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Programi vadb 2016/2017: Pridružite se nam

Predstavljamo: Vodniki in trenerji
27. Pokal ND in pokal SLO: Velika hvala vsem prostovoljcem
Gimnastična abeceda: Kako poteka tekmovanje

PROGRAM

SEZONSKE KARTE

CENIK ZA SEZONO
2016/17
DRUŠTVENA ČLANARINA
za telovadne programe
DRUŠTVENA ČLANARINA
ZA PODPORNE ČLANE
netelovadni programi

50 €

25 €

Društvena članarina velja za sezono
2016/2017 (od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017)

Ob nakupu sezonske karte
oz. ob prvem nakupu mesečne karte ali kuponov je treba
plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono. Pri
plačilu na več obrokov (do 3
zaporedni mesečni obroki) je
cena sezonske karte višja.
UGODNOSTI IN POPUSTI
Pri nakupu sezonske karte
za 2. družinskega člana priznamo 20 % popusta, ob vpisu
3. družinskega člana pa 30 %
popusta. Popust se obračuna pri najnižji ceni karte.
Študenti in dijaki imajo z veljavno izkaznico 10 % popusta
na sezonsko karto.
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(veljajo od 5. 9. 2016 do 9. 6. 2017, razen če ni navedeno drugače)

2-4
M/Ž

STARŠI Z
OTROKI*

2

258€

274€

1

154€

164€

4-6
M/Ž

CICIBANKE
& CICIBANI

2

258€

274€

1

154€

164€

6-15
M/Ž

NETEKMOVALNA
GIMNASTIKA DEČKI
IN DEKLICE

4

382€ 404€

2

258€

274€

5
M/Ž

GIMNASTIČNI VRTEC
(DEČKI IN DEKLICE)

3

295€

314€

M: 6-9
Ž: 6-8

GIMNASTIKA 1
(DEČKI IN DEKLICE)

1

295€

314€

7-15
Ž

GIMNASTIKA 2
(DEKLICE)

4

382€ 404€

9-12
M

GIMNASTIKA 2
(DEČKI)

4,5

435€ 459€

3

295€

314€

M:12-20
Ž: 8-18

GIMNASTIKA 3
(DEČKI IN DEKLICE)

6

480€ 507€

M: 6
Ž: 6-7

GIMNASTIČNA ŠOLA
(DEKLICE, DEČKI)

4,5

435€ 459€

7
M

USMERJEVALNI
ŠPORT 1

6

508€

57€/
mes

8-9
M

USMERJEVALNI
ŠPORT 2

10

658€

67€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

9-10
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT 1

12,5

717€

73€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

11-14
M

PERSPEKTIVNI
ŠPORT 2 IN 3

15/18 777€

79€/
mes

cena za
11-mesečno
vadbo

50+
Ž

STAREJŠE ČLANICE 1 IN 2,
PILATES ZA ZLATOLETKE

2

180€

192€

1

103€

113€

50+
M/Ž

PREVENTIVA
IN ODBOJKA

2

180€

192€

1

103€

113€

Vse cene so v evrih. Cenik se lahko
tudi spremeni skladno s sklepom
Upravnega odbora ŠD Narodni dom.

20+
M

KOŠARKA,
MLAJŠI ČLANI

1,5

135€

143€

* V oddelku starši z otroki se za
spremljevalca otroka (eden od
staršev, eden od starih staršev) plača
še članarina za podporne člane (25€).

15+
M/Ž

AIKIDO –
REDNA VADBA

4,5

347€ 368€

3

225€ 239€

15+
M/Ž

ŠAKTI FLOW **

2

199€

212€

1

118€

125€

9+
M/Ž

AKROBATIKA, AKRO-GIM

4,5

435€ 459€

3

319€

340€

1,5

235€ 248€

TEDEN
ODPRTIH VRAT
(vse vadbe
brezplačne)
5. 9. - 9. 9.
2016

po
ku
10
na

na

40€

eč

eč

15+
M/Ž

AEROBIKA, PILATES,
F.I.T.T. TRENING ***

neom. 414€

2

258€

es
m

m

*** Možna je kombinacija vseh treh
vadb. Ob vpisu izberete vadbo in dan
obiska v tednu.

es

** Cena za Šakti Flow velja za 1.
semester (1. semster traja od 19. 9.
2016 do 3. 2. 2017, 2. semester traja
od 6. 2. 2017 do 23. 6. 2017).

no

v

V primeru predčasnega prenehanja
obiskovanja izbrane vadbe društvene
članarine ne vračamo, vadnino pa
vrnemo samo v primeru poškodbe ali
dolgotrajnejše bolezni na podlagi
zdravniškega potrdila.

434€

49€

3

362€ 380€

43€

274€

31€

1

194€

19€

204€

Mesečna karta
velja za tekoči
mesec (od 1.
do zadnjega
dneva v
mesecu).

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON
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Nekaj o so-delovanju
Ne ščitimo lastnih interesov
za vsako ceno, ne vsiljujemo
svojega mnenja, nimamo
»vedno prav«, razumemo cilje
in razpoložljive vire, sprejemamo, če se dogodki odvijajo
drugače, kot smo si zamislili.

Foto: osebni arhiv

Kako se uresničijo najboljši
projekti? Z malo znanja, izkušenj, spretnosti in kmečke
pameti ter veliko sodelovanja. Sodelovanje je tista čudovita stvar, ko skupina ljudi
sanja iste sanje, načrtuje s
skupnim ciljem, deluje učinkovito in pri tem ustvari več
energije, kot je porabi, ter radostno proslavi končni rezultat. Kadar med seboj dobro
so-delujemo, se strpno pogovarjamo, sočutno poslušamo, si popolnoma zaupamo
in velikodušno pohvalimo.

Kazalo

Vsako delo je boljše in lažje,
če obstajata ustvarjalnost
in spoštovanje. Naša družba
čedalje bolj ceni tekmovalnost in mladost, vse manj je
prostora za človeka kot celoto. Celo umetniki – ustvarjalci so podvrženi storilnosti,
mnogo ljudi nima več časa
za strpnost, pogovor, čustva,
občutke, notranji mir.
Verjamem, da si mnogi želimo, da humanost, klasične
vrednote in medgeneracijsko sodelovanje spet dobijo
veljavo. Ampak kaj sploh govorim! V Narodnem domu so
jo vedno imeli in še danes je
tako. To dokazujejo globoko
doživeta taborjenja, nepo-

KAJ DOGAJA
Premantura 2016 – otroci iz prve skupine
27. pokal ND in Pokal Slovenije 2016
Zaključek sezone 2015/2016
Predstavitev vodnikov in trenerjev

Sestanek vodnikov poleti 1982 v pentagonu
premanturskega tabora. Foto: osebni arhiv Andreja Bleiweisa.

zabne smučarije, radostne
telovadne prireditve, uspešna
tekmovanja in vsi tisti veseli
mladi in stari, ki dnevno zahajajo v Narodni dom.

merno vadbo zase in za svoje bližnje, načrtujte skupaj z
nami prihodnje zimske počitnice, spremljajte naše odlične telovadce.

Vse vam bo jasno, ko boste
prelistali Stojo, si ogledali ilustracije in fotografije,
prebrali vtise, se veselili dobrih rezultatov. Poiščite med
objavljenimi programi pri-

Ja, tudi sodelovanje ustvarjalcev Stoje je vzorno in prav
tako, kot smo ga malo prej
opisali.
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PROGRAMI VADB 2016/2017
Opisi vadb

10

INTERVJU: JANEZ ŠLIBAR

14

O MURNIKOVI SOBI NA FŠ

17

NOVICE IZ GIMNASTIČNEGA CENTRA LJ
Novice iz centra
Gimnastična šola

19
20

NAŠI ČLANI PIŠEJO
Gimnastična abeceda

22

DOBER NASVET
(Pre)mislimo s srcem
Svetovalnica PU

24
26

Jana Bogdanovski, urednica
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Premantura je lepo življenje
piše: Karin Crnek, foto: arhiv ŠD Narodni dom
Res je, Premantura je res lepo življenje! Brezskrbno uživanje v toplih sončnih žarkih, dobri družbi, brezštevilnih športnih aktivnostih na kopnem in v čisti morski vodi. Letos smo povabili naše sončke v 1. taborni skupini, da z barvicami, čopiči, rokami in
nogami pokažejo, kako oni vidijo tabor in življenje v njem. Veselo so se "nabasali" na prostor pod jedilnico, dobili vse potrebne
stvari za kreativno ustvarjanje in izdelki so kar leteli izpod njihovih rok. Pri ustvarjanju jim je pomagala umetnica Zlata BELA,
ki je skupaj z vodniki pozorno bdela nad našimi ustvarjalci. Upamo, da bo vsem tistim, ki niste mogli biti z nami, nekaj spodnjih
utrinkov in ustvarjenih umetnin pričaralo vzdušje v taboru. Veselimo se že ponovnega srečanja naslednje leto. 

Meta

Drejc

KAJ DOGAJA

SE VIDIMO JESENI
Gledam na koledar. Kaže zadnje dni maja. Še čisto malo pa
bodo počitnice. Šolsko leto bo končano.
V prostorih telovadnega društva Narodni dom ne bo več
živžava naših cicibanov. Pogrešala bom smeh šolarjev,
mladostnikov.
Tudi duhovitih pripomb, šal in nasvetov naših seniorjev ne bo.
VSEM ŽELIM VROČE POLETJE IN LEPE POČITNICE.
Meni je bilo z vami luštno.
Če ste z veseljem telovadili, radi prihajali v Narodni dom, SE
JESENI VIDIMO.

Neta Dolinar, receptorka

Črt

NAPOVEDNIK DOGODKOV
IN TEKMOVANJ
september

Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Cottbus

3. 9. 2016:
Festival telovadbe, organizira
ŠD Narodni dom

25. 3. 2017:
Murnikov dan in društveno
tekmovanje Sokolček

5.–9. 9. 2106:
Teden odprtih vrat ŠD Narodni
dom

april

oktober

3. 4. 2017:
Začetek vpisov na taborjenje
2017

8. 10. 2016:
Hollyjev memorial, MŠG/ŽŠG

Gimkov pokal

22. 10. 2016:
Pokal Studencev, ŽŠG

Državno prvenstvo v skokih na
veliki prožni ponjavi

22. 10. 2016:
Pokal Centra Maribor, MŠG

Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Ljubljana

Pokal Slovenije v gimnastiki
za vse

Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Osijek

november

Mednarodno tekmovanje,
MŠG/ŽŠG, Innsbruck

Malejev memorial, ŽŠG

maj

Državno prvenstvo, ŽŠG/MŠG
Pika

Pokal Slovenije v skokih na
veliki prožni ponjavi

Pokal Slovenije v skokih z
male prožne ponjave, Bežigrad

december

Pokal Zelene jame, ŽŠG

Državno prvenstvo v
akrobatiki
15. 12. 2016:
Novoletni nastop in obisk
dedka Mraza

januar
21.–22. 1. 2017:
Kongres GZS
Državno prvenstvo v skokih z
male prožne ponjave

februar
Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Baku
26. 2. – 3. 3. 2017: Smučanje
na Kopah

marec
Pokal Slovenije v skokih z
male prožne ponjave, Renče
Mednarodno tekmovanje,
MŠG/ŽŠG, Linz
Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Doha

Državno prvenstvo gimnastike
za vse
Pokal Kopra, ŽŠG
Pokal Narodnega doma, MŠG
Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Varna
Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG, Sao
Paulo

junij
Pokal Viča, MŠG
Pokal Slovenije v skokih na
veliki prožni ponjavi, Bežigrad
Pokal SLO, MŠG/ŽŠG
Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Anadia
Svetovni pokal, MŠG/ŽŠG,
Mersin
9. 6. 2017:
Konec telovadne sezone
2016/2017, zaključni piknik in
zabava v pižamah
19. 6. 2017:
Začetek taborjenja v
Premanturi
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27. Pokal Narodnega doma ter

Pokal Slovenije v ženski in moški športni gimnastiki
21. in 22. maja smo v Gimnastičnem centru Ljubljana organizirali 27. Pokal Narodnega doma ter Pokal
Slovenije 2016 v ženski in moški športni gimnastiki. V dveh dneh je tekmovalo 397 otrok, 101 fant in
296 deklet iz 16 društev.
piše: Jerica Zeljković, foto: arhiv ŠD Narodni dom
Soboto so zaznamovali nastopi fantov. V
1. turnusu so se predstavili najmlajši telovadci, ki so tekmovali v OV 1 in 2. Na koncu so ekipno v OV 1 slavili fantje iz našega društva – Gašper, Michael David, Brin,
Tilen in Andrej, prav tako so bili naši na
3. mestu – Lyall, Klemen Lev, Luka in Erazem. Vmes so se uvrstili telovadci iz ŠD
Moste, ki so prvič tekmovali na tekmovanju v obveznih vajah. Še posebej ponosni
smo na našega Gašperja, ki je bil bronast
v mnogoboju. V OV 2 so Martin, Urh, Tobija, Matej in Anže zasedli ekipno 2. mesto.
V 2. turnusu so prišli na vrsto starejši
fantje – OV 3, kadeti, mladinci in člani.
Ker je bilo pred vrati evropsko prvenstvo v Bernu, je nastopilo kar lepo število naših najstarejših, ki so nas navdušili
z že zelo zahtevnimi in preprosto lepimi
vajami. V kategoriji OV 3 so bili del zmagovalne ekipe Kevin, Gašper, Gal, Jure in
Patrik. Posamezno sta tekmovala tudi
Staš in Maks. V mnogoboju je bilo zlato
Kevinovo, srebro pa Gašperjevo. Med
kadeti so naše društvo zastopali Lenart,
Gregor, Mitja, Svit, Nikolaj, Mark in Žan
Luka. Bron sta na konju z ročaji osvojila
Mitja in Lenart. Slednji je bil bronast tudi

na krogih. V absolutni kategoriji je bil v
mnogoboju in na krogih najboljši Luka
Bojanc (GD Novo mesto), na parterju Rok
Klavora (ŠD Sokol Bežigrad), konju z ročaji Sašo Bertoncelj (ŠD Narodni dom),
na preskoku Andraž Lamut (ŠD Ruše),
bradlji in drogu pa Alen Dimic (ŠD Narodni dom).

ponesrečil nastop na prvem orodju, parterju, a je potem pokazala zelo lepe vaje
na ostalih orodjih.
Čestitke fantom in dekletom za uspešne
nastope, za vnaprej pa … veliko (dobre) volje in pozitivnega odnosa do dela,
predvsem pa vztrajnosti –in trud bo spet
poplačan.

