezniki in družine, vendar je njihovo
število omejeno. Ravno tako se ostali taboreči prilagajajo urniku in aktivnostim
otrok v vrstah, zato pred vpisom priporočamo, da se posvetujete z vodjo druge
taborne skupine (Sašo – 051/664 944).

TRETJA SKUPINA

Trajanje: 15 dni
Termin: od 15. 7. do 30. 7. 2016
Namenjeno: posameznikom in družinam

ČETRTA SKUPINA

Trajanje: 14 dni
Termin: od 30. 7. do 13. 8. 2016
Namenjeno: posameznikom in družinam
Dodatno: priprave gimnastične šole ŠD
Narodni dom (1. 8.-8. 8. 2016)

PREMANTURA 2016

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

Peta skupina je podobno kot prva bolj
umirjena in namenjena vsem, ki jim turistični vrvež ne ustreza. V tej skupini
spet organiziramo taborjenje za otroke
v vrstah od 5. leta starosti naprej. Ker
velikokrat proti koncu šolskih počitnic
zmanjkuje idej in možnosti za prijetno
preživljanje počitnic, verjamemo, da je
en teden počitnic v našem taboru pod
vodstvom izkušenih vodnikov prava izbira. Program je podoben programu iz prve
skupine. Predvsem želimo otrokom ponuditi prijeten in zabaven konec počitnic.

V četrti skupini organiziramo tudi poletne priprave za otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli društva. Otroci taborijo na
pripravah ves čas pod vodstvom naših
trenerjev.

Trajanje: 3 dni
Termin: od 17. 6. do 19. 6. 2016

PETA SKUPINA

Trajanje: 7 dni
Termin: od 13. 8. do 20. 8. 2016
Namenjeno: posameznikom in družinam
Dodatno: otroci v vrstah – od 5. leta naprej

PRIPRAVLJALNA SKUPINA

POSPRAVLJALNA SKUPINA

Trajanje: 2 dni
Termin: od 20. 8. do 21. 8. 2016

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

Za več informacij o
posameznih skupinah
pokličite na telefonski
številki 01/ 422 37 50 in
051/664 944 ali poglejte
na spletno stran društva:
www.narodnidom.si.
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INTERVJU

Pogovor z Mitjo Petkovškom

Z gimnastiko
sem si polepšal
življenje
Na začetku oktobra je Mitja
napovedal konec svoje
aktivne športne poti. Za
marsikoga je bila novica
presenetljiva, saj je bilo to
ravno ob koncu priprav na
svetovno prvenstvo, ki se
ga je nameraval udeležiti.
Vendar smo vsi, ki Mitjo
malo bolje poznamo, vedeli, da so bile vsakodnevne
bolečine in težave s hrbtom
prevelike in da bo ta dan
prej ali slej moral priti.
sprašuje: Sašo Barle,
foto: Sašo Barle

INTERVJU

N

a svoji športni poti je osvojil ogromno medalj na največjih tekmovanjih,
kar ga postavlja ob bok šampionu društva Miru Cerarju. Na svetovnih
prvenstvih je bil dvakrat zlat in enkrat
srebrn. Na evropskih prvenstvih je bil
med letoma 2005 in 2009 absolutni vladar bradlje, saj je v tem obdobju osvojil
tri zlate, eno srebrno in eno bronasto
medaljo. Na evropskih prvenstvih je osvojil skupaj devet medalj (štiri zlate, tri
srebrne in dve bronasti). Na tekmah za
svetovni pokal je zmagal 26-krat. Edino
tekmovanje, s katerega ni prinesel nobenega odličja, so bile olimpijske igre, ki
se jih je udeležil dvakrat. Pri vrednotenju
rezultatov na olimpijskih igrah se mu
verjetno dela krivica, saj je v gimnastiki
za specialiste na orodjih že uvrstitev na
olimpijske igre izjemno zahtevna. Tudi
peto mesto v Pekingu ni slaba uvrstitev
in je za nas navadne smrtnike znanstvena fantastika. Ob vseh teh uspehih je Mitja vedno ostajal zvest svojim načelom.
Nikoli ni iskal izgovorov za neuspehe v
zunanjih dejavnikih, vedno je bil in je
še iskriv sogovornik, ki ima svoje mnenje. Vedno je bil na voljo
društvu za pomoč pri promociji oz. popestritvi marsikaterega dogodka ali prireditve. Zato je prav, da mu tudi
ob koncu aktivne športne
poti namenimo prostor v našem glasilu Stoja.
Mitja, v svoji karieri si osvojil
ogromno medalj in bil v nekem
obdobju celo nepremagljiv. Pa
vendar, ali bi v svoji karieri kaj
spremenil?
Težko bi rekel, kaj bi to bilo. Seveda si želim, da bi bile kakšne
stvari drugačne, kot so bile, ampak večinoma nisem imel vpliva
na to. Za stvari oz. dogodke, na
katere sem imel vpliv, pa se v tem
trenutku ne spomnim, da bi si kaj
želel spremeniti. V svoji karieri si tudi
nisem nikoli ničesar očital, zato mislim,
da na moji športni poti ni situacije, ki bi
se jo dalo zapeljati drugače. Zato lahko z
največjim zadovoljstvom rečem, da sem
hvaležen in vesel, da se je vse skupaj
tako lepo izšlo in da sem si z gimnastiko
tako polepšal življenje.

Verjetno pa so vseeno neke prelomnice
na tvoji športni poti zaznamovale tvoj
razvoj.
Ja, res je. Zdaj, ko z večje oddaljenosti
gledam na svojo pot, ugotavljam, da so
nekatere stvari res pomenile prelomnice
v moji karieri. Eno od najpomembnejših
obdobij je bilo že začetno, ki je zelo pomembno, da vzljubiš svoj šport, saj ti ta
vgrajena ljubezen pomaga v kasnejših
letih, ko vrhunski šport resnično postane
težak. Tukaj je imel zelo pomembno vlogo moj prvi trener. Druga prelomnica so
bila pubertetniška leta, ki so bila tudi pri
meni kar zanimiva. V tem obdobju sem
si velikokrat želel početi vse kaj drugega
kot biti v telovadnici. Takrat je bilo izjemno pomembno, da sem imel okoli sebe
dobro ekipo ljudi, ki me je razumela in me
podpirala; od staršev do trenerjev, ki so
imeli z mano potrpljenje in me zmogli obdržati v telovadnici. Potem ko sem nekje
pri dvajsetih letih ugotovil, da sem resnično lahko dober in sposoben premagovati tudi najboljše, je šlo vse kot po maslu
in tako, kot sem si želel. Takrat sem bil
resnično pripravljen zagrabiti za delo in
poslušati svojega trenerja.
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bi nikoli vedeli, da sem lahko tako dober.

