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Naš tabor in premantura 2019 vabita
Intervju: Andrej Domajnko
K aj dogaja : Vodniško srečanje
N aši člani pišejo: Salto naprej

CENIK TABORJENJA
V PREMANTURI
2019
ČLANARINA
2018/2019:

25 €

* Za družine s tremi ali več otroki,
prijavljene za celo skupino, velja
10% popust.
** Vsak, ki se prijavi sočasno (isti
dan) s svojim prijateljem, prijateljico (pogoj je, da ta vsaj 3 leta ni
bil-a član našega društva) pridobi
dodatni 5% popust. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok
iz iste družine, ima drugi prijavljeni
otrok 10 % popusta, tretji pa 20 %.
Popust se obračuna pri nižji ceni.

POSAMEZNIKI
IN DRUŽINE*

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

2015-2016

86 € 96 €

113 € 125 €

121 € 134 €

121 € 134 €

60 € 68 €

2012-2014

185 € 206 €

241 € 268 €

259 € 288 €

259 € 288 €

130 € 145 €

2005-2011

248 € 275 €

321 € 357 €

346 € 385 €

346 € 385 €

173 € 192 €

1953 in starejši

278 € 309 €

361 € 402 €

389 € 433 €

389 € 433 €

194 € 216 €

1954-2004

309 € 343 €

402 € 446 €

433 € 480 €

433 € 480 €

216 € 240 €

OTROCI
V VRSTAH**

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

2. SKUPINA(9+)**
od ned. 30. 6.
do sob. 13. 7.
13 dni

enotna cena za vse
starostne skupine

166 € 184 €

361 € 399 €
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4. SKUPINA***
od ned. 28. 7.
do ned. 4. 8.
7 dni

5. SKUPINA (5+)
do sob. 10. 8.
od sob. 17. 8.
7. dni

194 € 215 €

194 € 215 €
po

do

po

do

po

do

15
.m

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba
pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih
razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine
ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja s strani društva
zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti.
Navedene cene zagotavljamo do 20. 6. 2019. Po tem
roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

u

a

stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko
je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane
prijavnine vrnemo).
• Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 €
manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred
odhodom pa celoten znesek.
• V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali
višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine
in morebitno plačanega avtobusnega prevoza,
razen zneska društvene članarine (član je dolžen
predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo
ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se ni bil
zmožen udeležiti tabora). Odpoved je treba javiti
takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na
elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno
društva po telefonu na številko 01/422 37 50.
• Če član več kot dvakrat v eni sezoni odpove svoje
že prijavljeno bivanje v taboru, si društvo pridružuje
pravico, da lahko zaračuna 5 € za administrativne
stroške pri vsaki odpovedi.
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POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:
• Odpoved prijave sprejema pisarna društva do
15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so
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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
prijave, 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.
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AVTOBUSNI PREVOZ:
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah, organiziramo avtubusni 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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3. SKUPINA
od sob. 13. 7.
do sob. 27. 7.
14 dni

mesto v taboru. Preostanek se plača v Premanturi,
razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti plačan celotni
znesek do 7 dni pred odhodom. Ob prijavi vsak potrdi,
da je seznanjen s tabornim redom (povezava je na
spletni prijavnici), ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. Prijave se zbirajo do
zapolnitve mest. Ob polni zasedenosti skupine lahko
taborno vodstvo zavrne goste, ki se niso prijavili v
Ljubljani.
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Do torka, 14. maja, do 12.00 ure, sprejemamo prijave
samo za celo skupino. Popusti na zgodnje prijave
se obračunajo le za plačila prijavnin do vključno
srede, 15. maja. Če do takrat skupina ne bo polno
zasedena, bomo po 15. maju sprejemali tudi prijave
za krajše obdobje. Cena za taborjenje za 6 ali več dni
bo ugodnejša, kot za taborjenje do 5 dni. Ne velja za
otroke v vrstah, za katere je možna prijava samo za
celo skupino.
Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim zagotavljata

.m

aj

aj
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Prijave sprejemamo:
• na spletni strani www.narodnidom.si;
• v pisarni društva dopoldne v času uradnih ur: ob
ponedeljkih in sredah od 10. do 12. ure ter ob torkih
in četrtkih od 16. do 18. ure;
• na recepciji Študijske telovadnice: od ponedeljka
do petka od 16.30 do 20.30.

15

.m
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Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2015 in 2016: 15 €,
• posamezniki in družine – letnik 2014 in starejši: 30 €,
• otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 €,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 €.
Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva, je
25 € in se plača ob prijavi.

do

15

15

PRIJAVA:
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2018/2019 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

5. SKUPINA
do sob. 10. 8.
od sob. 17. 8.
7 dni

4. SKUPINA
od sob. 27. 7.
do sob. 10. 8.
14 dni

po

brezplačno

po

2017-2019

po

2. SKUPINA
od ned. 30. 6.
do sob. 13. 7.
13 dni

do

ZAČETEK
VPISA:
1. APRIL 2019

10 % popust.