V nedeljo so tekmovala dekleta. Najprej
Tekmovanja nam ne bi uspelo izpeljati
deklice, kadetinje, mladinke in članice,
brez naših sponzorjev in donatorjev, ki so
kjer so bile najuspešnejše gimnastičarposkrbeli, da so bili naši zmagovalci boke iz ŠD Gib Šiška, GD Zelena jama, ŠD
gato nagrajeni. Hvala: Dormeo, Delimano,
Center Maribor in ŠD Ruše. Svoje predPetrol, Cmc ekocon, Valina skupina, Censtavnice smo imeli v 1., 2., 4., 4. 13 + in 5.
ter Vič Interspar, Fx, Fidimed, Enko sport,
stopnji. V ekipi 1. stopnje so Mia, Adela,
Bic Ljubljana, Akton communications,
Eva in Brina zasedle 7. mesto. V 2. stoPošta Slovenije, Sport point, Zavarovalnipnji smo imeli dve ekipi, Ajda, Katerina,
ca Triglav, Radeče papir, Erfa, RestavraAlisa in Ana Veronika so bile šeste, Mecija Via Bona ter Aranžerstvo, svetovanje
lina, Manca, Gaja, Urša in Daša pa sedin cvetličarstvo Miha Oblak.
me. V mnogoboju si je Ajda pritelovadila
srebro in si tako podarila za rojstni dan
Velika hvala tudi ekipi pomočeno od lepših daril. V 4. stopnji
nikov, vodnikom, trenerjem,
sta tekmovali Luna (18.) in
Neža (27.), v ekipi 4. stopčlanom društva, prijateljem,
nje 13 + so Klara, Polona
staršem, našim sodnikom,
Sonji in Maji za pomoč pri
in Ula končale na zasluČESTITKE
organizaciji tako v petek,
ženem 2. mestu. Dori (5.
FANTOM IN
stopnja) se je sicer zelo
kot soboto in nedeljo. 

DEKLETOM!
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Sokolček in miška Eli
v sezoni 2015/16
Za nami je še ena odlična sezona, polna uspehov, novo naučenih
elementov in zabave v vseh programih. Sokolčka, miško Eli in
gimnastične korake so si prislužili tisti, ki so vso sezono pridno
telovadili in nabirali gimnastična znanja.

pišeta: Gašper Toth in Klementina Voler, foto: arhiv ŠD Narodni dom

Program Sokolček je nastal pod okriljem
Sokolske zveze Slovenije, ki je želela
razširiti splošno telovadbo in gimnastiko. Tekmovanje je namenjeno predvsem
starostnim kategorijam od 5 do 10 let.
Lahko tekmujejo tudi starejši. Tekmuje se za tri značke: bronasto, srebrno
in zlato. Vsaka značka ima predpisane
elemente na posameznem orodju. Vsak
tekmovalec mora dosegati značke postopoma. Prvo leto lahko prične tekmovati za bronasto, naslednje leto za srebrno, tretje leto oziroma kasneje pa lahko
poskusi tekmovati tudi za zlato značko,
za katero je treba izvesti že zahtevnejše
elemente. Tekmovalec dobi značko sokolčka in diplomo. Program ni namenjen
le tekmovalcem, temveč tudi najmlajšim,
ki se na novo vključijo v vadbo, otrokom
s slabšimi gibalnimi sposobnostmi in za
programe v društvih, ki obsegajo manjše število ur in manj usmerjene treninge,
ter za vadbe na osnovnih šolah. Vsako
društvo organizira ob koncu leta tekmovanje za svoje člane, kjer lahko pokažejo, kaj so se naučili čez leto, in osvajajo
nove značke. Pogoj za dosego značke je
izkupiček osmih točk od desetih na vsakem orodju posebej.
Naloge za miško Eli opravljajo vadeči iz
oddelkov starši z otroki, cicibanke in cicibani in otroci v naših vadbah v vrtcih.
Na plakatih imamo narisane naloge, ki
jih otroci opravljajo za medalje miške Eli.
Naloge za posamezno medaljo so različne in se nadgrajujejo oz. stopnjujejo.
Medalje naj bi otroci dosegali po treh
starostnih stopnjah. Otrokom, starim od
dveh do štirih let, je namenjena bronasta
medalja, štiri- do petletnikom pa srebrna. Naloge za zlato medaljo so najzahtevnejše in primerne za starostno skupino otrok od 5 do 6 let. Seveda pri tem
ne gre za strogo omejitev glede starosti,
temveč pri nalogah igrajo največjo vlogo

otrokove motorične sposobnosti. Kdor
že osvoji zlato miško Eli in tisti, ki telovadijo v gimnastičnem vrtcu, opravljajo
naloge iz sklopa prvih gimnastičnih korakov.
Novoodprti gimnastični center na Viču
nam je letos omogočil še lažje in prijetnejše učenje. Gimnastični center pa ni
bil edina novost letošnje sezone. K boljšim razmeram je pripomogla še nova
celostna podoba Študijske telovadnice,
kjer smo priredili sklepno dejanje letošnje sezone. Na letnem telovadišču so se
poleg podelitve diplom odvijale štafetne
igre in telovadni poligon »Pot v Premanturo«. Poligon nam je obudil prijetne
spomine na lanskoletne počitnice, druge pa navdušil in pripravil za prvi obisk v
našem taboru. Dan smo končali z zabavo v pižamah, lepimi spomini na preteklo
sezono ter polni pričakovanj za naslednje šolsko leto. 

K BOLJŠIM RAZMERAM
JE PRIPOMOGLA NOVA
CELOSTNA PODOBA ŠTUDIJSKE
TELOVADNICE, KJER SMO PRIREDILI SKLEPNO DEJANJE
LETOŠNJE SEZONE.
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USTVARJALNI,
VEDOŽELJNI,
VELIKODUŠNI,
LJUBEČI ...

Vodniki in
trenerji
foto: Marcandrea, Sašo Barle

Jerica Zeljković

profesorica športne vzgoje in
diplomirana trenerka gimnastike

Jan Stanko Černe

diplomant Fakultete za šport

Nuša Jarc

Sebastijan Piletič

magistrica profesorica športne vzgoje

profesor športne vzgoje in diplomirani
trener gimnastike

Igor Ivanuš

Monika Morat

vaditelj gimnastike

magistrica profesorica športne vzgoje

KAJ DOGAJA

Gašper Toth

Živa Štucin

Sašo Barle

Nika Strosar

Blaž Šenica

Laura Slana

Urban Vadnjal

Klementina Voler

Tine Lisjak

Špela Švab

Žiga Šilc

tekmovalec MŠG

vaditeljica športne rekreacije
1. stopnje

Iris Čeh

Maja Dobnik

Tadej Osvald

Gaja Lah

diplomant kineziologije

vaditelj gimnastike

vaditelj gimnastike

vaditeljica gimnastike

diplomantka športne vzgoje

vaditeljica gimnastike

vaditeljica plesa

pripravnica

profesor športne vzgoje

vaditelj gimnastike

pripravnik

diplomantka športne vzgoje

diplomantka športne vzgoje

Mojca Ciber

pripravnica
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Programi vadb
in urniki ŠD
Narodni Dom
2016/2017

V društvu ponujamo široko paleto vadb za vse generacije.
Telovadba, splošna in športna gimnastika, različne oblike
skupinskih vadb in akrobatika so vadbe, ki jih ponujamo v
novi sezoni.

V

erjamemo, da si bo lahko vsak poiskal nekaj zase in naredil korak k
boljšemu počutju in zdravju ali pa omogočil svojemu nadobudnežu kakovosten in zanimiv način razvoja vseh motoričnih sposobnosti in socialnih veščin. Naša izjemno usposobljena ekipa vodnikov se bo vse čas trudila za strokovni in sodobni pristop, pomešan s tradicionalnimi vrednotami,
ki jih v društvu gojimo že več kot 150 let. To pa so prijateljstvo, spoštovanje,
solidarnost, delovne navade in disciplina.
Prva je F.I.T.T trening, ki je namenjena starejšim od 15
let in s katero si boste izboljšali vse osnovne gibalne
sposobnosti ter se naučili novih. Predvsem pa boste
z jutranjo vadbo naredili korak k boljšemu počutju in
dobili zagon za uspešen začetek delovnega dneva.
Druga je pilates za »zlatoletke«, ki je namenjena
ženskam in moškim v zrelih letih, ki se zavedajo
pomena ohranjanja telesnih sposobnosti vse življenje. Ker je pilates novejši pristop k celostnemu
razvoju telesa in duha, lahko tovrstna vadba poleg
preventive pred okvarami hrbtenice in sklepov za
marsikoga predstavlja tudi spodbudo k ponovnemu
učenju zavedanja telesa v prostoru in času.

ZARADI
OPTIMIZACIJE NAŠEGA DELA
IN PRILAGAJANJA VADBENIH SKUPIN
POVPRAŠEVANJU IN TRENDOM SMO
TUDI LETOS UVEDLI NEKAJ NOVOSTI.
NAJPOMEMBNEJŠI STA PRAV GOTOVO
DVE POVSEM NOVI VADBI V
JUTRANJEM ČASU.

Druge novosti v programih društva so še:
• Netekmovalno gimnastiko za deklice, tj. vadbo gimnastike brez udeleževanja na tekmovanjih, smo prestavili na termine ob torkih in četrtkih ter
hkrati pripravili enak program v istih terminih tudi za fante. Verjamemo,
da bo tako delo med vadbami potekalo še kakovostneje in bo tudi bolj
zanimivo.
• Program akro-gim se zaradi želje po še boljših razmerah za delo seli v Gimnastični center Ljubljana na Viču. Poleg tega smo dodali še tretji, termin,
da bodo najbolj zagnani lahko napredovali hitreje. Program akro-gim je
namenjen mladim po 15. letu in vsem odraslim, ki si želijo gimnastično-akrobatske vadbe, ne glede na predznanje in sposobnosti.
• V gimnastični šoli smo skupino perspektivni šport razdelili na tri bolj homogene skupine in jim glede na starost in sposobnosti prilagodili količino
vadbe. Vse to za še boljše in bolj sisitematično delo za prihodnost.
• Redno vadbo aikida smo ob torkih preselili nazaj v Študijsko telovadnico.

TELOVADBA
ZA PREDŠOLSKE
OTROKE

STARŠI Z OTROKI
Vadba je namenjena otrokom
med 2. in 4. letom starosti, ki
bodo skupaj s starši z naravnimi
oblikami gibanja pridobivali prve
gibalne izkušnje, razvijali gibalne
sposobnosti, spoznavali nove igre
in vrstnike ter uživali v gibanju.
Nekateri otroci bodo tako prvič
vključeni v organizirano skupino
z vrstniki, prednost vadbe pa je,
da so starši/babice/dedki ves čas
navzoči, kar omogoča otrokom, da
se lažje vključijo v voden del programa, ter jim daje občutek varnosti in motivacijo.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek
16.30–17.30 v Študijski telovadnici.
CICIBANI IN CICIBANKE
Vadba je namenjena deklicam
in dečkom, starim od 4 do 6 let.
Telovadijo samostojno pod vodstvom naših vodnikov ter nadaljujejo usvajanje gibalnih izkušenj in
prilagajanje na organizirano obliko
vadbe. Gibalni razvoj otrok spodbujamo z igro, pri čemer otroci
spoznavajo osnovne elemente
atletike, iger z žogo, gimnastike in
poligonov ter z različnimi naravnimi gibanji sami rešujejo gibalne
izzive.
Urnik: ponedeljek in/ali četrtek
17.30–18.30 v Študijski telovadnici.
GIMNASTIČNI VRTEC
Vadba je namenjena predšolskim
dečkom in deklicam, starim 5 let.
Poudarek na treningih je na usvajanju osnovnih gimnastičnih prvin
z igro ter na 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 na teden.
Urnik: torek in petek 16.30–18.00
v Študijski telovadnici.
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TELOVADBA,
GIMNASTIKA IN
AKROBATIKA ZA
OSNOVNOŠOLSKE
OTROKE

Za osnovnošolske otroke ponujamo
tri sklope programov: netekmovalno
in tekmovalno gimnastiko ter akrobatiko. Vsebine skupin se razlikujejo
glede na potrebe otrok, vsem pa je
skupen zdrav in športen način življenja.
NETEKMOVALNA GIMNASTIKA
za deklice in dečke
Namenjena je deklicam in dečkom
od 8. do 15. leta, ki se radi ukvarjajo
z gimnastiko, vendar ne želijo nastopati oz. tekmovati, in tistim, ki jim gimnastika pomeni le dopolnitev k ostalim dejavnostim in zato na trening
prihajajo samo enkrat na teden.
Urnik: torek in/ali petek 18.00–20.00
v Študijski telovadnici.
GIMNASTIKA za deklice
Vadba je namenjena dekletom, ki
si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega znanja in nastopati ter
tekmovati v stopenjskem sistemu
ženske športne gimnastike in programu gimnastika za vse. Dekleta
so pri 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.
Gimnastika 1
Namenjena je deklicam, ki začenjajo 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.
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.