Na olimpijske igre v Sidneyju leta 2000
si prišel upravičeno izjemno samozavesten in bil poln pričakovanj. Svojo samozavest in odločenost si kazal tudi s
pobarvanimi lasmi. V strokovni javnosti
si veljal za enega od glavnih kandidatov
za osvojitev medalje. V kvalifikacijah pa
se ti je pripetila nenavadna napaka, ki
je v trenutku razblinila sanje o medalji.
Zgodba z napako se ti je, sicer v finalu,
ponovila tudi v Pekingu 2008. Kaj se je
zgodilo?
Leta 2000 sem resnično vedel, da sem
prvi favorit za osvojitev zlate medalje. Bil
sem popolnoma samozavesten. Mislim,
da takrat nikakor nisem imel kakšnih črnih
misli, da mi ne bi uspelo. In ja, tudi moja
blond pričeska je kazala na takratno samozavest. Še na uradnem treningu pred
kvalifikacijskim nastopom sem na orodju
tako letel, da se boljše vaje takrat ni dalo
izvesti. Izvedel sem sanjsko vajo. Res je,
da se vseh občutkov več ne spomnim,
saj je od tedaj minilo že precej let, vendar
mislim, da mi je dogajanje in vzdušje v
olimpijski vasi dalo krila in me ni dodatno
obremenjevalo. Menim, da sem
Kakšno vlogo so po tvojem
bil enostavno preveč dober
mnenju imeli posamezni
– bil sem »prelahek«, imel
trenerji v tvoji kariesem porušene občutke
ri, ki so znali delati s
in ni mi uspelo nadziPREPRIČAN SEM, DA S
tabo na pravi način
rati evforije in občutTRENERJI, KI NE BI BILI
in te razumeli?
kov. Seveda so se
Že pri prejšnjem
šele po tekmovanju,
TAKO SUBTILNI PRI VODEvprašanju sem
po neuspehu našli
NJU MOJE KARIERE, NE BI
omenil, kako poljudje, ki so se čumemben je bil prvi
tili poklicane, da mi
DOSEGAL TAKIH USPEHOV,
trener (Peter Škerlj),
svetujejo na področju
zaradi katerega smo
psihologije, in mi poveKOT SEM JIH …
vsi z veseljem hodili na
dali, da je vse to prepritreninge. Pri drugem (Ivačanje in pričakovanje, da
nu Čuku) je bilo v najstniških
bom zmagal, svojevrsten podletih kar nekaj konfliktov in vesel sem,
zavestni pritisk. Pred tekmovanjem pa
da so bili v društvu dovolj pametni in me
ni bilo nikogar, ki bi se oglasil in mi sveza neko kratko obdobje dodelili drugetoval oz. pomagal, kako se umiriti. Ampak
mu trenerju (Boštjanu Žaklju), s katerim
tako se je tekmovanje razpletlo in nič ne
sva bila popolnoma kompatibilna in mi
de. Leta 2008 v Pekingu je bila situacija
je pomagal prebroditi najhujšo krizo, da
precej drugačna. Takrat sem bil popolnosem se lahko kasneje vrnil k prejšnjemu
ma drugačen telovadec z neprimerno več
trenerju. Po obojestranski nasičenosti
izkušnjami. Tudi pričakovanja so bila nižja,
in nastanku nepremostljivih težav se je
saj sem vedel, da bi se mi moralo poklospet našla rešitev z mojim zadnjim trepiti več stvari. Kljub temu sem se zavedal,
nerjem (Edvardom Kolarjem), ki mi je
da imam možnosti in sem v finalu tvegal
ponovno dal novo energijo in voljo za
s težjo vajo, ki pa je nisem v popolnosti
delo in kakovostno sodelovanje. Glede
obvladal. Kljub napaki, ko me je pri nekem
na vse lahko res rečem, da ni vsak treelementu zaneslo, sem osvojil še vedno
ner primeren za vsako obdobje v razvoju
odlično peto mesto in le nekaj desetink
športnika in da je primeren trener zelo
me je ločilo od medalje. Zato menim, da
zelo pomemben za pravilen otrokov raje bila v Pekingu popolnoma druga slika
zvoj. Kot sem že rekel, sem jaz imel srekot v Sidneyju.
čo, da sem imel ob sebi izjemne ljudi, ki
so vsak po svoje imeli določen vpliv na
Ali te ob obujanju spominov na oba olimmoji poti razvoja. Prepričan sem, da s
pijska nastopa preveva kaj grenkobe in
trenerji, ki ne bi bili tako subtilni pri vožalosti, da se stvari niso odvile drugače?
denju moje kariere, ne bi dosegal takih
Z gotovostjo lahko trdim, da sem se pouspehov, kot sem jih, oz. morda sploh ne
polnoma pomiril in nimam nobenih slabih
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spominov na nastopa. Celo mislim, da
sta bili to čudoviti življenjski izkušnji in
da v tem trenutku ne bi bil nič boljši ali
srečnejši človek, če bi se stvari razpletle drugače. Konec koncev sem imel tudi
brez medalje na olimpijskih igrah fantastično kariero in najlepšo službo, za kar
sem izjemno hvaležen.