1. SKUPINA
od čet. 20. 6.
do ned. 30. 6.
10 dni

*** Priprave Gimnastične šole ŠD
Narodni dom od 28. 7. do 4. 8.
2019.

3. SKUPINA
od sob. 13. 7.
do sob. 27. 7.
14 dni

PREMANTURSKI DAN:
13. 4. v naši telovadnici.
Doživite utrip tabora in si
ob vpisu na kraju samem
zagotovite dodatni

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON
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Še malo

Foto: Sanda Vidmar

Kazalo

Še malo in spet bo tu poletje in s poletjem
Premantura. Z nostalgijo se spominjam dni,
ki sem jih preživela v taboru, v vrsti v drugi
skupini, kot vodnica, taborovodja in kasneje
z družino. Koliko ljudi sem spoznala, kaj vse
sem doživela … Potem me nekaj časa ni bilo,
hči je zrasla, dopust smo preživljali drugače,
a se vedno vsaj za vikend oz. nekaj dni vrnili v
Premanturo. Do lani, ko sem na prigovarjanje
Dejana sprejela zadolžitev v četrti skupini
in po nekaj letih spet preživela celo skupino
v taboru. Ne bom razpredala, kaj vse se je
spremenilo, ker je tega enostavno preveč.
Raje razmišljam, kaj je bistvo Premanture

in našega tabora. Je to zbor, so to skupni
obroki, aktivnosti, plaža, splav, šotori, gong
ali ljudje? Kaj od tega je nedotakljivo in kaj
lahko spremenimo ali celo ukinemo, ne da bi
posegli v samo bistvo tabora. Da tabor potrebuje določene spremembe, se vsi strinjamo,
a razhajamo se v tem, kaj točno bi spremenili.
Vsi, ki smo Premanturo in življenje v taboru
vzeli za svoje, si želimo, da bi izkušnjo doživelo čim več ljudi, da bi jim Premantura dala
toliko, kot je dala nam. A se sprašujem, ali je
to v današnjem času sploh mogoče?
Vera Simončič, urednica

KAJ DOGAJA
Dedek Mraz prihaja med nas
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Dedek Mraz prihaja med nas
piše: Branka Mavrič

V ponedeljek smo se vsi vodniki skupaj dobili,
da bi telovadnico malo okrasili.
Ampak zakaj bi to storili?
A mogoče pride Dedek Mraz z darili?
Dvorano v cirkus smo napravili,
naši vadeči so se na orodjih predstavili.
Najmlajše deklice predstavo so imele,
medtem pa ponosno žarele.
Manjkalo nam ni adrenalina,
(fantovski) skoki na ponjavi bili so prava milina.
In končno prišel je Dedek Mraz,
spod Triglava pripeljal se je do nas.
Povedal celo zgodbico brez enega mašila,
nato prav vsi dobili smo darila.
Letos je z dežniki poskrbel,
da dež nas ne bo (nikoli) ujel.
Tudi vse pridne vodnike je obdaril
ter jim društveno garderobo podaril.
Prinesel jim je debele jopce,
da bodo v topli telovadnici grele le klopce.
Naslednje leto vidimo se spet,
do takrat pa se dajmo najbolj fino fajn imet!

KAJ DOGAJA
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Maškare spet napolnile
študijsko telovadnico
piše: Vanja Kavčič

T

udi letos ni bilo izjeme, zato smo v
torek, 5. marca 2019, priredili tradicionalno pustno zabavo v Študijski
telovadnici za vse naše najmlajše in
tudi nekoliko starejše člane. Ob 17.30
so v dvorano, okrašeno z raznobarvnimi
baloni, začele prihajati prve neučakane
maškarce. Plesišče se je hitro začelo
polniti in tako smo se najrazličnejše
pustne šeme zbrale v kar lepem številu.
Tudi vodniki smo se pripravili na pust,
vendar se za razliko od prejšnjih let nismo našemili v skupinsko masko.
Ob zvoku otroških pesmi smo
otroke razigrali s plesanjem
račk, rašplje, kavbojcev in
indijancev ter z ostalimi
CELA DVORANA
ritmi, ki jih imajo otroci
JE Z BUČNIM
tako zelo radi. Nato smo
priredili pustno pisto, kjer
APLAVZOM IZBRALA
se je vsak otrok predstavil
ZMOGOVALCA.
strokovni žiriji, ki so jo sestavljali trije vodniki in trije
in drugim mestom
predstavniki staršev. Komisipa je bilo zelo tesno,
ja je izmed vseh zelo simpatičvendar je na koncu
nih mask izbrala tri najboljše. Med
zmagala veverička.
prve tri so se prebili veličastno drevo,
slastna Nutella in poskočna veverica.
Po končanem tekmovanju je spet
Potem je cela dvorana z bučnimi aplavzi
nastopil čas za ples in veselo pustno
odločala o zmagovalcu. Na tretjem
rajanje. Seveda si pusta ne moremo zamestu se je znašla Nutella, med prvim
misliti brez tradicionalne sladice, zato

smo med vse v dvorani razdelili slastne
marmeladne krofe. Letos nam zime
ni bilo treba pregnati, saj je bilo zunaj
že, kot da bi bila čisto prava pomlad.
Vseeno pa smo vedno veseli kakršnega
koli druženja, zato je bilo tudi letošnje
pustovanje odlična priložnost za zabavo članov ŠD Narodnega doma. 