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 Gimnastičnem centru
Ljubljana.
GIMNASTIKA za dečke
Vadba je namenjena dečkom, ki si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega znanja in nastopati ter tekmovati
v programu gimnastika za vse in v akrobatiki. Dečki se pri vadbi na zabaven
način učijo elementov na vseh moških
gimnastičnih orodjih (preskok, bradlja,
krogi, drog in parter), skokov na veliki
in mali prožni ponjavi ter akrobatike
na zračni blazini – air-tracku.
Gimnastika 1
Vadba je namenjena dečkom, ki želijo spoznati gimnastiko in obiskujejo 1.
triletje osnovne šole. Fantje se po želji
udeležujejo tudi tekmovanj v gimnastiki za vse in akrobatiki.
Urnik: torek in petek 18.00–19.30 v
Študijski telovadnici.
Gimnastika 2
Gimnastika 2 je namenjena dečkom
od 4. do 6. razreda osnovne šole, ki
želijo usvojiti ali nadgraditi svoje gimnastično znanje. Fantje se udeležujejo
tekmovanj v gimnastiki za vse in akrobatiki.
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek
18.30–20.00 v Gimnastičnem centru
Ljubljana.
Gimnastika 3
Obiskujejo jo dečki, stari od 12 do 18
let, ki se udeležujejo tekmovanj v gimnastiki za vse, akrobatiki in skokih na
veliki prožni ponjavi.
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek
18.30–20.30 v Gimnastičnem centru
Ljubljana.
AKROBATIKA
Namenjena je vsem otrokom 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 atraktivni zračni blazini –
air-tracku. Tisti, ki želijo, 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.
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GIMNASTIČNA ŠOLA
ŠD NARODNI DOM

Gimnastična šola je namenjena
usmerjanju otrok v kakovostni in
vrhunski šport. Več o načinu dela v
gimnastični šoli si preberite na strani
20. Razen v začetno skupino (gimnastična šola) je vpis možen le ob predhodnem dogovoru s trenerji.
Gimnastična šola za dečke
Skupina je namenjena dečkom,
starim 6 let, ki bodo z igro usvajali
osnovne gimnastične prvine in tekmovali v obveznih vajah 1.
Urnik: torek, sreda in petek 15.00–
16.30 v Študijski telovadnici.
Gimnastična šola za deklice
Skupina je namenjena deklicam, starim 6 in 7 let, ki bodo z igro 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.
Usmerjevalni šport 1 (dečki letnik
2009)
Urnik: ponedeljek in sreda 16.30–
18.30 ter sreda 17.00–19.00 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
Usmerjevalni šport 2 (dečki letnik
2008 in 2007)
Urnik: ponedeljek in četrtek 15.30–
18.00 ter torek in petek 17.30–20.00
v Gimnastičnem centru Ljubljana.
Perspektivni šport 1 (dečki letnik
2006 in 2007)
Urnik: ponedeljek in sreda 14.30–
17.00 ter torek, četrtek in petek
17.30–20.00 v Gimnastičnem centru
Ljubljana.
Perspektivni šport 2 in 3 (dečki letnik 2002 do 2005)
Urnik: torek, četrtek in petek
14.30–17.30 ter ponedeljek in sreda
17.00–20.00; samo PŠ3 sobota 9.00
– 12.00 v Gimnastičnem centru Ljubljana.
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GIMNASTIKA IN
SKUPINSKE VADBE ZA
MLADOSTNIKE
IN ODRASLE

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.
F.I.T.T. trening
(Sodoben način treninga z nadzorom Frekvence, Intenzvnosti, Trajanja in Tipa vadbe.)

Vadba je namenjen zdravim, starejšim od 15 let, ne glede na stopnjo telesne pripravljenosti. Namen vadbe
je izboljšati vse osnovne gibalne
sposobnosti, se naučiti novih
gibanj ali pa se spomniti in
NOVOST
ponovno usvojiti gibanja,
2016/2017
ki smo jih sčasoma, zaradi neuporabe, pozabili.
Prepletajo se gibanja vsakodnevnega življenja, gimnastike
in atletike, ki se jih učimo uporabljati
in s tem povečati učinkovitost gibanja
in zmanjšati napor ob obremenitvah.
Vadba temelji na uporabi lastne telesne mase in se izvaja v različnih oblikah
(krožna vadba, vadba po postajah,
v parih …), z uporabo različnih pripomočkov (gimnastična orodja, težke
žoge, elastike, palice …), v dvorani, lahko pa tudi na odprtem v naravi. Naj bo
jutranja TELOvadba za nekatere prvi
korak do zdravega življenjskega sloga
in boljšega počutja, za vse ostale pa
nadaljevanje poti do zdravja za jutri.
Vadba bo potekala v jutranjih urah v
telovadnici in v bližnjem parku Tivoli in
vam bo dala zagon za uspešen začetek delovnega dne.
Urnik: torek, petek 7.00 – 8.00 v Študijski telovadnici.
Akro-gim
Vadba je sproščena in prilagojena
individualnim željam, sposobnostim
in predznanju ter namenjena vsem
srednješolcem, študentom in odraslim, ki bi radi okrepili svoje telo, izboljšali gibljivost, pridobili oziroma
izboljšali svoje gimnastično in akrobatsko znanje, predvsem pa se gibali

v prijetni družbi. Če ste se kadar koli
želeli naučiti salte, pa si niste upali
oz. niste imeli možnosti za varno učenje, je to pravi program za vas!
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek
20.30–22.00 v Gimnastičnem centru
Ljubljana.

vadbe se lahko udeležijo vsi, ki imajo
opravljen začetni tečaj. Uro vadbe in
tedensko količino si izberete sami.
Urnik: torek in petek 20.30 – 22.00 v
Študijski telovadnici ter sreda 19.00–
20.30 v trim kabinetu na OŠ Prežihovega Voranca.

Aerobika
Pestra vadba je mešanica hi-lo, TNZ
in step aerobike s primesmi funkcionalne vadbe ob dobri glasbi, individualni obravnavi in v odlični družbi.
Intenzivnost se bo po posameznih
dnevih spremijala (ponedeljek: srednja intenzivnost, sreda: nižja intenzivnost, četrtek: visoka intenzivnost).
Urnik: ponedeljek, sreda, četrtek
20.30–21.30 v Študijski telovadnici.

Mlajši člani – splošna telovadba
Vadba je namenjena moškim od 20.
leta dalje.
Urnik: sreda 20.00–21.30 v veliki telovadnici na OŠ Prežihovega Voranca.

Šakti flow
Šakti pomeni življenjsko energijo. S
tovrstno vadbo jo dvigujemo in ohranjamo tako fizično, umsko kakor duhovno. Šakti flow je dinamična vadba,
ki s prehajanjem v različne položaje v
ritmu diha ujdžaji in čisti energetske
kanale ter vzpostavlja energetsko in
fizično ravnovesje. Gre za fizično zahtevnejšo vadbo z velikim poudarkom
na zavedanju telesa in fokusu uma.
Težavnostna stopnja je kljub vsemu
prilagojena znanju skupine.
Urnik: torek 19.00–20.15 in petek
18.00–19.15 v trim kabinetu v OŠ Prežihovega Voranca.
Pilates
Pilates je vadba s poudarkom na krepitvi jedra telesa – notranjih mišicah
trupa, ki so mnogokrat pozabljene
pri klasičnem treningu, vendar tako
pomembne za lepo in zdravo držo
telesa. Vadba se močno osredotoča tudi na mobilizacijo hrbtenice
in povečanje gibljivosti ter je prava
protiutež sedečemu načinu življenja. Namenjena je obema spoloma
in vsem starostnim skupinam, prav
tako je primerna tudi za ljudi v procesu rehabilitacije po poškodbah ter za
vrhunske športnike.
Urnik: torek 18.00–19.00 v trim kabinetu na OŠ Prežihovega Voranca.
Aikido
Tehnike ki-aikida so zasnovane tako,
da ščitijo oba partnerja. Pravilno izvedena gibanja so miroljubna in učinkovita samoobramba. Poleg napadov
z golimi rokami, ki so lahko tako prijemi kot udarci, se na višji stopnji vadi
tudi z lesenimi imitacijami orožja,
kot so npr. meč (bokken), palica (jo)
ali nož (tanto). Začetni tečaj je namenjen vsem moškim in ženskam,
predznanje pa ni potrebno. Redne

Mlajši člani – košarka
Košarka je namenjena moškim, starejšim od 20 let.
Urnik: ponedeljek 20.30–22.00 v
veliki telovadnici na OŠ Prežihovega
Voranca.

TELOVADBA ZA
STAREJŠE

Vadbe so namenjene vsem, ki se zavedajo pomena ohranjanja gibalnih
sposobnosti do pozne starosti. Med
urami je velik poudarek na gimnastičnih vajah, s katerimi se ohranja gibljivost in prožnost telesa, ter na vajah za
moč hrbtnega, trebušnega in nožnega
mišičja, s čimer se lahko učinkovito
odpravljajo ali vsaj omilijo težave s
hrbtenico, kolki in koleni. Ne nazadnje
pa pomenijo organizirane oblike vadbe tudi druženje, kar je pomembno
predvsem za starostnike, ki velikokrat
potožijo prav nad osamljenostjo in odmaknjenostjo od družbe.
Pilates za »zlatoletke«:
Kot novost v ponudbi našega društva
predstavljamo vadbo, ki je posebej zasnovana za tečajnice v zrelih letih. S
specifičnim sistemom dihanja, gibanja in poudarkom
na nadzoru varuje hrbteNOVOST
nico in sklepe celotnega
2016/2017
telesa. Povečuje gibljivost
in razvija moč, izboljšuje
koordinacijo in ravnotežje,
zmanjšuje verjetnost za urinsko inkontinenco, stimulira povečevanje
mineralne gostote zaradi mišičnih
obremenitev in posledično preprečuje
osteoporozo. Najpomembneje pa je, da
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vadba spodbuja k učenju zavedanja telesa, kar je
izjemnega pomena pri vsakdanjih opravilih in dejavnostih. Drža, mišični nadzor in zavedanje telesa v prostoru pa so osnova vsakršnega gibanja.
Urnik: petek 8.30–9.30 v Študijski telovadnici.

Poskeniraj QR kodo in poišči svojo telovadbo!
1. Na mobilni napravi namestimo mobilno
aplikacijo za QR-kode, npr. Quickmark,

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.
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.

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.

http://narodnidom.si/program/

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.

TELOVADBA V VRTCIH
IN GIMNASTIKA NA
OSNOVNIH 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 v enotah Prule, Poljane
in Stara Ljubljana,
- v vrtcu Mladi rod v enoti Vetrnica,
- v vrtcu Škofljica - Lavrica v enoti Bisernik in
- vrtcu Jarše v enoti Kekec.
Interesno dejavnost gimnastike bomo izvajali v:
- 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. 
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PREBELILI SMO TELOVADNICO
Po lanskoletni zunanji prenovi ter prenovi garderob in sanitarij v Študijski telovadnici smo začetek letošnjega poletja posvetili še sanaciji sten in beljenju telovadnice. Tako
vas bo septembra pričakala telovadnica v novi preobleki,
še vedno z najboljšo vodniško ekipo, ki že komaj čaka na
vsakodnevni popoldanski živžav.

S.B., foto: Sašo Barle

INTERVJU
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Janez
Šlibar
Intervju

Janez Šlibar je bil rojen 27. januarja 1932 in je častni član ŠD Narodni dom od leta 2007. Bil je uspešen
tekmovalec in še uspešnejši trener društva, ki je slovensko gimnastično vrsto dvakrat vodil na olimpijskih
igrah; leta 1968 v Mehiki in leta 1972 v Münchnu. Čeprav v članski vrsti ni bil nikoli zadolžen za treniranje
Mira Cerarja, je tudi Janez prispeval svoj delež v mozaiku enega od najuspešnejših slovenskih športnikov.
Je pa Janez v Cerarjevi eri treniral tri tekmovalce iz tako imenovane zlate generacije: Janeza Brodnika,
Tineta Šrota in Milenka Kersniča. V njegovih mladih letih ga je za svojega demonstratorja izbral tudi dr.
Viktor Murnik, ko je pripravljal opise različnih telovadnih položajev. Za svoje udejstvovanje na področju
orodne telovadbe je leta 1970 prejel Bloudkovo plaketo, leta 1971 pa ga je takratni predsednik republike odlikoval z redom dela z zlatim vencem. Poleg uspešnega in pomembnega prispevka v Narodnem
domu, mu je uspela tudi izjemna profesionalna kariera sodnika. Janez je še vedno po srcu telovadec in
narodnodomec. Kljub svojim 84 letom še vedno izžareva izjemno vitalnost in čisto misel. Seveda je tudi
izjemno zanimiv sogovorec. V svoji zbirki spominov ima marsikatero zgodbo, ki jo je vredno poslušati tudi
večkrat. In še ena zanimivost; Janez me vedno znova prosi, da se tikava, zato je tudi intervju tako napisan.

sprašuje: Sašo Barle,
foto: Sašo Barle, Igor Modic, osebni arhiv Janeza Šlibarja

INTERVJU

Janez, tvoja zgodba prihoda v društvo ni
klasična (že kot majhnega me je mama
pripeljala v društvo ...). V Narodni dom si
namreč prišel telovadit šele s 16 leti. Kaj
te je takrat prepričalo, da si se pridružil
telovadcem?
Pred prihodom v Narodni dom sem nekaj
malega telovadil na rodnem Dolenjskem
in eno leto za Bežigradom. Tja me je v
srednji šoli zvabil moj sošolec Jože Dobrin, zaradi katerega sem konec leta 1947
prišel tudi v Narodni dom. Jože je bil znani skakalec v vodo in skakalec s smučmi
ter tudi telovadec, ki pa se je kasneje bolj
posvetil skokom v vodo s stolpa in smučarskim skokom, kjer je bil tudi študentski svetovni prvak. Ob mojem prihodu se
je v društvu že začelo vaditi za zlet v Pragi leta 1948. Sprva sem si mislil, da sem
še premlad, da bi bil izbran za udeležbo
na zletu. Tako sem ves čas vadil zraven
brez kakšnih večjih upov za udeležbo. No
pa se je nazadnje izkazalo, da sem bil izbran v jugoslovansko odpravo za Prago.