ob tem, da veliko časa posvetim družini,
kar mi ogromno pomeni. Hčerki po navadi pobiram v vrtcu, ker je Mojca popoldne
na treningih. Popoldne smo veliko skupaj.
Včasih se skupaj odpravimo na trening
v Gimnastični center, včasih na treningu obiščemo Mojco, včasih pa smo kar
doma in gremo na kakšen sprehod ali
delamo kakšne neumnosti ter neizmerno
Tvoja kariera je res blesteča in prav gouživamo. V telovadnico še vedno zahajam
tovo si si v teh letih pridobil ogromno
zelo pogosto. Kadar le morem, grem na
izkušenj in obenem izoblikoval mnenje
trening, res pa je, da so treningi bistveno krajši in bolj sproščeni. V novem Gio tem, kako postati in kaj pomeni biti
vrhunski telovadec. Katera je po tvojem
mnastičnem centru se v telovadci zares
mnenju odločilna lastnost, ki jo mora
počutimo kot doma in nam je lepo. Poleg
imeti človek, da se lahko razvije
tega je za moje obveznosti posv tekmovalca svetovnega
krbela tudi Mojca, saj ji velimerila?
ko pomagam pri njenem
Res se mora veliko
oz. najinem Klubu za
stvari pravilno zložiti
ritmično gimnastiko
v razvoju tekmovalTiM. Kot predsednik
GIMNASTIKA JE IZJEMNO
ca, da lahko doseže
sem predvsem vpet
ATRAKTIVEN ŠPORT, KI SE
vrhunske rezultate.
pri organizaciji, proPo mojem mnenju
mociji in administraGA DA Z LAHKOTO PRIBje odločilno, da si
ciji kluba. Poleg tega
LIŽATI OTROKOM IN JIH
sposoben trenirati
se že pripravljam in
takrat, ko je najtežje.
sem si zadal za cilj, da
NAVDUŠITI ZA VADBO.
Kar ne pomeni, da si
do septembra zakljusamo priden, ampak da
čim študij na Ekonomski
treniraš tudi takrat, ko te
fakulteti. Odlično mi bo pri
vse boli, ko imaš žulje na dlatem pomagal projekt razvoja
ni in puščaš krvave sledi na lestvikadrov v športu, za katerega sem zelo
ni. No, tega pa nima vsak in po tem se
vesel, da obstaja, saj pomaga upokojenim
razlikujemo. Vse odločitve se dogajajo
športnikom pri usposabljanju za normalv glavi in so verjetno posledica mnogih
no nadaljnje življenje.
dejavnikov. Eden takih junakov je Sašo
Iz prve roke lahko povem, da imaš izje(Bertoncelj, o. a.), ki ga vsi občudujemo,
men občutek in sposobnosti, da pritegkako ob vseh bolečinah v roki zmore vse
napore treninga in tekem. Večina bi šla
že trikrat bruhat in ne bi hotela več videti
telovadnice vsaj dva meseca. On pa je
še vedno na konju in trenira. Je pa res,
da je verjetno težko ugotoviti, kdo ima to
sposobnost v sebi (glavi) in kdo ne, kdo
lahko trenira tudi takrat, ko bi vsi ostali
že zdavnaj odnehali. Če bi znal vnaprej
napovedati, bi tej lastnosti vsekakor dal
prednost in se ne bi tako zelo osredotočal na to, kdo bo majhen in kdo ne, kdo je
gibljivejši in kdo je močnejši. Čeprav so
tudi te lastnosti pomembne.
V prvih intervjujih po koncu kariere si
poudarjal, kako pomemben se ti zdi zdaj
čas, ki ga preživljaš s svojo družino,
starši in prijatelji. Kakšen je trenutno
tvoj povprečen dan?
Najprej naj povem, da v teh štirih mesecih po upokojitvi še nisem zadihal s
polnimi pljuči in si še vedno želim oz. rabim počitek ter mir za preživljanje časa z
družino in prijatelji. Še vedno neizmerno
uživam, da doma samo sedim na kavču,
pijem kavico, hčerkici pa lezeta po meni
in skupaj navijamo za Petra Prevca. Tako
da imamo z družino še ogromno dela in
ciljev. Za naprej pa ciljev še nimam dokončno postavljenih. Dnevi mi minevajo

neš in motiviraš otroke za gimnastiko.
Navdušenje in povezanost z otroki na
različnih predstavitvah po šolah in vrtcih
je izjemno. Si v prihodnosti želiš predajati znanje mlajšim rodovom tekmovalcev?
Če povem zares odkrito, sem se v zadnjem obdobju, ko sem bil še aktiven
športnik, večkrat v telovadnici počutil
nervozno in si nisem vzel dovolj časa za
preventivne vaje in podobno. To se mi je
dogajalo zato, ker me je srce vleklo k družini. Enostavno sem bil nervozen, ker sem
vedel, da doma nekaj zamujam. In zaradi
tega si v tem trenutku ne znam predstavljati, da bi bil v telovadnici ure in ure kot
pravi trener. Po drugi strani pa sem zelo
vesel, da lahko še vedno prihajam v telovadnico, naredim nekaj za sebe in sem
v dobri družbi prijateljev telovadcev ter
včasih neformalno pomagam mlajšim
telovadcem s kakšnimi nasveti. In tudi
kar upoštevajo me. Bom pa vsekakor
ostal vpet v gimnastiko. Če ne drugače,
bom ostal v gimnastiki zaradi svoje Mojce in Kluba za ritmično gimnastiko TiM.
Glede promocije gimnastike sem videl,
da mi tovrstno delo res leži, in upam, da
bom še nekaj let lahko to počel. Z Mojco
delava fantastično promocijo gimnastike
in ritmične gimnastike. Pri tem smo skupaj združili moči, moje matično društvo
ŠD Narodni dom, v katerem sem 32 let
treniral gimnastiko, in Klub za ritmično gimnastiko TiM, katerega predsednik sem
zdaj. V vseh teh letih sva na zares zanimiv
način predstavila ta dva prelepa športa
množici otrok po vsej Sloveniji. Seveda
pa je pogoj za nadaljnjo promocijo ta, da
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ima neko težo na zvezi, kar me veseli. V
preteklosti ni bilo tako, saj je bilo moje
mnenje o odločitvah krovne organizacije
pogosto zelo kritično in si ga enostavno
niso želeli slišati. Kljub temu mislim, da
se v zadnejm času stvari izboljšujejo. V
vseh teh letih sem si ustvaril super krog
sodelavcev in prijateljev, s katerimi skupaj pomagamo razmišljati o strategiji razvoja naše gimnastike, in sem, tako kot
sem že povedal, zvezi vedno z veseljem
na razpolago.

mi bo še vedno uspelo narediti vsaj stojo na rokah in napeti mišice. Gimnastika
je izjemno atraktiven šport, ki se ga da z
lahkoto približati otrokom in jih navdušiti za vadbo. Za primer, kako navdušeno
otroci zapuščajo naše predstavitve, lahko navedem zapis enega od staršev na
tviterju: »In potem pride Mitja in pokaže
mišice in vsi hočejo biti telovadci. Bravo.
Tako se dela!«
Kaj pa delo oziroma pomoč pri delovanju Gimnastične zveze Slovenije? Verjetno bi bil s svojim znanjem in vedenjem
ter konec koncev tudi prepoznavnostjo
tako v širši javnosti kot tudi v poslovnih
krogih lahko v veliko pomoč. Meniš, da
Gimnastična zveza Slovenije dovolj izkorišča tovrstne kompetence svojih bivših
vrhunskih športnikov?
Aktivno, kot član odborov, nisem vpet v
delovanje GZS. Mogoče bo za to priložnost v prihodnosti. Ljudje na zvezi vedo,
da sem vedno bil in vedno bom na voljo
za kakšno mnenje ali predlog in da sem
na voljo tudi za kakšno drugačno pomoč,
če je ali bo potrebno. Pasivno pa sem že
zdaj deloma vpet v delovanje in moram
reči, da imam občutek, da moje mnenje