6

KAJ DOGAJA

Kolaž tekmovanj, sezona
piše: Vanja Kavčič
30. 9. 2018, Šibenik, Hrvaška

12. 10. 2018, Jablonec, Češka

20. 10. 2018, Maribor, Slovenija

5. TURNIR SV. MIHOVILA,
MEDNARODNO TEKMOVANJE

MEDNARODNO TEKMOVANJE
V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI
PONJAVI

51. ŠALAMUNOV MEMORIAL,
MEDNARODNO TEKMOVANJE

Dekleta so se prvič udeležila mednarodne tekme v Šibeniku na Hrvaškem.
Tekmovanje je bilo zanje nova, zanimiva in pozitivna izkušnja. Prijeten vikend
na morju pa je tudi nekoliko podaljšal
poletje.

Kot član slovenske reprezentance se je
narodnodomovec Janez Adamič a. k. a.
Johnny udeležil mednarodnega tekmovanja v skokih na veliki prožni ponjavi (VPP).
Barve Slovenije je odlično zastopal, saj je
v mladinski kategoriji osvojil 4. mesto.

21. 10. 2018, Maribor, Slovenija

38. POKAL ŠD CENTER MARIBOR

Po mednarodnem tekmovanju, dan kasneje, so se prvič v jesenskem delu preizkusili fantje, ki tekmujejo v obveznih vajah.
Tudi oni niso razočarali, saj so zasedli kar nekaj mest na zmagovalnih stopničkah.

Prvo tekmovanje v jesenskem delu sezone je bilo za fante spet uspešno. Na
mednarodnem tekmovanju v mladinski
kategoriji sta blestela Gregor Turk in
Mitja Nastran, v kadetski kategoriji pa je
bil prav tako uspešen Jure Podobnik.

25. 10. 2018, Doha, Katar

SVETOVNO PRVENSTVO V ŠPORTNI GIMNASTIKI 2018

Svetovnega prvenstva v Dohi se je udeležil naš najboljši član
Sašo Bertocelj, trenutno eden izmed najboljših tekmovalcev
na konju z ročaji na svetu. Žal mu sreča in izvedba sestave to
pot nista bili naklonjeni, saj je tekmovanje zaključil že v kvalifikacijah in se mu tako ni uspelo uvrstiti v finale svetovnega
prvenstva na omenjenem orodju.

KAJ DOGAJA
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2018/2019
17. 11. 2018, Ljubjana, Slovenija

48. MALEJEV MAMORIAL

24. 11. 2018, Koper, Slovenija

Za dekleta, ki se udeležujejo tekmovanj stopenjskega sistema Gimnastične zveze Slovenije (STS GZS), je prva domača
tekma potekala na Taboru v Ljubljani. Športno društvo Tabor
vsako leto organizira to tekmovanje v spomin na slovenskega
telovadca Antona Maleja, ki se je pri rosnih 22 letih žal smrtno
ponesrečil na svetovnem prvenstvu v Luksemburgu leta 1930.

PRVENSTVENO TEKMOVANJE SALTO

Konec novembra so se dekleta udeležila prvenstvenega tekmovanja v Kopru. Letos je dokaj mlado društvo ŠD Salto to tekmovanje organiziralo prvič. Ker v društvu vemo, kako zahtevna
je organizacija takega tekmovanja, kolege iz Kopra lahko samo
pohvalimo, jim čestitamo za uspešno izvedbo tekmovanja in
zaželimo še naprej tako uspešno delovno vnemo.

1. 12. 2018, Renče, Slovenija

1. in 2. 12. 2018, Novo mesto, Slovenija

8. 12. 2018, Novi Sad, Srbija

8. ODPRTO PRVENSTVO RENČ
V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI
PONJAVI

DRŽAVNO PRVENSTVO V MOŠKI
IN ŽENSKI ŠPORTNI GIMNASTIKI

MEMORIAL LAZA KRSTIĆA IN
MARICE DŽELATOVIĆ 2018

V tem letu smo s fanti začeli nekoliko
resneje trenirati skoke na veliki proži ponjavi in se udeleževati tekmovanj. Naši
fantje so na mednarodnem tekmovanju
v Renčah pokazali lepe sestave in si prislužili kar nekaj mest na stopničkah.