Ena od zanimivosti na tvoji športni poti je tudi ta, da
si že zelo mlad začel vaditeljsko/trenersko delo
in tako kar nekaj časa
združeval tekmovalno in
trenersko kariero. Kako
se je vse skupaj zgodilo in
kdo so bili tvoji prvi tekmovalci?
Res je. V društvu so me že
zelo zgodaj, še kot mladinca, postavili tudi za vodnika mladincev. Zakaj ravno
mene, ne vem natančno.
Verjetno zato, ker sem
veliko delal sam in sem
kazal veliko željo in strast
do orodne telovadbe. Tako
sem se leta 1953 za državno prvenstvo v Skopju
kot tekmovalec pripravljal
za tekmovanje v zveznem
razredu ter obenem pripravljal vrsto mladincev 2.
razreda. Takrat se je tej
vrsti pridružil še en pionir
– Miro Cerar. On je delal
vaje vsaj tako dobro kot
večina ostalih tekmovalcev, ki so bili seveda starejši (med 14. in
18. letom). Odločili smo se, da ga vzamemo s sabo na tekmo v Skopje, kjer je
zmagal na konju z ročaji in na drogu, kot
še ne 14-letni fant. Moraš pa vedeti, da
je bil Miro stalno v telovadnici. Vedno, ko
sem samostojno hodil vadit pod galerijo,
je bil Miro zraven in tako sem mu pomagal, kakor sem takrat vedel in znal. Moja
tekmovalno-trenerska pot je trajala do
odhoda k vojakom. V tem času je bil
Miro leta 1955 in 1956 državni
prvak v mnogoboju. Po mojem odhodu je Cerarja
prevzel Boris Gregorka.

Udeležba na zletu še ni pomenila začetka tekmovalne kariere. Kdaj si prvič
nastopil na tekmi orodne telovadbe in
kako se je nato razvijala tvoja pot tekmovalca?
Tekmovati sem začel kot mladinec leta
1949. Takrat smo tekmovali v treh razredih (3. razred je bil najnižji, 1. pa najvišji) na okrajnih, republiških in zveznih
prvenstvih. Po enakem načelu smo kasneje imeli tudi tekmovanja v članski kategoriji, samo da je bil dodatno še zvezni
razred. Na začetku sem bil razporejen v
2. mladinski razred. Ker me je telovadba izjemno zanimala, sem po prihodu iz
Prage, začel hoditi v telovadnico tudi
zunaj urnika rednih vadb, ki so
bile dvakrat na teden. Pod
galerijo se je namreč
vedno dalo kaj delati.
Ker sem se kar nekaj
stvari naučil sam in
Potem ko si odslužil
GREGORKA MI JE
hitreje napredoval,
svoj dolg državi, se
REKEL: "NA, TUKAJ IMAŠ
me je očitno opazil
na tekmovanja nisi
Boris Gregorka in
več vrnil kot tekmoTE POBČKE, PA JIH
me uvrstil v svovalec, ampak samo
TRENIRAJ."
jo vrsto. Tako sem
še kot trener. Kolikor
leta 1949 in 1950 že
poznam tvojo zgodtelovadil v 1. mladinbo, si na začetku nisi
skem razredu. Rezultapredstavljal, da boš tako
tov se prav natančno ne
močno zaznamoval orodno
spomnim, nekaj uspehov pa je
telovadbo v šestdesetih in segotovo bilo. Recimo leta 1949 in 1950
demdesetih letih prejšnjega stoletja.
sem bil tretji na turnirju mest, enkrat
Nam lahko poveš kaj več o tem obdobju
sem zmagal tudi na republiškem tekmoin kako se je v tistih časih treniralo?
vanju. Po dopolnjenem 18. letu sem bil
Po odsluženem vojaškem stažu sem
dve leti v 1. članskem razredu in kasneje
najprej dobil za dve leti službo v Idriji in
še v zveznem. Moj največji uspeh je bila
me ni bilo na spregled v društvu, saj sem
uvrstitev v državno reprezentanco, ventudi živel v Idriji. Po menjavi službe sem
dar se tekme nisem mogel udeležiti, ker
se spet preselil v Ljubljano. Nekega dne
sem ravno takrat delal zaključni izpit na
sem tako šel malo pogledat dogajanje
pravni fakulteti in ga zaradi tekme nisem
v Študijski telovadnici. Kmalu je k meni
želel izpustiti.
pristopil Gregorka in mi rekel: »Na, tu-
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kaj imaš te pobčke, pa jih treniraj.« To je
bila vrsta mladincev, starih 14 let. In sem
sprejel ponujeno ter začel delati z njimi.
Moj načrt je bil, da fantje postopno prehajajo v višje razrede. Tudi sam na začetku nisem imel kakšnih velikih ambicij.
No, pa se je že po prvem letu izkazalo, da
so bili fantje zelo pridni in delovni in so iz
3. kar takoj prešli v 1. mladinski razred in
bili ekipno dve leti zapored državni prvaki. Spomnim se, da so bili enkrat fantje iz
te mladinske vrste tudi med posamezniki prvi, drugi in četrti. To so bili Milenko
Kersnič, Matjaž Kutin in Marko Živec. V tej
vrsti je takrat že telovadil tudi Janez Brodnik, ki je prišel k nam z Bleda, ko je prišel
v šolo v Ljubljano. Po olimpijskih igrah v
Tokiu leta 1964 je Gregorka nehal trenirati
tekmovalce zveznega razreda. Prevzel jih
je Jože Senica iz Brežic. Ker mu je pot v
Ljubljano in domov vzela veliko časa, so
se, po svetovnem prvenstvu leta 1966,
zgodile določene spremembe v načinu
treninga in organizaciji dela. Tako so vsi
slovenski članski tekmovalci v glavnem
trenirali v Ljubljani v Študijski telovadnici.
Iz Celja sta prišla trenirat v Ljubljano Tine
Šrot in Avgust Küssel ter Miloš Vratič iz
Partizana Spodnja Šiška. Trenerji smo se
dogovorili in razdelili tekmovalce, s katerimi smo največ delali. Jaz sem delal
z Brodnikom, Kersničem in Šrotom, Jože
Senica je še naprej delal s Cerarjem, z
Vratičem pa Marjan Jemc, ki ga je treniral že prej v Šiški. In tak način dela je
ostal do moje trenerske upokojitve. Vsi
omenjeni trenerji, tukaj velja omeniti še
ruskega trenerja Semjona Karagezjana,

16

INTERVJU

Viktorja Murnika. Ko si prišel v društvo, je bil Murnik še vedno aktiven in
pomemben član Narodnega doma. Kako
se ga spominjaš ti, kako ste nanj gledali
mladi telovadci in kakšna je bila takrat
njegova vloga v društvu?
Spomnim se, da je Murnik vedno hodil
Kot trener zvezne vrste si bil med letooblečen v obleko, na glavi je imel klobuk,
ma 1968 in 1974 navzoč na vseh velikih
na rokah pa rokavice ter s sabo vedno
tekmovanjih (olimpijske igre in svetovtudi dežnik. Ne spomnim se, da bi dal
no prvenstvo). Kako to, da si bil ravno
komu roko v pozdrav brez rokavic. Takti izbran, čeprav nisi bil, kot si že sam
rat se je govorilo, da to zato, ker se je bal,
povedal, prvi trener takratnega
da bi se nalezel kakšnih bacilov.
nesporno najboljšega teloSpomnim se, da sem mu
vadca Mira Cerarja?
enkrat po končanih deNa izbirnih tekmah za
monstracijah vaj podal
olimpijske igre v Medežnik, ki ga je poprej
hiki leta 1968 se je
odložil. Pa ga ni hoVAJE, KI JIH JE MURNIK
v državno vrsto od
tel prijeti z rokami,
OPISOVAL, SEM DEMONšestih kvalificiralo
ampak sem mu ga
kar pet tekmovalmoral obesiti na
STRIRAL NA LETNEM
cev iz Slovenije. To
podlakt.
so bili Miro Cerar,
Z njegovim delom
TELOVADIŠČU.
Janez Brodnik, Misem se prvič srečal
lenko Kersnič, Miloš
že leta 1948, ko smo
Vratič in Tine Šrot. Ker
se pripravljali za vsesoso bili trije od teh tekmokolski zlet v Pragi istega
valcev »moji«, je bil dogovor,
leta. On je takrat sestavil vaje
da grem jaz kot trener v Mehiko. In
oz. nastop za fante in dekleta, ki so
tako je ostalo do vključno leta 1974, ko je
trajale okoli 20 minut. Zanimivo je bilo,
bilo svetovno prvenstvo v Varni. Vmes so
da je v takratno vajo vključil tudi nekabile še olimpijske igre v Münchnu in sevetere svoje predvojne sestave, kot sta
da izjemno svetovno prvenstvo leta 1970
bila turški marš za fante ter za dekleta
v Ljubljani, na katerem je reprezentanca,
po jezeru. Vendar, vsaj kolikor se spomki je bila sestavljena izključno iz slovennim, Murnik osebno ni prihajal na naše
skih tekmovalcev, osvojila neverjetno 4.
društvene treninge vaj za nastop v Pragi.
mesto. Leta 1975, po sredozemskih igrah,
Občasno je prihajal le na vaje, ko smo bili
sem končal trenersko pot, potem ko sta
že zbrani nastopajoči iz vse Jugoslavije.
s tekmovanji končala še zadnja dva tekBilo nas je okoli 3000 in smo skoraj en
movalca, s katerima sem delal – Miloš
mesec skupaj vadili v Ljubljani.
Vratič in Janko Nastran. Posvetil sem se
Enako je bilo tudi kasneje. Mladi nismo
namreč službi, ki sem jo redno opravljal
imeli skoraj nobenega stika z Murnikom,
ves čas svoje trenerske poti.
saj ni prihajal v telovadnico na naše treninge. Kdaj pa kdaj je verjetno vseeno
Tako kot trener si bil uspešen tudi v služprišel tudi nas pogledat v telovadnico,
bi. S čim si se ukvarjal in kako ti je uspelo
kako delamo. S kom je verjetno tudi
uskladiti obe obveznosti?
spregovoril kakšno besedo, ampak nam
Študij sem končal na pravni fakulteti v
se je takrat zdel že zelo star možakar.
Ljubljani. Celotno službeno kariero sem
No, saj je res tudi bil. Prihajal pa je v Nadelal kot sodnik. Začel sem na okrajnih
rodni dom in tudi
sodiščih in prišel vse do vrhovnega. Tako
vem, da so imeli
kot si že rekel, sem bil ves čas trenerskez njim stik starejga dela tudi zaposlen. V določenih obši člani in vaditelji
dobjih je bilo res veliko dela s treningi in
društva, kot so bili
tekmovanji, vendar sem imel na ljubljanJelica Vazzaz, Toskem okrajnem sodišču odličnega predmaž Šavnik, Boris
sednika, ki mi je šel na roko. Dogovorila
Gregorka in ostali,
sva se, da naredim toliko, kolikor zmorem.
ki so ga naravnost
Če sem rabil kakšen prost dan, sem vedoboževali in ga klino lahko dobil izredni dopust. Jaz sem se
cali Ata.
tega dogovora držal, in dokler sem bil na
okrajnem sodišču v Ljubljani, moram reči,
Še eno tvoje zada sem na oddelku, na katerem sem taknimivo obdobje v
rat delal, naredil največ od vseh, čeprav
Narodnem domu je
sem bil zelo pogosto odsoten zaradi trebilo, ko te je Viktor
ningov. Sem pač stvari delal popoldne ali
Murnik izbral za
zvečer. Delo pri meni ni nikoli trpelo.
demonstratorja teDotakniva se še tvojih spominov na dr.
lovadnih položajev.
ki je prišel v Ljubljano leta 1968, da bi
pomagal članski vrsti pri pripravi na domače svetovno prvenstvo leta 1970, smo
si ves čas pomagali in se dopolnjevali, ne
glede na to, za katere tekmovalce smo v
prvi vrsti skrbeli.