Dotakniva se še najnovejše pridobitve
ljubljanske in slovenske gimnastike – Gimnastičnega centra Ljubljana. V delovnem naslovu projekta je bilo zapisano,
da se bo objekt imenoval Gimnastični
center Cerar – Pegan – Petkovšek. Zakaj
so iz imena izginili vaši priimki in kakšni
občutki te ob tem spremljajo?
Že pred desetimi leti, po osvojenih dveh
zlatih medaljah na svetovnem prvenstvu
v Melbournu, ko je projekt novega gimnastičnega centra dobil nov zagon, sem bil
prepričan, da je to delovno ime, ki ne bo
končno. Pred dobrim letom, ko sem videl
napis s svojim priimkom na gradbeni tabli, še vedno nisem bil čisto prepričan,
da se bo objekt res tako imenoval. Kljub
vsemu sem bil takrat vesel, počaščen in
hvaležen za vso izkazano čast, saj sem le
nekako verjel, da se bo center na koncu
imenoval tako, kot je bilo zapisano na tabli. Malo pred odprtjem pa so se zgodile
neke stvari, ki so tudi mene presenetile.
Uradna razlaga je bila, da naj poimenovanje dvorane po še živečih športnikih ne bi
bilo primerno. Res je, da so nas pred tem
povprašali, ali je kaj narobe, če ne bomo
v imenu centra, vendar se mi je način
zdel zelo nenavaden. Sicer sem jim povedal, da nikakor ne morem zahtevati, da
je moj priimek vključen v imenu centra,
pa vendarle sem bil tisti večer, ko sem
razmišljal o tem, razočaran in mi ni bilo
prijetno pri srcu.
Kakšno je tvoje mnenje o novem gimnastičnem centru, glede na to, da si jih v
svoji dolgoletni karieri videl veliko? Me-
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niš, da imamo sedaj primerljive razmere
s svetom, ali se ti zdi, da bi se dalo projekt zapeljati bolje?
Seveda, saj se v centru za zdaj vsi telovadci počutimo zelo prijetno in domače.
Takih razmer za trening do zdaj še nismo
imeli in so ne samo še enkrat boljše, ampak stokrat boljše. Ko ocenjujemo nove
pridobitve, se moramo zavedati tudi, da
bi brez centra v nekaj letih verjetno končali tekmovalno gimnastiko v Ljubljani in
bi se lahko ukvarjali samo še z rekreacijo.
Kar sicer ni nič narobe, vendar menim,
da vsak šport potrebuje tudi tekmovalni
šport in uspehe kot vrh piramide. Le tako
se lahko navdušuje mlade za ukvarjanje
s športom. Ker sem tudi sam skromnejše narave, sem si že od začetka gradnje
dvorane želel skromnejši objekt z večjim
in bolje urejenim delom, ki je namenjen gimnastiki in ritmični gimnastiki, in z manjšim delom, namenjenim spremljevalnim
dejavnostim. Zakaj je objekt tako velik v
tem drugem, spremljevalnem delu, verjetno ne bomo izvedeli nikoli. Glede konkurenčnosti s svetom se moramo zavedati,
da je šel tudi v svetu razvoj infrastrukture
naprej. Tako da menim, da imajo sedaj
naši telovadci vsaj približno primerljive
razmere s svetom, vsekakor pa zaradi
centra nimajo konkurenčne prednosti
pred ostalimi. Nikakor ne. Tujina in razvoj
objektov sta nam že zdavnaj pobegnila.
Že v Cerarjevih časih. Zdaj smo le malo
zmanjšali razkorak. Seveda pa infrastruktura ni vse. Že v preteklosti sem si želel
nekaterih stvari, za katere sem upal, da bi
se v novem centru lahko uredile. V svetu
za športnike skrbijo tako, da vse podredijo njihovim potrebam za optimalen razvoj.
Tako je pri najboljših športnikih povsem
normalno, da gredo takoj po treningu že
v centru pojest športno kosilo in počivat.
Poleg tega je športnikom ves čas na voljo
zdravstvena oskrba ter različna preventivna in kurativna sredstva. Ravno tako
se jim prilagaja šolski sistem, da lahko
v miru trenirajo in se razvijajo. Na teh
področjih se še vedno ni nič bistvenega
izboljšalo in še vedno močno zaostajamo
za najboljšimi. 
Ali ste vedeli, da sta
tovariš Igor in Mitja
Petkovšek pred leti
skupaj trenirala v
Študijski telovadnici?

J. Z., foto: osebni
arhiv
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Novice iz Centra

Adijo GIB,
pozdravljen
Gimnastični
center Ljubljana
Spoštovani
bralci in bralke!
Kakor ste verjetno opazili v naslovu, smo v društvu odprli še
eno novo rubriko. Hec, ni nova
rubrika, so se pa Novičke iz
Giba preselile v nov gimnastični
center pod imenom Gimnastični
center Ljubljana, na kratko Center! V dokaj kratkem obdobju se
je zgodilo kar precej, od odprtja
centra in sočasne športne upokojitve Mitje Petkovška, svetovnega prvenstva v Glasgowu,
različnih regionalnih ter mednarodnih tekem v jesensko-zimskem času, tako za člane kot
za malo mlajše, navajanja na
boljše razmere do malo počitka
med novoletnimi počitnicami in
seveda do priprav na »vročo in
dinamično pomlad«. V tokratnih
novicah vas ne bomo prikrajšali
niti za društvene rezultate preteklega tekmovalnega obdobja.
piše: Igor Ivanuš,
foto: Jan Stanko Černe

S

edaj je Gib
že preteklost. Pa ne, da
smo ga pozabili, saj smo v malem improviziranem gimnastičnem centru preživeli
v treh letih lepo obdobje treniranja, se
dobro počutili, spoznali super gibovce,
napredovali in se razvijali, ne nazadnje
tam tudi organizirali dva pokala Narodnega doma in ob slovesu še državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave.
ŠD Gib, hvaležni smo vam za vso podporo
in pomoč v »koruzniškem« času slovenske gimnastike!

STOPNIČKE TUDI ZA NAJMLAJŠE

V Gibu smo se še septembra, oktobra in
novembra pripravljali na jesenske tekme, člani pa na najpomembnejšo tekmo,
svetovno prvenstvo v Glasgowu. V začetku oktobra smo imeli prvi vikend paket
tekem, in sicer Pokal Maribora Centra v
soboto in v nedeljo mednarodno tekmovanje, Šalamunov memorial tako za mlajše kot za naše člane. Na tej tekmi so se

ŠD GIB,
HVALA ZA VSO
PODPORO IN
POMOČ!

nekateri mlajši tekmovalci prvič udeležili
kakega mednarodnega tekmovanja. Na
Pokalu MB Centra smo imeli po dolgem
času na stopničkah najmlajše: Martin
Hočevar je v kategoriji OV1 osvojil tretje
mesto, ekipno pa so bili fantje prav tako
tretji. Tudi v OV2 smo imeli med posamezniki na tretjem mestu Jureta Podobnika, ekipno so bili tretji. V OV3 sta bila
na odru za zmagovalce kar dva fanta, in
sicer je Mitja Nastran osvojil drugo, Kevin G. Buckley pa tretje mesto. Ekipa v
tej kategoriji je zmagala. V OV4 smo imeli
edini ekipo, kar pomeni, da imamo v Sloveniji najmnožičnejšo gimnastično šolo.
V nedeljski mednarodni tekmi je v finalu
na bradlji Kevin G. Buckley osvojil tretje
mesto, prav tako Lenart Dolenc na preskoku. Za Kevina je bila to tudi prva mednarodna tekma. V članski kategoriji je bil
Žiga Šilc na parterju drugi, Sašo Bertoncelj na konju z ročaji prvi. Šalamunov memorial je v članski kategoriji štel tudi kot
državno prvenstvo. Seniorji so se nato z
vso vnemo pripravljali na prihajajoče
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svetovno prvenstvo na Škotskem ter
posvetili še zadnje atome »piljenju« sestav. Na SP sta odšla Alen Dimic in Sašo
Bertoncelj.