V začetku decembra se je za večino
naših tekmovalcev in trenerjev odvijal
precej naporen vikend in zadnja najpomembnejša tekma. Dva dneva državnega prvenstva v Novem mestu v moški
in ženski gimnastiki sta bila uspešna za
telovadce in telovadke društva, domov
pa smo prinesli kar nekaj odličij.

Zadnjih nekaj let se mladinci in kadeti
udeležujejo mednarodnega tekmovanja
v Novem Sadu, ki je zadnje v sezoni pred
novim letom. Kljub veliki udeležbi in dolgotrajnem tekmovanju naši fantje niso
razočarali in so stali na stopničkah vsak
na svojem paradnem orodju. 
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Vodniško srečanje
Dobro leto je naokoli in ponovno smo se zbrali na
druženju vodnikov oz. trenerjev. Tokratna lokacija
je bila kar v Ljubljani, in sicer v bovling centru Klub
300. Pred "tekmovanjem" v podiranju kegljev smo
pregledali potek našega dela in ga analizirali s
pomočjo videoposnetkov vadb. Pogovorili smo se o
dobrih stvareh in o izboljšavah pri vodniškemu delu
v telovadnici.
pišeta: Karin Crnek in Sašo Barle

V

drugem delu nam je Dejan (predsednik društva)
povedal nekaj zanimivih informacij o projektu novega športnega centra Ilirija, ki bo kmalu (upamo)
zgrajen v neposredni bližini naše Študijske telovadnice.
Pokazal nam je prvi idejni osnutek centra izpred dvajsetih let in nam povedal, kakšna so trenutna razmišljanja zaradi spremenjenih okoliščin. Žal je v tem trenutku
še veliko stvari nedorečenih, tako da vsi v društvu z zanimanjem pričakujemo nadaljnje informacije.
Po končanem "sestankovanju" je sledilo igranje bovlinga in druženje. Rezultat je bil za najboljše zelo pomemben, za slabše pač ne. Smo se pa na koncu vsi strinjali,
da je bilo vredno sobotno popoldne nameniti tovrstni
aktivnosti. 

Vsi oblečeni v narodnodomske jopice, ki nam
jih je prinesel Dedek Mraz, zavzeto gledamo in

razmišljamo, kaj nam povedo posnetki naših vadb, ter
se pogovarjamo, kaj vse še moramo izboljšati v prihodnje …

Ob koncu z zanimanjem poslušamo
Dejana, kaj se dogaja v zvezi s projektom
novega športnega centra.

KAJ DOGAJA

Potem pa se tekmovanje v polaganju kegljev
začne v štirih različnih skupinah z obilico
dobre volje in

"neusmiljeno" borbo za to, kdo bo boljši.
Pravzaprav nam je bilo to popolnoma vseeno,
važno je bilo, da smo se skupaj imeli lepo.
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KOPE
2019
pišeta: Klementina in Živa

Zima na Kopah letos ni
bila ravno bela, ampak
narodnodomcev je bila
spet zelo vesela.

Po progah gor in
dol smo se vozili,
tako hitri smo bili,
da smo si ponoči
komaj odpočili.

Vsi smo smučat
se naučili, tiste,
ki so prišli prvič,
pa smo krstili.

KAJ DOGAJA

Skupaj z ostalimi
otroki naredili smo
žur, ki trajal je do
poznih nočnih ur.

Tudi tekma med količki se
je odvila in nam zmagovalce
razkrila – to smo bili seveda
mi vsi, ker smo najboljši
smučarji.

Ampak kot vemo,
vsega lepega je
konec, tudi letos
je počil lonec. Fino
super fajn je bilo,
da leto naokoli bo,
komaj čakamo!
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Odprto prvenstvo Srbije
v skokih na MPP
Kako je bilo? Tako kot lani, predlani in vsako leto, super. Ne, ni res, letos je bilo SUPER. Vsi skupaj
smo bili eno, ena ekipa, en glas, ena želja, ena tekma, en uspeh, smeh, razigranost, dobra volja …
piše: Lenka Špela Žnidaršič
nagrado pa slišali zgodbo, od kod ime
gostilni Tri šešira.
Zvečer smo se vsi zbrali na hodniku dijaškega doma in si naredili pravo žurko.
Dobra volja, smeh, petje in ples so na
hodnik zvabili še člane drugih društev.
Zabava je trajala do …, ne, ne povem. Ko
je bil čas za spanje, smo vsi zaspali.

O

čem pišem? O občutkih z izleta in
tekme v Beogradu. Med 9. in 11. novembrom 2018 smo se že tradicionalno udeležili 6. odprtega prvenstva
Srbije v skokih na MPP v organizaciji
Sokolske zveze Srbije.