Kako je bilo delati s tako veličino? Ne
nazadnje je bila med vama tudi zelo velika starostna razlika.
Res sem z Murnikom v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja sodeloval kot
demonstrator položajev, ki jih je opisoval. Zakaj sem bil za demonstracije izbran ravno jaz, ne vem. Verjetno zato, ker
sem imel dovolj smisla za proste vaje in
za gibanja v okviru prostih vaj. Vaje, ki jih
je Murnik opisoval, sem demonstriral na
Letnem telovadišču. Vedno sem moral
biti oblečen v telovadno uniformo – bele
kratke hlačke in majico. No, za majico
nisem povsem siguren, če je bila vedno obvezna, vsekakor pa je bila oprema
bela. Najin odnos je bil prijateljski, nikoli ni bil gospodovalen. Vse skupaj pa je
potekalo na precej enostaven način. On
mi je rekel, naj naredim določen položaj.
Jaz sem ga naredil najboljše, kakor sem
znal. Včasih položaja nisem bil sposoben zadržati, pa sem ga samo nakazal.
In ker je bil vedno na demonstracijah
zraven fotograf, me je ob pravem času
slikal in je bilo potem videti, kot da sem
držal določen položaj. Poleg opisov vaj
je zanje določal tudi strokovna imena,
če še niso bila določena. V tistih časih
so bili namreč določeni položaji že dobro znani in uveljavljeni, nekateri pa niti
ne. Res je tudi, da so se nekatera imena
obdržala vse do danes, nekatera pač ne.
Če, recimo, vprašam, kateri položaj je
izpomol, verjetno odgovora ne bo vedel
nihče. Ti tudi ne, a ne? (Oba se najprej
nasmejeva, nato sledi moje odkimavanje
z glavo.) No, pa naj ga tebi in bralcem
Stoje poizkusim razložiti. Izpomol je zelo
podoben izpadu, samo da si imel pri izpadu eno koleno pokrčeno, drugo nogo
pa iztegnjeno in z obema stopaloma na
tleh, pri izpomolu je bil položaj nog precej podoben, samo stopalo na iztegnjeni
nogi je bilo na tleh samo s prsti. Opise
teh vaj je objavljal v strokovnem časopisu Vodnik, ki ga je izdajal Partizan in je
vseboval navodila za proste vaje, razne
položaje in izrazoslovje. 

MURNIKOVA SOBA
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Na Fakulteti za šport
odprli Murnikovo sobo
piše: Ivan Čuk, foto: Sašo Barle

D

r. Viktor Murnik - Ata je oče slovenske telesne kulture, čeprav takrat,
ko so mu nadeli nadimek Ata, še ni
bilo jasno, da pomeni točno to. Kako je
dobil nadimek, je lepo opisala njegova hči Tanja: »Leta 1909 so se telovadci
pripravljali za mednarodno tekmo (svetovno prvenstvo, op. a.) v Luksemburgu.
Vadil jih je Murnik. Njihova izurjenost na
tem ali onem orodju ga seveda ni nikdar
zadovoljila, zato je v zadnjih tednih pred
tekmo vadbo še poostril. Ko so nekega
dne na dvorišču Narodnega doma pilili
vaje na bradlji, je bil izredno strog do slehernega telovadca in je zahteval, da vajo,
če je ni dobro naredil, nekajkrat ponovi.
Skratka, telovadci so tega dne čutili, da
je Murnik, ki je bil vedno prizanesljiv in z
vsemi v pristnem sokolskem razmerju,
zelo slabe volje. To je nedvomno vplivalo tudi na telovadce, da so svojega sicer
izredno spoštovanega vodnika nazvali
na presenetljivi način. Potem ko je Murnik končal vadbo in v strumnem »Pozoru« zaklical običajni »Zdravo«, je stopil iz
vrste Anton Thaler in jedrnato rekel: »Ti,
ata, ali nisi ti danes malo preveč siten?«
Vsi so butnili v smeh, Murnikovo lice se
je prijazno razlezlo in vse je preplavila
vesela volja. Telovadcem se je zdel ta
dogodek tako imeniten, da so Murniku
odslej, kadar je bil malo slabše volje, rekli
kar Ata. Vzdevek Ata je dobil v društveni
telovadnici spoštljiv pomen in se je tako
udomačil, da so člani Murnika na splošno
radi klicali Ata. Ta vzdevek se ga je potem
držal do smrti.«1

Zakaj je dr. Viktor Murnik - Ata naš
najpomembnejši član društva, lahko
strnemo v naslednjih nekaj stavkih. Z
vadbo pri Ljubljanskem sokolu je pričel
leta 1892, vendar je postal aktivnejši
društveni član leta 1894. Opravljal je
vloge društvenega tajnika, načelnika
društva (1897–1905), staroste društva
(1905–1924), načelnika Slovenske sokolske zveze (1906–1918), načelnika
Jugoslovanske sokolske zveze (1920–
1924, 1926–1930), delegata Slovenske

oz. Jugoslovanske sokolske zveze pri
FIG (1911–1914 in 1920–1930), predsednika tehničnega odbora Fizkulturne
zveze Slovenije (1945–1946). Kot tekmovalec v orodni telovadbi je tekmoval od leta 1895 do 1907., tj. od prvih
nastopov za društvo do prvega nastopa
slovenske reprezentance na mednarodnem prvenstvu (kasneje določeno kot
3. svetovno prvenstvo FIG) leta 1907
v Pragi. Diploma iz leta 1906 kaže na
njegovo izjemnost, saj so mu na prvem
vsehrvaškem sokolskem zletu od 10
možnih točk dodelili 11 na bradlji, da bi
nagradili njegovo izjemno težko in brez
napake izvedeno sestavo.
Murnik je od vsega začetka deloval na
strokovnem in tekmovalnem področju,
tako je bil v obdobju do leta 1907 tako
tekmovalec kot tudi vaditelj (slovenski
izraz za trenerja). Kot vaditelj je vodil
prvo slovensko ekipo na svetovno prvenstvo leta 1907 v Prago. Do prve svetovne vojne je slovenska reprezentanca
sodelovala na svetovnem prvenstvu
1909. v Luksemburgu, 1911. v Torinu,
1913. v Parizu. Na svetovnem prvenstvu leta 1922 v Ljubljani je Peter Šumi
postal svetovni prvak, uspeh je ponovil še leta 1926 in je edini na svetu, ki
mu je uspelo dvakrat zapored zmagati
v mnogoboju. Njegov vaditelj je bil dr.
Viktor Murnik. Na OI 1924 ni sodeloval zaradi spora z zveznim načelnikom
Ambrožičem, ki je bil odločen nasprotnik uvajanja športa v Sokola, kljub temu
so bili v ekipi vsi tekmovalci, s katerimi
je Murnik sodeloval že za SP v Ljubljani in jih pripravljal tudi v društvu. Leon
Štukelj si je priboril prve olimpijske medalje, ki so posledica trenerskega in
funkcionarskega delovanja dr. Viktorja
Murnika. Na OI 1928 je dr. Viktor Murnik spet pripravljal in vodil ekipo. Ekipa
je dosegla bronasto medaljo, v ekipi pa
so bili sami slovenski telovadci, razen
Ciottija iz Sušaka. Na OI 1928 je jugoslovanska ekipa v prosti vaji nastopila
na glasbo, kar je prva uradna sestava

na parterju z glasbo. Na SP 1930 v Luksemburgu je ekipo vadil in vodil spet
Murnik, Primožič je postal svetovni prvak v mnogoboju, ob tem pa še na konju z ročaji, bradlji in prosti vaji. Na OI
1936 je še zadnjič vodil jugoslovanske
telovadce na velikih tekmovanjih, spet
so bili vsi v ekipi razen enega slovenski
telovadci. Za žensko jugoslovansko reprezentanco za OI 1936 je pripravil vajo
s palicami. Za žensko jugoslovansko
reprezentanco za SP 1938 v Pragi, kjer
je ekipa osvojila 2. mesto, pa vajo s kiji.
Pomembnejši tekmovalci, s katerimi je
dr. Viktor Murnik sodeloval: Peter Šumi,
Boris Gregorka, Leon Štukelj, Jože Primožič, Stane Derganc.

MURNIK JE
PRVI OPOZORIL, DA JE
TREBA TELOVADBO IN
TELESNE VAJE ZNANSTVENO
UTEMELJITI S CILJEM
ZDRAVJA LJUDI.

Kot strokovni delavec je leta 1896 ustanovil prvo strokovno telo na področju
telesne kulture z ustanovitvijo vaditeljskega zbora pri Ljubljanskem sokolu.
Z ustanovitvijo vaditeljskega zbora je
začel redna sistematična izobraževanja kadrov na področju telesne kulture – prvo sistematično usposabljanje
kadrov na področju telesne kulture v
Sloveniji. Med obema vojnama je bila
sokolska diploma izobraževanja najpomembnejši strokovni naziv v telesni
kulturi v Sloveniji. Leta 1898 je ustanovil prvo strokovno telo na področju
ženske telesne kulture z ustanovitvijo
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ženskega vaditeljskega zbora pri Ljubljanskem sokolu. Kot načelnik Slovenske sokolske zveze in Jugoslovanske
sokolske zveze je bil najpomembnejši
strokovnjak na tem področju, rezultati
njegovega dela so bili vidni tako v tekmovalnem kot organizacijskem smislu,
saj je bilo pred drugo svetovno vojno
razmerje sokoli : športniki v prid sokolom. Kot publicist je že 1897. objavil
svoje prvo delo o redovnih vajah. Leta
1904 je ponovno obudi publicistično
in založniško dejavnost na področju
telesne kulture na slovenskih tleh z
ustanovitvijo revije Slovenski sokol, ki
ga je urejal in v njem tudi objavljal svoja
dela. Slovenski sokol je izdajal do prve
svetovne vojne, po njej pa se je pojavljal
kot avtor člankov v Sokolu, Sokolskem
glasniku, Prednjaku, Soku, po drugi
svetovni vojni pa je objavljal svoja dela
v Vodniku. Razen med svetovnima vojnama, ko je bil zapovedan kulturni molk,
se publicistična dejavnost na področju
telesne kulture ni več prekinila.
Pojavljal se je tudi v vlogi prvega slovenskega znanstvenika s področja telesne kulture, saj je prvi opozoril, da je
treba telovadbo in telesne vaje znanstveno utemeljiti s ciljem zdravja ljudi,
ter spisal prve razprave o vplivu vaj na
človekov organizem. Izredno se je posvečal izrazoslovju ter močno preuredil Levstikovega, ki je bilo osnovano na
nemškem izrazoslovju, in ga prilagodil
slovanskemu (češkemu izrazoslovju).
Večina izrazov, ki jih še danes uporabljamo v telesni kulturi za opis položajev
oz. gibanj, so njegovo delo. Med znanstvenimi deli bi poudarili dela Sistem
prostih vaj, O sistemu in metodi vaj, O
ritmu, O biološki vrednosti vaj na orodju.

Murnikovo obsežno delo na vseh področjih sta nadaljevala njegova leva in
desna roka pri strokovnem delu: Boris
Gregorka (trener Mira Cerarja) in Jelica
Vazzaz (ustanoviteljica ritmične gimnastike ter vadbe starši z otroki pri nas,
profesorica na Visoki šoli za telesno kulturo). Za svoje delo je bil Ata odlikovan

ODPRTJE
4. APRILA JE BILO
IZJEMNO, SAJ JE SOBO
ODPRL PREDSEDNIK
REPUBLIKE BORUT
PAHOR.

leta 1920 s Karađorđevićevo zvezdo 4.
reda, 1925. z redom sv. Save IV. stopnje, 1930. redom sv. Save II. stopnje
(izjemno redko priznanje v kraljevini),
leta 1954 v FLRJ z redom zaslug za
narod I. stopnje, leta 1931 v Francoski
republiki z redom legije časti in leta
1927 v Češkoslovaški republiki z belim
orlom petega reda. No, to je tistih nekaj
stavkov, ki so nujno potrebni, da se na
kratko predstavi Viktorjevo delo.
In zakaj Murnikova soba na Fakulteti za
šport?
Leta 2006 smo imeli znanstveni simpozij o dr. Viktorju Murniku. Povezal sem

se z lastnikom dediščine, takratnim
slovenskim veleposlanikom v Belgiji,
gospodom Borutom Trekmanom. Žal do
zapuščine ni bilo možno priti iz objektivnih dejavnikov, zato pa nam je uspelo predstaviti Viktorjevo dediščino ob
razstavi 150-letnice društva v Narodni
galeriji, kjer so bile nekatere muzealije
verjetno prvič na ogled javnosti. V veliko
veselje mi je bila želja Boruta Trekmana, da dediščina zaživi dnevno življenje,
da je na ogled generacijam, ki se šolajo
na Fakulteti za šport, saj je Viktor prvi
vpeljal redno izobraževanje in usposabljanje na področju telesne kulture. Leta
2014 je bila podpisana pogodba med
Borutom Trekmanom in Fakulteto za
šport. Dekanu Fakultete za šport, prof.
dr. Milanu Žvanu, je v dveh letih uspelo zbrati sredstva za prenovo takratne
sejne sobe. V letih 2014 in 2015 smo z
izjemnima arhitektkama Katjo Florjanc
in Ajdo Vogelnik (z obema sem tudi že
sodeloval pri postavitvi razstave v Narodni galeriji) pripravili načrt obnove sobe
s postavitvijo muzejskih predmetov,
doc. dr. Janez Vodičar pa je kot vodja
projekta v letih 2015 in 2016 izpeljal izvedbo Murnikove sobe. Odprtje 4. aprila
je bilo izjemno, saj je sobo odprl predsednik republike Borut Pahor, na prireditvi pa je bilo izjemno veliko pomembnih
gostov, med njimi vse generacije naših
najboljših telovadcev od Miroslava Cerarja do Mitje Petkovška in najstarejši
še živeči sokol Savo Bensa iz društva
Sokol I Tabor (današnji Partizan Tabor).
Murnikovo sobo si lahko ogleda vsakdo
po predhodnem dogovoru z dr. Ivanom
Čukom (ivan.cuk@fsp.uni-lj.si). 
1. Zapisi o dr. Viktorju Murniku, zbrali in sestavili Stanko
Trček, Josip Rus in Lojze Vrhovec, 1976, str.25

UTRINKI

Novice
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DA JE BIL
POKAL SLOVENIJE SPLOH
IZVEDEN, SE MORAMO ZAHVALITI
NAŠEMU DRUŠTVU, KI JE PREVZELO CELOTNO ORGANIZACIJO
IN IZVEDBO TEKMOVANJA!