NA ORODJA V SPREMSTVU
DIMNIH ZAVES

Glasgowsko svetovno prvenstvo je
postreglo z nekaj novostmi, od predstavitve tekmovalcev na podijih, na orodja so
odhajali v spremstvu dimnih zaves, kot v
kakšnem filmu, do sodniških pregrad, v
izogib subjektivnemu sojenju. Organizacija je bila res na vrhunski ravni, tokrat
Škoti niso bili skopuhi. A za naša člana
tekma ni bila na vrhunski ravni, Alenu se
v mnogoboju ni uspelo uvrstiti na prihajajoče olimpijske igre v Riu, Sašo pa je za ta
cilj tudi delal preveč napak in ostal brez
finalnega nastopa in upanja na medaljo
ter brez uvrstitve na olimpijski turnir. Pa
nič zato, fanta sta še mlada in imata še
veliko možnosti za prihajajoči Tokio, kjer
bodo poletne OI leta 2020. Vsaj Mitja je
to dokazal, saj se je poslovil pri »rosnih«
osemintridesetih!
V nadaljevanju jesenskega tekmovalnega sistema so se naše mlajše selekcije
udeležile tradicionalnega Holyjevega memoriala, rezultati so bili podobni Pokalu
MB Centra. V tem obdobju smo čistili in
nadgrajevali gimnastične sestave na
orodjih, saj sta nas v prihajajočih mesecih čakali še dve pomembni tekmi, državno prvenstvo in nova mednarodna tekma
v Novem Sadu. 27. novembra 2015 smo
slovesno odprli nov slovenski gimnastični center. Odprtje je bilo fantastično, naši
mladi upi so seveda nastopali in poželi
kar nekaj aplavza in spodbudnih pogledov ter besed gledalcev. Naj še omenim,
da je bilo odprtje Centra tudi skladno
z Mitjevo uradno športno upokojitvijo.
veznih vaj v Ljubljano vrnili z odličji. V OV1
»Upokojitev« je bila srčna in spontana,
in OV2 smo osvojili ekipno tretje mesto, v
med drugim je Mitja omenil, da si želi in
OV3 je bil Kevin posamezno drugi in Mitja
bi bil zelo vesel, da bi se vsa energija iz
tretji, ekipno pa so zmagali! V OV4 je lepo
Študijske preselila v nov gimnastični
presenetil Gregor Turk, ko je v finalih po
center. Mislim, da je bil in je začeorodjih na konju z ročaji in krogih
tek zelo dober. V novem objektu
osvojil bronasto odličje, na presmo se dobro ustalili, imamo
skoku pa srebrno. Vendar je
dobre delovne razmere:
bilo za nas DP le ogrevanje
od gimnastične jame do
za tekmo v Novem Sadu.
BOLJŠIH
večjega števila trenažTja smo odšli predvsem
RAZMER SLOVENSKA
nih orodij, večjega štezato, da si mladi tekmovila gimnastičnih orodij
valci Narodnega doma
GIMNASTIKA NI IMELA
pa vse do zgornje male
pridobijo še nekaj medŠE NIKOLI.
gimnastične dvorane za
narodnih izkušenj. Odšli
najmlajše. V glavnem, zasmo v petek zjutraj v orgotovo lahko potrdimo, da
ganizaciji ŠD Gib Šiška, vsi
boljših razmer slovenska gimz istim avtobusem. Izkušnja
nastika ni imela še nikoli. Tako smo
je bila super, tudi nastanili so nas v
že od odprtja dalje počasi vstopali v novo
zelo dober hotel sredi mesta, organizadvorano in se pripravljali na konec tekcija tekmovanja pa je bila zelo dobra. Da
movalnega leta. 29. novembra 2016 nas
na tekmovanje nismo šli le po izkušnje,
je čakalo državno prvenstvo v Rušah. Z
povedo tudi rezultati, saj je Kevin v firezultati smo ponovno lahko zadovoljni,
nalih osvojil tri tretja mesta, in sicer na
saj smo se skoraj v vseh kategorijah obkonju, krogih in bradlji. S tekme v Srbiji

smo se vrnili z zelo lepimi občutki in zagotovo se bomo vrnili decembra 2016. Po
kar stresnem tekmovalnem obdobju smo
si v privoščili nekaj decembrskega časa
za končno uporabo gimnastične jame in
učenja novih elementov, saj spomladi kar
nekaj naših fantov prestopa v višjo kategorijo obveznih vaj. Mislim, da smo vklučno z našimi člani dobro izkoristili ta čas
in nadgradili gimnastično znanje. Potem
smo vsi skupaj odšli na pozen božični odmor in se posvetili stvarem, za katere prej
ni bilo časa.
Tukaj smo sedaj, polni zagona, dobre volje in nestrpnega pričakovanja naslednjih
tekmovanj, da pokažemo prednosti novih
delovnih razmer, ki smo si jih toliko časa
želeli. Se vidimo spomladi, aprila začenjamo s Svetovnim pokalom v Stožicah
in nadaljujemo maja s 27. pokalom Narodnega doma. Upam, da si boste obe tekmovanji ogledali v živo. Lepo se imejte in
navijajte za naše pridne fante, saj si zaslužijo en velik, proti nebu obrnjen palec. 

20

UTRINKI

Povzetek iz Splošnega strokovnega priročnika Gimnastične zveze Slovenije 2016

Spodbujanje odnosa
trener – športnik – starši
Povzela Jerica Zeljković po članku Tine Jeromen, univ. dipl. psih., športne psihologinje.

V

loge v športu niso tako jasno določene, kot se zdi na prvi pogled. Trenerju je jasna njegova vloga, ko vodi
trening in kako naj se odziva in vede do
športnikov, ki jih vodi. Zgodi pa se, da ne
ve, kako naj se vede do staršev (mladih)
športnikov, zato se največkrat zgodi, da
jih odstrani iz procesa, da se komunikacija prekine. V članku so predstavljene
metode, s katerimi lahko trenerji povečajo vključenost staršev v šport otroka
– s poznavanjem psiholoških mehanizmov, ki se odvijajo v »športnem« trikotniku, z veščinami ustreznega sporazumevanja ter s sistematičnim pristopom
k organizaciji sestankov.