Pot je potekala brez posebnosti vse od
takrat, ko smo bili vsi s svojimi dokumenti na avtobusu. A ne, Peter? Skupaj smo potovali člani našega društva,
ŠD Vrhnika in ŠD Moste. Z nekaj obveznimi postanki in po opravljenih mejnih
obveznostih smo varno prispeli v Beograd. Nastanili smo se v središču mesta, v dijaškem domu. Po večerji smo
imeli čas za kratek sprehod v mesto.
Zvečer smo si pripravili opremo in zgodaj legli k počitku, saj nas je v soboto
čakala tekma.
V soboto takoj po zajtrku smo se odpeljali do dvorane Žarkovo, kjer je bila tekma. Sodelovalo je 17 društev in klubov,
od tega devet iz Slovenije in osem iz Srbije, skupaj 269 tekmovalcev.

V nedeljo po zajtrku smo izkoristili sončno dopoldne za sprehod po Kalemegdanu. Pogled je neslo daleč – do konca
mesta in še naprej. Na stojnicah smo
kupili obvezne spominke in se
vrnili v dom po prtljago. Ob 11.
smo se odpeljali iz Beograda. Tako kot vedno smo
MED POSAMEZNIKI SO NA
si pot krajšali z ogledom
filma. Naredili smo vse
ODER ZA ZMAGOVALCE STOPILI:
obvezne postanke in
1. MESTO: GAŠPER, VANJA,
na meji brez zapletov
2. MESTO: MARTIN, URBAN, MAJA,
opravili obveznosti; ob
3. MESTO: NEŽA.
vstopu v Slovenijo nam
Prvič smo tekmovali
je uspelo priti mimo vrste
avtobusov :). V Ljubljano
prav vsi člani ŠD Narodni
dom, ki smo odpotovali v
smo prispeli proti večeru.
Beograd. Vsi smo varno in lepo
Starši, hvala za zaupanje. Otroci, hvala,
skakali. Pokazali smo, kar znamo, in
dosegli lepe rezultate.
ker ste bili taki, kot ste – pridni, razigrani,
športniki. 
V svojih kategorijah smo zasedli: Jure
Mljač 4. mesto, Jure Barl 5. mesto,
Daša, Polona, Lenka, Tarik in Tadej 6.
mesto, Vid 7. mesto, Nikolaj 8. mesto,
Zoja 9. mesto, Ula 11. mesto, Melina 17.
mesto, Ana 19. mesto, Manca 21. mesto,
Gaja 33. mesto in Brina 36. mesto.
Med ekipami sta 1. mesto zasedli ekipi
dečkov letnik 2008 in mlajših (Gašper,
Martin, Tarik in Vid) ter članice letnik
1999 in starejše (Vanja, Maja, Lenka).
3. mesto je zasedla ekipa deklic letnik
2000–2003 (Polona, Zoja, Ula).
Po tekmi smo odšli v gostilno Tri šešira
na Skadarlijo, kjer smo ob starogradski
glasbi pojedli kosilo. Otroci so s svojim
lepim vedenjem navdušili zaposlene, za
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Športni tabor Narodnega doma:

PREMANTURA
Premantura je naselje, ki leži na skrajnem južnem delu Istre,
10 km jugovzhodno od Pulja, v središčnem delu polotoka
Kamenjak. Zaradi svoje izjemne lege, borovih gozdov in prijetne
klime se ljudje tja vedno radi vračajo. V njeni okolici najdemo
najlepšo obalo Jadranskega morja z neskončnim številom
zalivov, čistim morjem, prelepimi plažami, obkroženimi s
prečudovitim mediteranskim rastlinjem, kar blagodejno vpliva
na vsakogar, ki se odloči del poletnih dni preživeti tam.