V tokratnih »poletnih« novicah iz gimnastičnega
centra se bomo predvsem dotaknili spomladanskega tekmovalnega obdobja, ki letos ni postreglo
z veliko tekmami, smo pa na društveni, organizacijski
ravni spet naredili korak naprej. Tudi v »novem« gimnastičnem centru se je marsikaj spremenilo, saj ga je Javni
zavod Šport Ljubljana še malce bolj opremil oz. popravil
napake, ki so bile vidne ob izgradnji objekta. Spomladi tudi
naši člani niso počivali, saj jih je čakalo kar nekaj tekmovanj
s finišem na evropskem prvenstvu v Bernu. V društvu smo se
zavzeli tudi za nekaj novosti pri razvoju mlajših selekcij. In na
koncu še nekaj besed o letošnjih pripravah v Premanturi.
piše: Igor Ivanuš, foto: arhiv ŠD Narodni dom in Sašo Barle

V

so zimo smo se pridno pripravljali na
začetek tekmovanj, ki jih tokrat za
naše najmlajše in malo starejše fante
žal ni bilo veliko. Lahko jih celo preštejemo na prste ene roke. Vzrok za to je bila
odpoved pokala Slovenije in pokala Ruš v
organizaciji ŠD Ruše. Tako smo se s tekmovalci, ki tekmujejo v programih obveznih vaj, udeležili dveh tekmovanj, pokala
Narodnega doma in pokala Slovenije, ki
sta potekala hkrati na istem tekmovanju,
in pokala Viča. Pokal Slovenije je bil do
sedaj vedno zaključno tekmovanje, tokrat pa je bilo zaradi izrednih razmer na
vrsti prvo. Da je bilo sploh izvedeno, se
moramo zahvaliti našemu društvu, ki je
prevzelo celotno organizacijo in izvedbo
tekmovanja, in to, po mnogih pozitivnih
odzivih in pohvalah sodeč, na zelo visoki ravni. Pri tem ne smemo pozabiti in
se zahvaliti vsem pokroviteljem in prostovoljcem, ki so nam pomagali izvesti
to simpatično tekmovanje. Hvala! Naše
članske tekmovalce je čakalo malce več
tekmovanj, od Bakuja, Dohe, Cottbusa,
Ljubljane, Osijeka, Varne, EP v Bernu in
na koncu še zaključek v Anadii. Tokrat na
evropskem prvenstvu Sašu Bertonclju
ni uspelo osvojiti medalje, prebil pa se
je v finale in osvojil končno sedmo mesto. Naši srčni tekmovalci se skoraj prav
vsi (Sašo Bertoncelj, Alen Dimic in Žiga
Šilc) borijo za visoka mesta v skupnem
seštevku svetovnega pokala, seveda na
svojih paradnih orodjih.
V našem »novem domu« vrhunske gimnastike ŠD Narodni dom, pravzaprav

v »centru«, kot ga sedaj imenujemo, so
popravili sidrišča za vstop na orodja, dodali nekaj nove in kakovostnejše pene za
gimnastično jamo, dobili smo nove ponjave in mizo za team gym, gimnastično panogo, ki se po novem razvija tudi v Sloveniji in ki ji bomo več besed namenili
v prihodnji številki Stoje. Dobili smo še
nekaj dodatnih blazin in trenažnih pripomočkov. Center res dobiva pravo podobo,
energija »Študijske telovadnice« počasi
prehaja in se oprijema vsakega vadečega
v centru. Super, kaj takega si vsakdo želi.
Ker se v društvu zavedamo, kako pomembno je psihofizično zdravje vsakega
vrhunskega športnika, smo začeli preventivno izvajati zdravstvene preglede
mladih športnikov za določeno športno
panogo, sodelovati z zunanjimi športnimi
zdravniki in fizioterapevti, v prihodnjem
obdobju pa si želimo izvesti kolektivne
športnopsihološke terapije v sodelovanju s
športnimi psihologi. Kajti
cilj vsakega športnika,
trenerja, društva je, da
je športnik zdrav, tako v
dobi treniranja kot tudi
po koncu kariere. Kot bi
rekli naši predhodniki:
Zdrav duh v zdravem telesu. Ker pa smo že skoraj pri koncu tokratnih
novičk, naj vas še enkrat
spomnim, da komaj čakamo letošnje priprave
v Premanturi, kjer bomo

seveda uživali, pridno trenirali, se tudi super družili. Tokrat nam bodo družbo delala dekleta iz ritmične sekcije ŠD Moste.
Fantom in dekletom zagotovo ne bo dolgčas. Želim vam super poletje in se vidimo
avgusta z novimi močmi.
SP Doha 2016:
konj: Sašo Bertoncelj, 3. mesto
SP Cottbus 2016:
konj: Sašo Bertoncelj, 3. mesto
SP Ljubljana 2016:
parter: Žiga Šilc, 2. mesto
konj: Sašo Bertoncelj, 2. mesto
bradlja: Alen Dimic, 1. mesto
drog: Alen Dimic, 2. mesto
SP Osijek 2016:
konj: Sašo Bertoncelj, 2. mesto
SP Varna 2016:
drog: Alen Dimic, 2. mesto
EP Bern 2016:
konj: Sašo Bertoncelj, 7. mesto 
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Gimnastična šola Narodni Dom
Gimnastična šola je namenjena usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski šport. V naši gimnastični šoli so v vrhunske telovadce zrasli Miro Cerar, Janez Brodnik, Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj in
mnogi drugi.
piše: Nuša Jarc, foto: Jan Stanko Černe

P

rogram gimnastične šole, namenjen
predšolskim dečkom in deklicam,
starim 5 let, imenujemo gimnastični
vrtec. Otroci usvajajo osnovne gimnastične prvine z igro ter razvijajo široko
bazo 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. Otroci na vadbi sodelujejo
v animacijskem programu Moji prvi gimnastični koraki. Vadba poteka dvakrat
na teden v Študijski telovadnici in jo vodi
profesorica športne vzgoje in diplomirana trenerka gimnastike Jerica Zeljković.
V gimnastični šoli se otroci že od začetka učijo obveznih vaj (dečki) oziroma
vaj stopenjskega sistema (deklice) po

in 5) pa Igor Ivanuš, Jan Stanko Černe in
tekmovalnem programu Gimnastične
zveze Slovenije in so vključeni v tekFranci Rojc. Trener članov je Sebastjan
movalni sistem. Prav tako skrbimo za
Piletič, ki je hkrati tudi mentor mlajšim
trenerjem.
skladen razvoj otrok, zato v mlajših starostnih kategorijah ni posebnega
Začetna skupina – gimnastičpoudarka na tekmovalnih rezultatih, ampak predvsem
na šola za dečke – je namena čim kakovostnejšem
njena dečkom, starim 6 let,
ki z igro usvajajo osnovne
in bolj razgibanem treSKRBIMO ZA
gimnastične prvine in
ningu. Razen v začetno
tekmujejo v programu
skupino (gimnastična
SKLADEN RAZVOJ
šola) je vpis možen le ob
obveznih vaj 1. Vpišejo se
OTROK.
predhodnem dogovoru
lahko vsi otroci, v društvu
s trenerji. Trenerji imajo
pa posebno pozornost namenjamo odkrivanju otrok z
glede na svoje pedagoško
gibalnimi sposobnostmi in tein gimnastično znanje ter oslesnimi značilnostmi, primernimi
tale lastnosti razdeljene skupine.
Mlajše kategorije (OV 1, 2 in 3) vodijo
za potencialno tekmovalno uspešnost v
Jerica Zeljković, Jan Stanko Černe in
gimnastiki, ter odkrivanju otrok, ki so za
vadbo zelo motivirani. Vadba se izvaja v
Nuša Jarc, starejše kategorije (OV 3, 4
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Študijski telovadnici, saj je za to starostno skupino zelo pomembno, da imamo
na voljo veliko didaktičnih pripomočkov,
dovolj prostora in čim manj motečih dejavnikov. Gimnastična šola poteka trikrat
na teden po 1,5 ure in jo vodi Jerica Zeljković.

SPREJMEMO
TUDI KAKŠNEGA
NOVEGA ZAVZETEGA
GIMNASTIČARJA.

Gimnastična šola za deklice je namenjena deklicam, starim 6 in 7 let, ki z
igro spoznavajo in izpopolnjujejo svoje
gimnastično znanje ter tekmujejo v 1. in
2. stopnji Stopenjskega sistema ženske
športne gimnastike. Vadba poteka trikrat na teden po 1,5 oz. dve uri v Študijski
telovadnici. Vodi jo diplomantka športne
vzgoje Nuša Jarc.
Treningi za vse starejše skupine (usmerjevalni šport 1 in 2, perspektivni šport 1, 2 in
3, člani) zaradi najboljših razmer za vadbo
potekajo v novem Gimnastičnem centru.
Nadaljevanje gimnastične šole za dečke
je usmerjevalni šport. V usmerjevalnem
športu 1 trenirajo in tekmujejo dečki, stari 7 let. Večinoma jo sestavljajo tisti, ki so
že preteklo leto obiskovali gimnastično
šolo, brez večjih težav pa sprejmemo
tudi kakšnega novega zavzetega gimnastičarja. V jesenskem obdobju tekmujejo v obveznih vajah 1, po novem letu pa
že v obveznih vajah 2. Treningi potekajo
trikrat na teden, vodi pa jih Jan Stanko
Černe, diplomant športne vzgoje. V skupini usmerjevalni šport 2 trenirajo dečki,
stari od 7 do 9 let, ki v spomladanskem
obdobju tekmujejo v obveznih vajah 2 in
3. Treningi potekajo štirikrat na teden in
jih vodi Nuša Jarc.
Nadaljevanje usmerjevalnega športa so
skupine perspektivnega športa 1, 2 in
3. Perspektivni šport 1 sestavljajo tekmovalci, stari 9 in 10 let, ki tekmujejo v
obveznih vajah 3. Trenirajo od ponedeljka do petka, pod okriljem Igorja Ivanuša,
vaditelja gimnastike in bivšega odličnega tekmovalca. V skupinah perspektivni
šport 2 in 3 so tekmovalci glede na izbor
trenerjev od 11. do 14. leta. Perspektivni šport 2 vodita Jan Stanko Černe in
Franci Rojc, perspektivni šport 3 pa Igor
Ivanuš. 

Namig za spoznavanje nečesa novega

CELODNEVNI IZLET V VULKANSKO
DEŽELO »VULKANLAND« NA
AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM
Še leta 1994 je Vulkanland veljal za najmanj razvito in brezperspektivno
področje v Avstriji, danes pa je to ena od najuspešnejših regij z jasno
vizijo: do leta 2025 postati samooskrbna regija. Pod enotno blagovno
znamko »Steirisches Vulkanland« povezuje 79 občin, njena največja naravna znamenitost pa so ostanki 40 ugaslih vulkanov. Dežela, v kateri se nahaja 26 vrelcev termalne, mineralne in zdravilne vode, se je v
dvajsetih letih razvila v prepoznavno turistično regijo Evrope, kjer igrajo
tradicionalna kulinarika, obrt in življenjska moč (turizem) najpomembnejšo vlogo.
Vulkanland je izjemna zgodba o uspešnem razvoju podeželja, kjer se
prepletajo zdraviliški turizem, ekološka pridelava ter predelava visokokakovostnih in cenjenih živil; od mesnin do alkoholnih pijač, kisa ter
čokolade, butičnih delikatesnih prehranskih izdelkov z visoko dodano
vrednostjo. To je dežela, kjer imata kakovost in lokalno trženje prednost
pred količino. Nekoč slabo razvita obmejna regija je z zgodbo o svoji
vulkanski geologiji utemeljila dinamičen in uspešen gospodarski razvoj
kot rezultat pravilnega pristopa razvoja podeželja in ustrezne strategije
v lokalni skupnosti.
Program: ogled čokoladnice Zotter; obisk kisarne in žganjarne Gölles s
pokušino pijač in balzamičnih kisov; kosilo v stari kmečki gostilni Kaufmann v Wetzelsdorfu; ogled 400 let starega mlina – Ottersbachmühle
in Društva kmečkih žena Eigenart; obisk romarske vasice Straden na
hribu s tremi cerkvami; zaključek na »etnovinotoču« v Ratschendorfu.
Podroben program, dodatne informacije in prijave:
Karin Elena Sánchez/Mladen Dudek, karin.elena.sanchez@kaetrida.eu,
mladen.dudek@gmail.com; 01 521 22 01, 041 823 239/051 311 510.