VLOGA STARŠEV

Ko se otrok vključi v neki šport, so starši
postavljeni pred veliko zahtev. Nekaterih
sprva sploh niso pričakovali – preseneti
jih, kaj vse se od njih pričakuje. Največje presenečenje čaka tiste, ki se sami
niso ukvarjali s športom oziroma niso
bili udeleženi v programih kakovostnega
športa – prve stopnice v vrhunski šport.
Pri tem je prva in najpomembnejša vloga staršev sprejemanje in nadzor svojih
čustev. Starši naj bodo med nastopom in
treningi stabilni, svoja čustva naj obvladujejo in kažejo zadovoljstvo. V prvi vrsti
so zastopniki svojih otrok v zelo širokem
smislu, tako čustveno kot tudi organizacijsko in ne nazadnje finančno.
Druga zelo pomembna naloga je, da
otroke seznanijo, kako se spoprijeti s
stresom, in jim s svojim vedenjem pokažejo pravo pot. Starši bodo v športu bolj uživali, če ga bodo poznali. To
pomeni, da spoznajo osnovna pravila,
spretnosti in strategije. Pri tem ima
trener pomembno vlogo – odgovarja na
vprašanja, lahko svetuje kakšno literaturo, predvsem pri mlajših kategorijah
se lahko posveti tudi razlaganju in prikazu osnov športa staršem. Ko spoznajo vsebino športa, pa naj starši svoje

šport v užitek in zabavo. Dejstvo
je, da je to otroški šport in da
otroci niso odrasli. Starši in
trenerji morajo otroku dati
STARŠI NAJ BODO MED
možnost, da svoj športni
potencial razvija v okoNASTOPOM IN TRENINGI
lju, ki poudarja sodeloSTABILNI, SVOJA ČUSTVA
vanje, osebnostno rast
in zabavo.
NAJ OBVLADUJEJO IN

znanje uporabijo za to, da
v tekmovanjih uživajo
kot gledalci in ne kot
trenerji.

Kadar se starši
začnejo vesti kot
strokovnjaki ali
celo trenerji, se
hitro zgodi, da se
KAŽEJO ZADOVOLJSTVO.
z otrokovo športno
PRIPOROČLJIVE
vlogo preveč idenAKTIVNOSTI
tificirajo, ujamejo se
ZA STARŠE
v past in otrokov uspeh
(Loehr in Kahn, 1989):
ali neuspeh začnejo jemati
• spodbujanje otrokovega zanimakot svoj. Smith in Smoll (1996) pravinja za neko dejavnost,
ta, da pride do obratne identifikacije. Ta
• čustvena podpora otroku, dajanje obmehanizem poteka tako: vsak roditelj se
čutka zaupanja,
deloma identificira s svojim otrokom in
• po slabem nastopu otroku pokaže, da
mu zato želi, da bi mu šlo dobro. Na žaga ima, ne glede na rezultat, še vedno
lost se lahko zgodi, da je ta identifikacija
najraje,
pretirana. Takrat postane otrok podaljšek
• učenje samostojnosti – otrok si sam
staršev – v tem primeru določajo starši
pripravi torbo (in tako pridobi samosvojo lastno vrednost na podlagi otrozavest za soočanje z zahtevnejšimi
kovega uspeha. Npr. starš, ki sam nikoli
nalogami),
ni bil športnik, išče občutek športnega
• dajanje pozitivne spodbude, ne glede
uspeha, ki ga sam nikoli ni poznal, prek
na neuspeh,
otroka. Nekdo drug, ki je bil uspešen atlet,
• vztrajanje pri vzgojno pomembnih
lahko začne otroka odklanjati in mu neustvareh (otrok ne sme ukazovati starspehe zameri, če ne doseže podobnega
šem) in
ali celo večjega uspeha kot on. Prav je, da
• vlivanje samozavesti ter krepitev pozise otrok identificira s starši in ne obrativnih shem. 
tno. Kadar postanejo odrasli zmagovalci
ali poraženci prek svojega otroka, je pritisk nanj še toliko večji. Otroku mora uspeti, sicer je ogroženo samospoštovanje
starša. V takem primeru je v igri več kot le
dober ali slab nastop – kadar sta starševska ljubezen in odobravanje odvisni od
nastopa na tekmovanju, postaneta športna dejavnost in tekmovanje za otroka
ALI STE VEDELI?
preveč stresni.
Ta pojav lahko preprečimo ali omilimo
tako, da se trener pogovori s starši, opiše mehanizem tega pojava in argumentira, zakaj pritiskanje na otroka ne vpliva
dobro. Le to zmanjšuje največjo prednost, ki jo šport otroku daje: da mu je

Polona Umek – bronasta medalja na
DP v akrobatiki v kategoriji starejših
deklic: čestitamo!
J. Z., Foto: Blaž Šenica
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PRIGODA S POLICAJEM

ROZA ZVEZKI IN NOHTI SO OUT!

Po prihodu z državnega prvenstva v skokih z male prožne
ponjave v soboto 30. januarja sta Benjamin in Žiga nosila
narodnodomsko malo prožno ponjavo od avtobusne postaje nazaj v telovadnico. Na poti ju je ustavil vnet policist
in vprašal, kaj prenašata in ali sta zadevo ukradla. Fanta sta
mu presenečeno povedala, da sta se z ekipo tekmovalcev
ravnokar pripeljala s tekme na Primorskem in da sta zadolžena, da ponjavo prineseta nazaj v Študijsko telovadnico.

Predpustni čas … Debeli četrtek … Dežurna sem v recepciji.
Večerna ura 8.30. Mimo vrat ŠVRK se zapelje rolkar s čelado na glavi. Opa!!! – maškara – ne, ne more biti, saj še ni
pustna sobota.
Na recepciji sem zato, da vodim evidenco prisotnosti.
Sedaj pa jaz ŠVRK v telovadnico in povprašam, kdo je rolkar s čelado, ki se je zapeljal mimo mene.
Splošni smeh ha, ha, ha …
Saj ga bo našla.
Tej pa ne uideš, ne da miru.
Vaditelj Jan pomaga. No, ime rolkarja. Pa smo ga našli …
BRZINARJA.