V

neposredni bližini Premanture domuje tabor Narodnega doma, ki ponuja
sproščeno kombinacijo športnih in drugih aktivnosti, šotorjenja v naravi
ter preživljanja prostega časa v dobri družbi vrstnikov, prijateljev, družinskih članov in vseh ostalih, ki se odločijo del časa preživeti taboru. Čas se
v taboru skoraj ustavi. V borovem gozdičku je postavljenih več kot sto šotorov, jedilnica, klubski prostor, raznovrstna športna igrišča in igrala za naše
najmlajše. Taboreči večino časa preživijo na prostem, ponoči pa spijo v vodoodpornih šotorih, na lansko leto zamenjanih, novih vzmetnicah.
Naše društvo je športno društvo, zato sta takšna tudi infrastruktura in program tabora, kar nam omogoča, da lahko v poletnih mesecih nadaljujemo svoje delovanje na področju športa, ga prilagajamo letnemu času, okolju in seveda
različnim športnim in starostnim skupinam. Poleg obilice plavanja (vse neplavalce in slabe plavalce spodbujamo k osvojitvi plavalnega delfinčka) so v našem taboru na voljo še brezplačna uporaba odbojkarskega, košarkarskega in
nogometnega igrišča, miz za namizni tenis, večnamenskega igrišča za mehki
tenis, nogomet za otroke ali "peš hokej". Ravno tako so vsem taborečim brezplačno na voljo drobni športni pripomočki (loparji, žoge, palice za hokej …),
pripomočki za plavanje (plavalne deske, črvi, boje …). Možna je brezplačna
uporaba dveh pedalinov ter izposoja letos že več kot dvajsetih koles.
Taborni red je prilagojen vsaki taborni skupini in omogoča mirno sobivanje različnih ljudi. Dan se začne z zajtrkom ob 8.30, kosilo je ob
13.00, sledita počitek in mir v taboru, zvečer pa, po tabornem zboru,
še večerja. Kuhinja ponuja tri obroke in malico. Ponudba hrane v
taboru je uravnotežena in zdrava z veliko sveže zelenjave in sadja.
Tabor se popolnoma umiri ob 22. uri. Otroci gredo spat, ostali, ki
si to želijo, pa lahko berejo, se pogovarjajo, igrajo družabne igre ali
kartajo v klubu tabora ali se odpravijo na kakšen priboljšek v Premanturo ali Medulin.
Poleg ambienta je ena od največjih privlačnosti tabora, da v različnih
skupinah ponujamo prilagojen program, ki ostaja zvest vrednotam že
156 let starega športnega društva: uživanje v naravi, športne aktivnosti
in seveda druženje članov društva. Za en teden ali dva postane skupina naključno zbranih ljudi skupnost, podobna majhni športni vasi. Spomini na dogodke iz tabora pa grejejo udeležence še dolgo potem, ko tabor zapustijo.

PREMANTURSKI DAN
V SOBOTO, 13. APRILA, BOMO V ŠTUDIJSKI TELOVADNICI (IN PRED NJO) DOŽIVELI
TABORNI IN PREMANTURSKI UTRIP.
Pridružite se nam, uživajte v premanturskih veščinah in si ob vpisu na
taborjenje pridobite dodatni 10-odstotni
popust. Program dogajanja bo objavljen
na naši spletni in FB-strani.
Dodatni 10-odstotni popust velja
samo za udeležence Premanturskega
dneva ob prijavi. 13. 4. v Študijski
telovadnici.
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PRVA SKUPINA
TRAJANJE: 10 dni
TERMIN: 20. 6.–30. 6. 2019
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: otrokom v vrstah (6 dni: 24. 6.–30. 6. 2018) od
5. do 9. leta (letniki rojstva 2007-2015) ter posameznikom in
družinam
DODATNO: seminar aikida

NOVOST
Sledite oziroma všečkajte nas na
tabornem Instagramu in Facebooku.
Premantura 2019 Tabor Narodni Dom

Konec junija, ko naš športni tabor oživi, je v Premanturi prav
idilično, skoraj pravljično. Turistov je malo, plaže so še precej
prazne, tabor in njegova okolica pa takrat še zelo zelena.
Vsakodnevni živžav otrok, taborečih v vrstah (od 5. do 9. let),
se prepleta z umirjeno energijo aikidovcev. Skupina je namenjena tudi starejšim odraslim ter družinam, ki si želijo športih
aktivnosti v prijetnem in umirjenem okolju. Vsakodnevno se
vsi udeleženci tabora krepijo v športnih aktivnostih. Otroci v
vrstah preživljajo vsakdan po športno aktivnem programu,
prilagojenem potrebam in sposobnostim mlajših otrok, zanje
pa izbiramo vodnike z izkušnjami pri delu in vadbi s to starostno skupino. Pod vodstvom vodnikov otroci spoznavajo
in osvajajo telovadne športne veščine. V sožitju z naravo in
v umirjenem okolju so tako naši člani ves čas telesno aktivni, se učijo plavanja, telovadnih in drugih športnih veščin.

Premantura 2019 Narodni Dom

DRUGA SKUPINA
TRAJANJE: 13 dni
TERMIN: 30. 6.–13. 7. 2019
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: otrokom v vrstah od 9. do 18. leta (letniki
rojstva 2002-2011)
V drugi taborni skupini kar vre od mladosti in razigranosti, saj
najštevilčnejši del taborečih predstavljajo otroci med 9. in 18.
letom starosti, ki so razdeljeni v vrste pod vodstvom izkušenih
vodnikov, katerih večina vodi naše programe telovadbe tudi v
društvu. Celoten ritem tabora je prilagojen otrokom in njihovim
telesnim aktivnostim. Vsakodnevni program vključuje vnaprej
določene športne aktivnosti. Poleg športa oziroma telesne
vzgoje pa otroci pridobivajo še prepotrebno disciplino in izkušnje pri druženju z vrstniki in navajanju na samostojno ter pestro preživljanje svojega časa. S ponujenimi vsebinami želimo
taborečim predstaviti in ohraniti tradicionalni način taborjenja
v društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave,
petje himne, skrb za urejen tabor).