CENA IZLETA:
56 €/OSEBO
SOBOTA,
1. OKTOBER
2016
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Gimnastično tekmovanje
Gimnastika je zelo stara športna panoga. Njene korenine izvirajo predvsem iz ohranjanja zdravega
načina življenja, obvladovanja gibalnih veščin in lastnega telesa na različnih ovirah, orodjih, z rekviziti,
pripomočki ali brez. Takšna je gimnastika tudi dandanes, vendar z eno veliko razliko, in to je, da so vsa
gibanja in položaji telesa natančno določeni v pravilniku o ocenjevanju. Prav tako so natančno določena orodja, na katerih se tekmuje, ter njihove natančne izmere in lastnosti. Gimnastika se v osnovi ne
spreminja prav veliko. Seveda se razvijajo novi elementi, gibanja, prav tako se razvijajo novi materiali
in načini izdelave orodij, vendar osnovne smernice ostajajo enake. Zato pravimo, da je to precej konservativna športna panoga. Zanjo veljajo bodisi pisana ali nepisana pravila, kot so spoštljivo vedenje,
prijateljstvo ter športni odnos na tekmovališču in treningu.
piše: Sebastijan Piletič, foto: Enis Hodžić Lederer

N

a žalost imamo le redko kdaj priložnost videti gimnastično tekmovanje
na televiziji. Zato bomo za lažje razumevanje poteka tekmovanja opisali
nekaj pravil, ki so bodisi zapisana v katerem od mnogih pravilnikov ali pa spadajo na gimnastično tekmovališče ali v
telovadnico zgolj zaradi pravil lepega
vedenja ali lepšega videza.
Tekmovalci na tekmovanje pridejo urejeni
in v enotnih oblačilih. Športna gimnastika
je sicer individualni šport, vendar tekmovalci predstavljajo bodisi svojo ekipo,
športno društvo, klub ali državo. Zaradi
prepoznavnosti so oblečeni enako. Tekmovalna oprema v moški športni gimnastiki je sestavljena iz treh delov: iz tekmovalnega dresa, ki je nadvse podoben
ženskemu dresu brez rokavov oziroma
ženskim enodelnim kopalkam, iz kratkih
hlač, ki jih tekmovalec nadene čez dres,
ko nastopa na parterju in preskoku, ali
dolgih hlač, ko nastopa na ostalih štirih

Sašo Bertoncelj, tekmovalec najavi vajo.

orodjih. Dekleta za tekmovanje uporabljajo samo tekmovalni dres. Oblika, kroj
in barve opreme so zelo natančno določeni v pravilih. Tako ženski dres ne sme
imeti previsokega izreza nad boki, moške
hlače pa ne smejo biti temnih barv.
Ob znaku uradnega napovedovalca se
tekmovalci postavijo v vrsto pred sodnike. Sodniki pred njimi vstanejo, tekmovalci pa počakajo na znak, da bodo lahko
začeli preizkus orodja oz. kot v angleščini
rečejo »one touch warm up«. Vsak tekmovalec ima 30 sekund časa, da še zadnjič
preizkusi orodje. Po končanem ogrevanju
se začne tekmovanje. Glavni sodnik pokliče tekmovalca, na večjih tekmovanjih se
tekmovalčevo ime izpiše na semaforju,
zraven pa zasveti zelena luč. Po tem znaku ima tekmovalec 30 sekund časa, da
Mitja Petkovšek in Edvard Kolar, trener
pomaga tekmovalcu na orodje.
najavi vajo. To stori tako, da se obrne proti
glavnemu sodniku ter dvigne iztegnjeno roko in iztegnjeno dlan. S tem nakaže
vaj na enem orodju, se premaknejo k
sodniku, da bo prikazal vajo in da
naslednjemu. Pri tem je pomembno, da
je pripravljen za tekmovanje.
vsi tekmovalci počakajo, da zadnji
Po končani vaji tekmovakonča svojo vajo, nato pa v kolec nakaže njen konec
loni odidejo k naslednjemu
tako, da se postavi
orodju, kjer se ponovno
ŽENSKI DRES NE SME
v stojo spetno ter
postavijo pred sodnike.
odroči s pogledom
IMETI PREVISOKEGA
v smer konca vaje,
Po pravilniku MednaroIZREZA NAD BOKI, MOŠKE
nato se obrne k
dne gimnastične zveze
sodnikom ter se
ima vsak tekmovalec
HLAČE PA NE SMEJO BITI
nalahno prikloni. S
pravico, da je na tekmoTEMNIH BARV.
tem sodnike seznavanju ob njem trener. Ta
ni, da je končal svojo
poskrbi, da tekmovalec
predstavitev.
dobi vse potrebne informacije, mu pomaga pri pripravi
Gimnastično tekmovanje poorodja, ga dvigne na orodje, ga vateka po posebnem, vedno enakem
ruje ob padcu z orodja in podobno. Seveprotokolu. Orodja si sledijo po tako imeda za trenerja veljajo določene omejite:
novanem olimpijskem vrstnem redu. Pri
med vajo se, denimo, ne sme pogovarjati
moških je to parter, konj z ročaji, krogi,
s tekmovalcem, premikati blazin, dotakapreskok, bradlja in drog, pri ženskah pa
ti tekmovalca ipd. Na večini tekmovanj za
preskok, dvovišinska bradlja, gred in partrenerja velja, da mora biti v športni opreter. Tekmovalci so na začetku razporejeni
mi, razen če drugače zahteva organizator
po orodjih, ko končajo svoje predstavitve
tekmovanja.

NAŠI ČLANI PIŠEJO / UTRINKI

ZAHTEVNO DELO SODNIKOV
kot sta prekoračitev časa ali prestop črte.
Pomembno vlogo imajo sodniki in sodTrener se lahko pritoži samo na izhodiščnice. Sodniki so za svoje delo, ki je zelo
no oceno, in še to samo na oceno svojega
zahtevno, primerno usposobljeni. Opratekmovalca. Na oceno drugega tekmoviti morajo izpit, s katerim dokažejo, da
valca se trener ne more pritožiti.
poznajo vse gimnastične elemente, ki so
navedeni v pravilniku za ocenjevanje (teh
Med tekmovanjem tekmovalci ne smejo
elementov je več kot tisoč), nacionalno lizapuščati tekmovališča, razen ko morajo
na stranišče, a morajo prositi za dovocenco v Sloveniji morajo obnavljati vsako
leto, pri Mednarodni gimnastični zvezi pa
ljenje. Prepovedano je, da bi tekmovalci,
predvsem ko gre za mlajše starostne
morajo vsaka štiri leta opraviti izpit. Na
tekmovanju morajo sodniki v najkategorije, tekali po dvorani in
krajšem času po končani vaji
pri tem ovirali delo ostalih
tekmovalcu prikazati oceno.
tekmovalcev in sodnikov.
Med izračunavanjem ocePo končanem tekmone trener ali tekmovalec
NA TEKMOVANJU
ne smeta čez rame
vanju sledi razglaMORAJO SODNIKI V
gledati sodnikom, kaj
sitev rezultatov in
in kako računajo, ter
podelitev priznanj.
NAJKRAJŠEM ČASU PO
Izračun rezultatov
se ne smeta pogovarjati z njimi. Po prikazani
zaradi preverjanja
KONČANI VAJI TEKMOVALpravilnega izračuna
oceni ima trener praviCU PRIKAZATI OCENO.
co, da se pritoži nanjo.
včasih traja nekoliko
Ocena je sestavljena iz
dlje, zato morajo udeleženci do takrat potrpežtreh delov, in sicer jo delimo
ljivo čakati. Med čakanjem
na izhodiščno oceno, ki pove,
kaj je tekmovalec prikazal, odbitek, ki
so lahko na tekmovališču ali zunaj njega, vendar ne smejo uporabljati
pove, kako je tekmovalec prikazal sestatekmovalnega orodja. Na razglasitev revo, ter penalizacijo, ki pove, ali je tekmozultatov pridejo vsi tekmovalci, ki so na
valec storil še kakšen dodaten prekršek,

Alen in Edi, trener pomaga tekmovalcu
pripraviti orodje.

tekmovanju tekmovali, in se postavijo v
kolone, obrnjeni proti gledalcem. Oblečeni so v tekmovalna oblačila. Če pride tekmovalec na razglasitev neprimerno oblečen ali sploh ne pride, se ga po pravilniku
Mednarodne gimnastične zveze izbriše iz
rezultatov. 

TUDI ČLAN NARODNEGA
DOMA NA OLIMPIJSKIH
IGRAH V RIU
Kljub temu da med tekmovalci na olimpijskih igrah v
moški gimnastiki nismo imeli predstavnika, se lahko
pohvalimo, da brez naših članov vseeno ni šlo. Naš
član in bivši telovadec sedaj pa uveljavljeni mednarodni
gimnastični sodnik Enis Hodžić Lederer se je namreč
udeležil letošnjih olimpijskih iger v Riu kot sodnik. Čestitamo in mu želimo še veliko uspešnih sodniških let.

S.B., foto: osebni arhiv Enis Hodžić Lederer

NASTOP NA ODPRTJU
PRENOVLJENEGA KOPALIŠČA
ILIRIJA
V začetku poletja so nas naši sosedje, Plavalni klub Ilirija,
povabili, da pripravimo točko za nastop na odprtju prenovljenega kopališča Ilirija. Jan se je s fanti odločil, da
pripravijo nastop v skokih z male prožne ponjave. Ker na
kopališču ni bilo nobene primerne blazine za doskoke, so
se odločili kar za doskoke v vodo. Sicer fantje niso vedeli,
da bo voda precej hladna, vendar sta lepo vreme in močen aplavz navzočih odtehtala tudi to.

S.B., foto: Sašo Barle
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ODSTOPITE 0,5 %
SVOJE DOHODNINE
ŠPORTNEMU
DRUŠTVU
NARODNI DOM
NAJ TUDI Z VAŠO POMOČJO ŠE NAPREJ KREPIMO GIBALNI RAZVOJ MLAJŠIH IN STAREJŠIH GENERACIJ TER
USMERJAMO IN SPODBUJAMO OTROKE V NAŠI GIMNASTIČNI ŠOLI.
Kot ste gotovo seznanjeni, lahko vsak
zavezanec za dohodnino RS do 0,5 %
svoje dohodnine nameni za podporo
društvom. Če se za donacijo tega dela
dohodnine ne odloči (takih zavezancev
je bilo v letu 2015 več kot polovica), se
njegova dohodnina vrne v proračun RS.
Naše društvo kot najstarejše športno
društvo v Sloveniji deluje že od leta 1863;
torej več kot 150 let. Šport je od nekdaj
bil in ostaja združevalna sila v družbi.
Od sokolov dalje do velikih individualnih
uspehov, ki so jih dosegali člani našega
društva (Miro Cerar, Mitja Petkovšek,
Sašo Bertoncelj in številni drugi).
Zato vas prosimo, da nas podprete in
nam odstopite del svoje dohodnine za
delovanje društva. Za programe splošne telesne vzgoje, za našo vedno bolj
priznano Gimnastično šolo, za krepitev
medgeneracijske solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in vsega lepega
in prijetnega, kar prinaša zdrav duh v
zdravem telesu. Želimo si še naprej v
tem duhu nadaljevati svoje poslanstvo.
Kako nam lahko odstopite dohodnino?
Najprej v naši Stoji poiščite celostranski obrazec za odstop dohodnine društvu. Obrazec samo dopolnite s svojimi podatki in ga podpišite. Izpolnjen
originalni obrazec lahko
•

pošljete po pošti na naslov našega
društva (ŠD Narodni dom, Bleiweisova 25, 1000 Ljubljana),

•

pošljete na svojo davčno enoto,

•

oddaste vodniku skupine ali pa v
pisarni oz. recepciji društva.

Društvo bo vse prejete izjave poslalo
na ustrezne davčne enote.
Hvala vsem, ki ste nas podprli in nam v
preteklosti že odstopili del svoje dohodnine. In že vnaprej hvala tistim, ki se
boste za to še odločili.