Čeprav delam na recepciji, to v Narodnem domu ni edina moja zaposlitev. Zadnjič sem se namreč preizkusila
v vlogi varuške, česar prej v življenju še nikoli nisem počela. Starši so hčerko pripeljali na trening uro prezgodaj,
zato so me prosili, če jo lahko jaz pazim tisto uro. Malce
me je bilo strah, saj še nikoli nisem bila z otrokom sama
»ena na ena« dlje kot 15 minut. Nisem vedela, kaj naj se
z njo pogovarjam, kako naj se pogovarjam, v glavnem
nič. Vseeno pa mi je ta ura minila hitreje kot kadar koli
prej. Izvedela sem ogromno o punčkah danes. Izvedela
sem, da fantje v šoli radi kažejo »fakiča« (sredinca) in jih
zato punce ne marajo, ker so »bedni« (zraven sem dobila
še nazorno oponašanje, kako se fantje obnašajo). Roza
zvezki in zvezki z rožicami so »out«, sedaj so v trendu
črno-srebrni zvezki iz Tuša, saj so bolj odrasli. Nohte je
seveda treba imeti urejene, levo roko si punčke namažejo kar same, desno pa jim vseeno mamice, saj si z levo
težko nanašajo lak za nohte. Tudi lak ne sme biti roza, ker
je to preveč punčkasto. Zgodbice o princeskah in podobno so lanski sneg, danes se berejo stripi z resnejšimi
vsebinami, kot so princeske. »Kul« je, če imaš s seboj na
treningu pijačo, ki ni voda, na primer ledeni čaj, ker ti potem vsi zavidajo. Izvedela sem, da imam predolge lase in
razpokane konice ter pretemen lak za nohte. Ta dan se
mi je zares vtisnil v spomin, saj sem se ogromno naučila
o »trendih« med deklicami pa še v vlogi varuške sem se
preizkusila in sploh mi ni šlo slabo!

Neta Dolinar, receptorka

Hana Godina, receptorka

Jan Stanko Černe, vodnik

RECEPTORKI NE UIDEŠ!
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Svetovalnica PU

Starševstvo in družina II. del
Naj začnem z zanimivo mislijo psihologinje dr. Alenke Kobolt o današnjem času, ki močno zaznamuje
današnje otroke in mladostnike ter njihove družine. Le-te so najpomembnejši varovalni dejavniki pri
preprečevanju zasvojenosti in omam ter družbenih pasti. Torej, funkcionalna družina je zdrava družina in je najpomembnejši varovalni dejavnik za ohranjanje zdrave in stabilne osnovne celice družbe in
zdravega samorazvoja otroka. Dandanes globalizacija sveta, katere posledice občutimo zlasti v zadnjih letih gospodarske in družbene krize, nosi s seboj prelome ekonomske in vrednostne narave. Kar
današnje starše in njihove potomce postavlja pred nove izzive, je iskanje drugačnih poti materialnega,
predvsem pa psihološkega in socialnega preživetja. Današnji mladi se od prejšnjih generacij razlikujejo po odgovornosti izbire, ki se dogaja v obdobju etične praznine, v družbi, ki je kompleksna ter brez
skupnih moralnih norm in pravil. Ni mogoče trditi, da v drugih obdobjih niso poznali negotovosti, gre
za to, da se je današnja negotovost ponotranjila in prenesla na vsa področja življenja.
piše: Ana Hram, foto: Shutterstock
VAROVALNI DEJAVNIKI V
DRUŽINI

Družina je najpomembnejši varovalni
dejavnik. Varovalni dejavniki pomagajo
k boljši in zdravi funkcionalnosti družine
in so:
• procesi, ki prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine,
• odnos zakoncev v optimalni partnerski
obliki,
• družina in varovalni viri skupnosti –
zdrava skupnost.
Prof. dr. Gostečnik poudarja, da so dalj
časa trajajoča destruktivna vedenja v
primarnem zakonskem, starševskem
podsistemu grožnja za izgubo ravnotežja v celotnem sistemu družine. Otroški
podsistem se v takih razmerah bivanja
nezavedno prilagodi in postane nosilec
motenj, ki najpogosteje vodijo v zasvojenost. Dejavniki tveganja za nastanek
težav v družini so: konflikti v družini, družinsko nasilje, neorganiziranost in pomanjkanje družinske povezanosti, socialna izolacija, pogoste in hude stresne
situacije, pomanjkljiv nadzor ali pretiran
nadzor, neustrezno discipliniranje in
vzgoja ter predvsem nerealna, visoka pričakovanja staršev.

PROCESI, KI PRISPEVAJO K
ZDRAVEMU FUNKCIONIRANJU
DRUŽINE

Funkcionalnost družinskega sistema
pomeni prožnost sistema, torej potencial spreminjanja in uravnoteženost. V
naslednjem pregledu so predstavljeni
pomembni procesi, ki prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine:
• Povezanost družine in zavezanost njenih članov k skrbi in vzajemni podpori
(Mi smo družina.).

• Spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter
vzgajanje razvoja dobrega počutja družinskih članov vseh generacij.
• Za par (starše) so značilni vzajemno
spoštljiv odnos, podpora in enakomerna delitev moči in odgovornosti.
• Za vzgojo in skrb, zaščito in socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane
družine je pomembno učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteta staršev.
• Organizacijska stabilnost, za katero
je značilna jasnost, konsistentnost in
predvidljivost v vzorcih interakcije.
• Prilagodljivost: prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po
spremembi, učinkovito spoprijemanje
s stresom in problemi, ki izhajajo iz
stresa, ter obvladanje sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna
življenjska obdobja.
• Odprta komunikacija, za katero je značilna jasnost v pravilih in pričakovanjih,
prijetna interakcija ter široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov.
• Učinkovito reševanje problemov in konfliktov.
• Sistem vrednot, ki omogoča vzajemno
zaupanje, obvladovanje problemov in
povezanost s preteklimi in prihodnjimi
generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost.
• Primerni ekonomski viri za zadovoljitev
temeljne varnosti in psihosocialna podpora razširjene družine, mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih
sistemov.
Vsak od teh procesov prispeva k
drugim komponentam in jih krepi.
Pomembno je, da razumemo, da
so lahko omenjene komponente

funkcioniranja družine organizirane in
izražene na različne družini prilagojene
načine (Poljšak Škraban).
Družine se lahko razvršča v pet skupin
(Lewis):
• visoko kompetentne družine – zdrave
družine,
• kompetentne, toda prizadete družine,
• dominantno-submisivne družine,
• konfliktne družine, s kroničnim konfliktnim razmerjem med starši,
• resno disfunkcionalne družine.
Povzetek raznih študij kaže, da zdrave
družine obstajajo, kjer se starši zavestno
in vzajemno trudijo za skupen cilj in skupno dobro. Povzetek tudi kaže, da
je v populaciji približno 20
% disfunkcionalnih družin, okoli 20 %
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funkcionalnih – zdravih, 60 % pa
'srednjih' ali 'srednje motenih' (Skynner).

zunaj družine.
Spolnost: Redna, po navadi v enakih presledkih
(pribl. dvakrat na teODNOS MED
den). Možje so s spolnostjo bolj zadovoljni
PARTNERJEMA JE TEMELJ
kot žene.
KOMPETENTNOSTI DRUŽINE:
Prosti čas: Omejeno
sodelovanje zakonSTOPNJA BLIŽINE, STOPNJA
cev z okoljem.