PREMANTURA 2019
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TRETJA SKUPINA

PETA SKUPINA

TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 13. 7.–27. 7. 2019
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam

TRAJANJE: 7 dni
TERMIN: 10. 8.–17. 8. 2019
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam ter otrokom v
vrstah od 5. leta naprej (letniki rojstva 2002-2015)

ČETRTA SKUPINA
TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 27. 7.–10. 8. 2019
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam
DODATNO: bazične priprave za gimnastično šolo ŠD Narodni
dom (28. 7.– 4. 8. 2019)
Na vrhuncu turistične sezone potekata tretja in četrta taborna
skupina, ki sta namenjeni taborjenju odraslih posameznikov in
družin. Življenje v naravi in skupnosti tabora z vsemi prednostmi,
ki jih ponuja, so v današnjem stresnem vsakdanjiku zagotovilo
za kakovostno in zadovoljno preživljanje časa. V obeh skupinah
je poskrbljeno za vsakodnevne športne aktivnosti, saj imamo
organizirane športne turnirje, družinska tekmovanja, vodene
tečaje plavanja …
V 4. skupini organiziramo tudi poletne bazične priprave za otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli društva (otroci iz skupine
perspektivnega športa ter otroci po izboru trenerjev iz skupine
usmerjevalnega športa). Otroci na pripravah taborijo ves čas
pod vodstvom naših trenerjev, ki jih čez leto vodijo v telovadnicah. Možnost priprav v tej skupini imajo tudi otroci v drugih
telovadnih programih, prav tako v zadnjih letih dekleta iz športne
ritmične gimnastike.

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.

V 5. taborni skupini športno preživljajo prosti čas, podobno kot
v prejšnjih dveh skupinah, posamezniki in družine ter otroci v
vrstah od 5. leta starosti naprej; program za otroke je podoben programu iz prve skupine. Predvsem jim želimo ponuditi
športno aktiven teden, ko velikokrat proti koncu šolskih počitnic zmanjkuje idej in možnosti za aktivno in seveda v družbi
vrstnikov prijetno preživljanje časa. Zato verjamemo, da je
preživljanje tedna pod vodstvom izkušenih vodnikov za vse, ki
se zavedajo pomena športno aktivnega življenja, prava izbira.

PRIPRAVLJALNA SKUPINA
TRAJANJE: 3 dni
TERMIN: 14. 6.–16. 6. 2019

POSPRAVLJALNA SKUPINA
TRAJANJE: 2 dni
TERMIN: 17. 8.–18. 8. 2019
V pripravljalni in pospravljalni skupini se pripravi oz.
pospravi tabor. Ker je tabor odprt vsako leto le dva meseca, ga je treba vedno na novo pripraviti oz. pospraviti.
Predvsem v pripravljalni skupini je dela precej, zato vabimo
vse prostovoljce, ki želite pomagati pri delu, da se nam
pridružite. Bivanje, hrana in pijača so v času pripravljalne
in pospravljalne skupine brezplačni. Za prijavo ali dodatne
informacije pokličite Sašota na številko 051 664 944. 
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Andrej
Domajnko
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Spoštovanega stanovskega kolega Andreja v društvu pozna veliko članov, ki so ali še hodijo
na taborjenje v Premanturo. Članom, ki so vpeti predvsem v programe v Ljubljani, pa verjetno
ni tako poznan. Škoda, ker je Andrej prava zakladnica izkušenj in pedagoških znanj, teoretičnih
in predvsem praktičnih. Poznam ga že vrsto let in zame je športni pedagog z veliko začetnico.
Ko se človek z njim zaplete v pogovor, se ta nikoli ne konča na hitro in površno. Njegova
razmišljanja so vedno vsaj malo filozofsko obarvana, zato pri njem ni enostavnih odgovorov.
Prav je, da ga tudi ostali člani podrobneje spoznate. Upam, da vam bo branje intervjuja v
veselje in morda celo navdih, da preživite del poletnih počitnic v naravi, v društvenem taboru
v Premanturi, v katerem je lahko, kot je sam povedal, življenje strašno lepo.
piše: Sašo Barle