(Pre)mislimo
s srcem
S

odobna znanost ne pozna in zato
(misteriji) razširi med ljudi na ustrene raziskuje resnične sestave
zen način in da modrost zamenja račloveka. Zagotovo ve veliko o
zne srednjeveške dogme, ki domujeneskončno majhnih delih našega
jo v našem DNA.
telesa (celice, citoplazma …), vendar
s temi znanji (pa tudi z genetskim
Ko bo otrokom dovoljeno, da živijo
inženiringom) ne zna odgovoriti, kdo
svobodno kot otroci, kadar jih bodo
je človek. Lahko trdimo, da se prestarši in učitelji modro in ljubeče
hrambene intolerance pojavijo po
vzgajali in jim sledili, ko bodo šolski
tem, ko je oseba, ki ima s tem težave,
predmeti postali koristni in zanimivi,
doživela ali preživela neko stresno
ko se bodo mladi odločali za študij
obdobje. Nemalo je na primer žensk,
in poklic, ki ne temeljita na osnoki postanejo občutljive na določena
vi družbenega statusa in zaslužka,
živila in razvijejo celo zmeraj bolj
ampak na osnovi resničnih osebnih
prisotno kandido albicans po ločitvi,
želja, ko se bo seksualnost razlaprekinjeni nosečnosti, nesoglasjih
gala ne kot umazana spolna vzgos partnerjem. Veliko je tudi otrok, ki
ja, ampak kot umetnost življenja in
imajo alergijske reakcije na hrano,
sobivanja s sabo in s partnerjem, ko
ki so posledica prepirov v družini ali
bosta šola in družina medsebojno
po cepljenju. Primerjati alergijske
sodelovali za dobrobit človeštva (ki
reakcije na hrano s tem, kar osega sestavljajo prav naši mladostniki)
ba doživlja ali je doživela, je lahko
… takrat bomo težko slišali govoriti
včasih zelo zanimivo. Če je (kot
o alergijskih reakcijah na hrano.
primer) pri šestnajstih
Ljubeče vzgojen otrok, ki
letih oseba doživela
odrašča v zdravem
ljubezensko razookolju, veliko lažje
čaranje, lahko to
postane glasnik
SEDEMLETKE
sproži proces,
boljšega sveV prvih sedmih letih življenja (0-7)
ki se lahko hita in svetlejše
se razvije predvsem naše telo, v
potetično z
prihodnosti.
naslednji se ga naučimo uglasiti (7leti razvije v
Boj za oblast,
14), v tretji telo preučujemo (14-21),
prehrambekriminaliteta,
v četrti nanj zmeraj bolje igramo
no intoleranterorizem,
(21-28) in končno lahko nastopimo
co ali v druge
delovanje
na odru življenja v nizu koncertov
težave. Zelo
proti naravi
in predstav, ko imamo možnost
je zaželeno, da
… temeljijo na
iz dneva v dan izboljševati našo
bi se zdravniki
nepoznavaumetnost.
in
nutricionisti
nju življenjskih
posvetili preučeskrivnosti. V okolju,
vanju sedemletk in
kjer prevladujejo čisnjihovemu zrcaljenju v
to ozračje, voda in hrana
naslednjih življenjskih obdobjih.
vrez strupov, zdrava vzgoja in
resnične vrednote, bi bilo zelo težČe ne bomo preučevali različnih vzroko razviti alergijo. Le osebe, ki imajo
kov in posledic, bo težko ustaviti preprave moralne vzgibe, lahko obnovihrambene intolerance. Kar resnično
jo in popravijo škodo, ki so jo povzropotrebuje današnje človeštvo, je pračili trapasti posamezniki in sive emiva in resnična vzgojna pedagogika,
nence vseh časov. 
namenjena najprej mladim (ki bodo
Povzeto po knjigi Ozaveščeno prehranjevanje,
nekoč sami postali starši) in pozneje
Podpora telesnemu, duševnemu in duhovneše vsem ostalim. Bolj kot kdajkoli prej
mu človeku, Nevio Sgherla, Avanteam d.o.o.,
je potrebno, da se najgloblje znanje
Ljubljana 2010

ŠESTDNEVNO
SMUČANJE
KOPE 2017
Smučanje je namenjeno otrokom od 5. leta starosti
naprej ne glede na njihovo smučarsko znanje. Smučanje poteka na smučišču Kope nad Slovenj Gradcem, ki
ima zelo dobre terene in žičniške naprave za smučanje. Nastanjeni bomo v Hotelu Luka ***, ki je oddaljen
100 metrov od smučišča in ponuja prijetno bivanje ter
veliko prostora za različne ostale aktivnosti.

PROGRAM OBSEGA:

•
•
•
•
•
•
•

pet polnih penzionov + dodatno kosilo,
6-dnevno smučarsko karto,
smučanje,
eno nočno smuko,
zaključno smučarsko tekmovanje,
usposobljene vodnike z opravljeno licenco,
avtobusni prevoz Ljubljana–Kope–Ljubljana.

DOPLAČILI:

• letna članarina za tiste, ki niso člani društva v sezoni 2016/2017,
• izposoja smučarske opreme – cena po dogovoru.

PRIJAVA:

Prijave bomo začeli zbirati po
14. novembru 2016 s spletno prijavnico.

VABLJENI
Z NAMI
NA KOPE!

Cene bodo objavljene v začetku septembra na naši spletni strani.
Dodatne informacije: pokličite na telefonski
številki 01/422 37 50, 051/664 944 (Sašo) ali
nam pišite na elektronski naslov: saso.barle@narodnidom.si

OD NEDELJE,
26. 2. 2017, DO
PETKA, 3. 3. 2017.
(MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI
ZA OSREDNJO SLOVENIJO)
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Svetovalnica PU

Čeri starševstva
Družina ima svojo naravno rast in razvoj, ob tem je izrednega
pomena zdravo zavezništvo med roditeljema, ki vodi v izogib
čerem starševstva in osiromašitvi otrokovega notranjega sveta.
piše: Ana Hram, foto: Shutterstock
PROCESI, KI PRISPEVAJO K
ZDRAVEMU FUNKCIONIRANJU
DRUŽINE

Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Martina Tomori, dr. Alenka Kobolt, dr. Katarina Kompan Erzar, dr. Olga Poljšak
Škraban, dr. Mojca Kovač Šebart, dr.
Andrej Perko opozarjajo na čeri starševstva, ki lahko pripeljejo do osiromašitve otrokovega notranjega sveta,
kar otroka in mladostnika pripelje to
psihosomatskih motenj, zasvojenosti.

DEFINICIJA DRUŽINE

Družina je nekakšna miniaturna družba, ki ima svojo sestavo, svoja socialna
pravila in notranja razmerja moči, ima
svoj jezik, obrede in zgodovino, ki jo
delijo vsi člani te skupine in prenašajo njena sporočila v starih, ustaljenih
vzorcih v nove okoliščine. Družina je
tudi skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za
otroke. Člani družine so povezani na
različne načine in so med seboj odvisni, kar ne izhaja le iz osnovnih potreb
za preživetje, temveč se ves čas sproti
razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem
doživljanju, spoznavnih izkušnjah,
oblikovanju socialne podobe in osebne
rasti vsakega družinskega člana. Vsaka sprememba, ki jo doživi družina kot
celota, pusti v življenju vsakega člana
svojo posebno sled.

SESTAVA DRUŽINE

Družina je sestavljena iz podsistemov.
Če so ti prilagojeni zdravim potrebam
družine, ne motijo sprejemljivih vlog
in deleža posameznih članov družine.
Če se ustrezno prilagajajo notranjim
in zunanjim spremembam, so koristni
za dinamično ravnotežje družinskega
sistema. Če pa so pretogi, zaprti (ali
pretirano odprti) in spravljajo v neugodje katerega koli od članov družinske skupnosti, utegnejo v tej skupnosti nastati napetosti in psihosomatske
motnje (t. i. bolezenska težava, katere
nastanek je zelo odločilno povezan z
duševnimi dogajanji v družini). S tem
je posredno ogroženo celotno ravnotežje družine.

ZDRAV IN NARAVEN RAZVOJ
DRUŽINE

Ko družina kot celota obvladuje vse naloge neke stopnje v svojem razvoju, vstopa
v naslednjo z veseljem, vnemo in pričakovanjem, tako doživlja nove spodbude,
prednosti in zadoščenja. Tako kot vsak
posameznik se tudi družina kot celota
razvija v zaporednih obdobjih, kjer se
hkrati spreminja potreba po notranji bližini, razporeditvi v prostoru in urniku, po
drugačnih veljavnih pravilih in povezavah
z zunanjim svetom. To je zdrav in
naraven razvoj vsake družine.
Vsak član družine povezuje z
vsem novim, kar ga čaka,
določene predstave
in se pripravlja na
uresničitev teh.

ZORENJE ČLANOV
JE NEKE VRSTE IZZIV
ZA VSO DRUŽINO.

DOBER NASVET

Ne glede na razvojne sile posameznih
članov družine in na vitalnost celotne
družinske skupnosti je vsako prehajanje
iz enega razvojnega obdobja v drugo lahko težaven in zahteven proces. Opustiti
je treba toliko znanih, preizkušenih, varnih in zato udobnih poti in se odpraviti na
nove, še neznane in morda težavne. Preoblikovati je treba toliko medsebojnih odnosov, v katerih so se že vsi člani družine
počutili domače. Vsakdo mora svojo samopodobo prilagoditi novim razmeram in
pri tem krmariti med občutji neodvisnosti
in bližine, samostojnosti in pripadnosti.
Zato so prehodi iz enega obdobja razvoja
družine v naslednje za družino pomembna preizkušnja. Od vseh članov zahtevajo
veliko energije in prilagajanja. Tako je zorenje neke vrste izziv za vso družino.

ČERI STARŠEVSTVA

Za uspešno funkcioniranje družine je pomembno zavezništvo med roditeljema, ki
odgovorno in premišljeno, predvsem pa usklajeno prevzemata svoji
vlogi, s čimer omogočita nemoteno otrokovo prehajanje iz sveta
»znotraj« v svet »zunaj«.
Kadar pa starši v
svojih vlogah
zatajijo, jih

nase prevzamejo otroci. Slednji so še posebej ranljivi in podzavestno storijo vse, da
družina ostane skupaj, saj to pomeni tudi
njihovo lastno preživetje. Travmatična realnost družine na njih pusti pečat, saj nase
sprejemajo družinske konflikte in travme,
s čimer zmanjšajo njihovo silovitost ter
pomirijo svoj strah pred razpadom družine in anksioznostjo, ki se ob tem pojavlja.
Oblike osiromašenja otrokovega notranjega sveta, ki jih povzroča nezdrava
vloga za otroka in čustvena lakota, nekakovosten partnerski odnos in starševstvo
brez zavezništva, čezmerna preobremenjenost s projektom »otrok«, permisivna
vzgoja, kjer so uporabljena navidez pozitivna vzgojna sredstva, kaznovanje pa
nadomesti nadzorovanje, so naslednje:
Življenje prek otrokovih dosežkov
Starši, ki hvalijo otroka le pred drugimi
ljudmi. Na svojega otroka se obračajo kot
na tretjo osebo, celo pred njimi. Otroka
kritizirajo in tako skrbijo, da ne bi popustil
v svoji pridnosti.
»Postaršenje« otroka
Starši, ki od otroka pričakujejo, da bo razumel njihovo stisko, da jim bo v pomoč
in da se jim bo posvetil v tolikšni meri, kot
jo oni potrebujejo za svoje dobro počutje.
Otrok začne skrbeti za starše, ker je začutil njihovo čustveno lakoto in nemoč.
Pretirana zaskrbljenost za telesno
zdravje otroka
Otrok, ki se mora zateči v psihosomatske bolezni, da lahko ohrani stik s skrbjo staršev. Otrok bo zaznal, da starše
najbolj skrbi njegovo zdravje in da so
takrat osredinjeni nanj. Starši, ki so v
nefunkcionalnem partnerskem razmerju, bodo svojo tesnobo v tem primeru
najlažje pomirili prav prek tega, da bodo
otroka označili za bolnega. S tem pa bo
otrok obsojen na to, da sebe dojema kot
bolnega in nesposobnega poskrbeti za
svoje zdravje.
Osredinjenost na zunanji videz otroka
Starši, ki imajo težave
s samospoštovanjem
in z navezovanjem stikov z drugimi ljudmi in
svetom, bodo zelo pozorni
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na otrokov videz in njegovo vedenje. Prek
vedno popolnega videza otroka bodo od
sveta dobivali priznanje, ki ga sami kot
odrasli tako pogrešajo. Otrok bo tisti, ki jih
bo popeljal v svet, v katerem bodo zaradi
njegove prisrčnosti in urejenosti doživeli
uspeh.
Pretirano zaščitniška drža do otroka
Starši, ki se spopadajo s čustveno sestradanostjo in je ne razrešujejo v svojem
partnerskem odnosu, bodo zaradi otrokove samostojnosti pretirano občutljivi in
ogroženi. Vsak otrokov korak k osamosvajanju bo zanje pomenil korak stran od
čustvene zadovoljitve, ki jo je ta otrok prej
nudil staršem. »Če me otrok ne potrebuje več, kdo sploh še sem? Kdo bo še kdaj
tako odvisen od mene in takoj moj, kot je
bil ta otrok?« se bodo spraševali starši,
zato bodo nehote zavirali otrokov razvoj in
ohranjali njegovo nemoč ter mu ne bodo
ponudili dovolj izzivov in možnosti za samostojno življenje.
Izključitev enega izmed staršev in zamenjava vlog
Kadar med starši vlada konflikt in močan
strah pred intimnostjo, se bodo obrnili po
pomoč k otroku. Otrok bo postal sekundant enega od staršev v boju s partnerjem, postal bo čustveni partner tistega
izmed staršev, ki se izogiba direktnega
soočenja s partnerskim odnosom.
Zavezništvo staršev oziroma enotnost
in povezanost med starši pomeni, da roditelja drug drugega podpirata v svojih
vlogah, da vzajemno povečujeta občutja
varnosti in gotovosti. Roditelja v svojem
odnosu do otroka upoštevata drug drugega in tako ustvarjata pogoj za to, da se
vlogi zakoncev in vlogi roditeljev ne izkjučujeta, temveč dopolnjujeta. Torej v zavezništvu oz. koaliciji starša medsebojno
sodelujeta, se dogovarjata, dopolnjujeta
in podpirata in ne tekmujeta za otrokovo
pozornost in naklonjenost. Zavezništvo
roditelj – otrok je prikrito in šibko zavezništvo, ki pa ni dovolj močno, da bi drugemu roditelju odvzela moč, otroku pa
odvzame vlogo otroka. V družinah, kjer ni
zavezništva med starši, mora otrok stopiti
na eno od strani, kar ga poškoduje. Partnerstvo, starševstvo in družina so neprecenljiv zaklad, ki ga moramo skrbno vsakodnevno negovati in biti zanj hvaležni. 
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