Lewis navaja temelje
za optimalno funkcioniranje družin,
pri čemer postavlja
odnose med partnerjema (starši)
ZAVEZANOSTI, INTIMNOST,
kot osnovni temelj
kompetentnosti druOPTIMALNE
AVTONOMIJA IN MOČ.
žine: stopnja bližine,
DRUŽINE
stopnja zavezanosti,
Vloge: Prevladuje tradicionalna delitev vlog, vendar
intimnost, avtonomija in
moč. Stopnja bližine se kaže v
obstajata prijetna, vzajemna
tem, koliko si partnerja delita interese,
komplementarnost in recipročnost.
aktivnosti, prijatelje, osnovne vrednote in
Odnos: Oba zakonca izkazujeta vzajemno
zadovoljstvo v spolnosti. Stopnjo zavezaveselje in zadovoljstvo z odnosom in živnosti razume z dejstvom, koliko pomeni
ljenjem na splošno. Možje so angažirani z
obema partnerjema zakonski odnos kot
delom, vendar so hkrati tudi odgovorni do
tisti prvi čustveni odnos v primerjavi z
potreb žen, jih podpirajo in so emocionaldrugimi. Pri intimnosti gre za to, da si oba
ni. Žene se počutijo spoštovane in ljubljepartnerja obojestransko delita ranljivost.
ne. So aktivne tudi zunaj družine, čeprav
Avtonomija pomeni stopnjo spodbujanja
je vloga matere in žene centralna.
individualnosti, različnosti in neodvisnega
Spolnost: Več variabilnosti v frekvenci
funkcioniranja, ki jo struktura partnerstva
spolnih odnosov (večkrat na teden do
omogoča. Moč pa definira kot odprt vpliv
enkrat na mesec), vendar obstaja visoko
enega partnerja na drugega.
vzajemno zadovoljstvo pri obeh partnerjih. Gre za dolgoročno zvestobo.
FUNCIONIRANJE ZAKONCEV V Prosti čas: Zakonca sta angažirana v socialnem okolju.
OPTIMALNI PARTNERSKI OBLIKI
Optimalno odnosno in spolno funkcioniraZdrav partnerski odnos in zdrave družinje zakoncev (Skynner)
ne kažejo karakteristike visoko odprtega
sistema, ko organizem ni v boju s samim
ADEKVATNE DRUŽINE
seboj, ko je sposoben sprejeti in zadovoVloge: Prevladujejo tradicionalne spolne
ljevati svoje osnovne potrebe. Takrat druvloge − rigidne, stereotipne, izrazito dežina doseže najvišjo stopnjo strukture s
ljene.
fleksibilno, prilagodljivo funkcijo, na blag
Odnos: Možje so uspešni, agresivni,
način. Od vseh članov družine, tudi najk delu usmerjeni. So bolj zadovoljni z živmlajših, se pričakuje aktivni delež. Člani
ljenjem kot žene. So distancirani, ukvarjajo se z materialno platjo družine, ne dajejo
družine se pogajajo, dobrodošel je vsak
pa družini emocionalne podpore. Žene so
prispevek posameznika. Zelo pomembna
nesrečne, osamljene, čutijo se
je odprtost do bioloških potreb. Potreba
oddaljene od moža in
po intimnosti ni razumljena kot šibkost.
preveč obremeJezo se razume kot znak, da je nekaj
njene z otroki.
treba spremeniti ali popraviti. ZanimaNagnjene so
nje staršev za spolnost je znak pozitivnih
k d e b e l o st i
moči (Poljšak Škraban).
in depresivnosti ter utVAROVALNI VIRI SKUPNOSTI –
rujenosti. Ne
»ZDRAVA SKUPNOST«
zanimajo se
V primeru ranljivih, šibkeje opremljenih
za dogajanje
družin ali družin, ki niso uspešne pri reševanju psihosocialnih težav svojih članov, lahko skupnost odigra pomembno
učno in zdravilno-varovalno vlogo. Prav
tako konstruktivna vloga vsakega po-
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sameznika in posamezne družine lahko
sproži opazne in pozitivne sledi v delovanju in varovanju virov širše skupnosti.
Varovalna vloga skupnosti za družino se
kaže na najrazličnejše načine. Ob socialni
vključenosti doživljanje sprejetosti in čustvena povezanost krepijo občutek lastne
vrednosti družine in njenih članov in delujejo varovalno pred razvojem nezaželenih
vedenjskih vzorcev. Posebno vreden je
učinek prostovoljnega dela v skupnosti in
njegov prispevek k osmišljanju življenja v
njej. Varovalno, povezovalno, osmišljevalno vlogo imajo rituali (npr. praznovanja)
in družinski običaji v skupnosti, zato jih
je primerno krepiti, kjer so se ohranili, in
spodbujati ali celo obuditi, kjer so se izgubili. Bistveno je, da imajo ljudje možnost participacije, vplivanja, delovanja,
vzpostavljanja pristnih odnosov, ki se
krepijo in razvijajo z rednim srečevanjem
ter komuniciranjem. Bistveno je, da skupnost nikogar vnaprej ne izključi in da pri
svojem delovanju izhaja iz lastnih virov in
moči, da samoorganizira svoje delovanje
(Preventiva za družinske patologije).
Kot že vemo, v družini potekajo procesi
spontano, le ena desetina vsega, kar se
dogaja v družini, je na ravni ozaveščenega, kar priča o tem, koliko soočenja in odgovornosti zmorejo starši v vsakdanjem
življenju in kako ozek je ta običajen skupni, razvidni prostor (Satir, 1995). Zato je
treba delovati z zavedanjem in za skupno
dobro. Ne moremo neposredno govoriti o
najboljši in najslabši družini, ker se vsaka
trudi po svoje narediti najboljše (če otrok
lahko ohrani vlogo otroka in ni primoran
prevzemati rešiteljske vloge partnerskega odnosa: vloga posredovalca, pogajalca, amortizerja ali razsodnika med starši).
Lahko govorimo o manj dobrih odnosih in
vzgojnih slogih. Zdrav oziroma optimalen
razvoj omogočajo odnosi, ki so prežeti z
jasnimi mejami, z dvosmerno komunikacijo in jasno strukturo med družinskimi
člani. Ob tem so zelo pomembni odnosi,
ki omogočajo avtonomijo vsakemu članu, obenem pa tudi povezanost, ki je vidna s čustveno navezanostjo, toplino in
možnostjo opore, ko posameznik ne zmore vsega sam ali pa potrebuje zgolj spodbudo, podporo ali le motivacijo (Čačinovič - Vogrinčič). Osnova je visoka stopnja
spoštovanja, vzajemnosti, zaupanja in
hvaležnosti med partnerjema, kar družina avtomatično ponotranji in na tem valu
zdravo funkcionira. 
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