V društvo si prišel med študijem na
mali prožni ponjavi, ki mi je bila takrat
fakulteti za šport. Kako to, da te je pot
zelo pri srcu. Avtor nastopa in koordinazanesla ravno v Narodni dom, in kako
tor treningov za nas študente je bil prof.
to, da si se odločil za poklic športnega
Toni Boljković, takratni nosilec predpedagoga?
meta gimnastika na fakulteti za šport.
Po osnovni šoli sem se vpisal na sreV Narodnem domu pa sta koordinacijo
dnjo šolo za telesno vzgojo v Mariboru.
nastopa prevzela Brane Pelko in Andrej
Za vpis so se bolj kot jaz odločili moji
Hrovath. Prvič smo šli v Beograd leta
starši. V srednji šoli sem imel
1972 in nato še enkrat naslednje leto,
zares dobre profesorje, ki
ko smo svoj program še izboljso v meni pustili globok
šali s skoki na velikih prožnih
pečat in me opremili z
ponjavah. Na skupnih
zagonskim znanjem in
treningih in nastopih sem
MOJ PRVI
spoznanji za naprej.
se s fanti iz Narodnega
KONTAKT Z
Tako sem se povsem
doma spoprijateljil. Kmaspontano predal športu
lu smo se začeli družiti
NARODNIM DOMOM
in pedagoškemu delu.
tudi ob treningih in naše
JE BIL LETA 1969.
Bilo je logično, da sem
vezi so postajale vse močse po koncu srednje šole
nejše. Večkrat sem zahajal
vpisal na fakulteto za šport,
v društvo in se tudi včlanil v
takrat je bila to Visoka šola za
vrsto mlajših članov. Kmalu so v
telesno kulturo, kjer sem leta 1977
diplomiral.
Moj prvi kontakt z Narodnim domom
je bil leta 1969. Takrat sem kot član
Partizana Železničarja iz Maribora
sodeloval v Partizanskem mnogoboju,
ki ga je organiziral Narodni dom na
Letnem telovadišču. V kategoriji mladincev sem osvojil 1. mesto. Veliko bolj
pa sem se z Narodnim domom povezal
med študijem v Ljubljani. Študenti
fakultete za šport smo namreč dobili
povabilo z enega od jugoslovanskih
forumov, da bi za Titov rojstni dan (25.
maja) nastopali na vsesplošnem zletu
ob prihodu štafete mladosti v Beograd.
Na stadionu Partizan bi nastopili s skoki
na mali prožni ponjavi, kar je bila takrat
v našem prostoru novost. Tako so v
Ljubljani sestavili dve skupini oz. vrsti
mladincev. Ena vrsta je bila iz Narodnega doma, eno pa smo sestavljali študenti fakultete. Nastop smo nekaj časa
vadili ločeno, nato pa smo ga izpilili na
skupnih treningih. Vseboval je skoke na

društvu predlagali, da bi prevzel njihovo
vodenje. Še isto leto sem začel hoditi v
društveni tabor v Premanturi.
Tvoje delo v društveni telovadnici
ni imelo dolgega staža, a delo v
društvenem taboru v Premanturi si
nadaljeval vse do današnjih dni. Kako
to, da si telovadnico zapustil tako
kmalu, brez Premanture pa, kot je
videti, ne moreš?
Po koncu študija in služenja vojaškega
roka sem leta 1977 dobil službo na Gimnaziji Vič, kjer sem bil profesor športne
vzgoje ves čas službovanja do lanske
upokojitve. V društvu sem zaradi službenih obveznosti postopno sklenil delo
vodnika mlajših članov, v Premanturi pa
sem ostal aktiven vse do danes. Pravzaprav sem izpustil taborjenje samo tisto
leto, ko sem bil v vojski.
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pod vodstvom takih vodnikov, kot so bili
recimo Fotr, Andrej Hrovath in Jelicia
Vazzaz. Stvari, ki sem jih spoznal pri
delu z Andrejem Bleiweisom, so najbolj
zaznamovale mojo nadaljnjo pot pri vodenju 3. taborne skupine.

Kaj vse si oz. še vedno delaš v
Premanturi?
Na začetku sem bil kar nekaj let vodnik
starejših mladincev, takrat najstarejše
skupine v 2. taborni skupini. Včasih smo
imeli vodniki 2. skupine možnost, da
smo brezplačno ostali na taborjenju v
3. skupini. Sicer je bilo takrat taborjenje
tudi v 3. skupini močno prepleteno z aktivnostmi, ki so bile obvezne za vse taboreče, ampak je bilo zelo luštno. Namreč,
po delu v 2. skupini, ko smo bili praktično
cel dan v pogonu, smo se v 3. skupini
malo bolj sprostili in se zares imeli fino.
Sčasoma so se stvari tako odvile, da so
mi v društvu ponudili vodenje 3. taborne
skupine, ki jo še vedno vodim.
Ko si bil vodnik v 2. skupini, si deloval
pod vodstvom Andreja Bleiweisa, ki je
pustil v društvu globok pečat. Ravno
tako si imel možnost spoznati in delati
z eminentnimi osebnostmi iz zgodovine
društva – z Borisom Gregorko, Jelico
Vazzaz, Jožetom Zalokarjem. Kakšen
odnos si imel do njih, kako gledaš na
način in pomen njihovega dela ter kaj si
se od njih naučil?
Kot sem že povedal, so bili moji prvi
vodniki do znanja o športu in pedagogiki profesorji v srednji šoli. Kasneje
sem se v Narodnem domu srečeval z
vsemi, ki si jih sam naštel, dodal pa bi
še Braneta Pelka, Andreja Hrovatha in
Tatjano Zupančič. Vsak od njih je imel
svoj pristop do življenja in do sebe, do
otrok, s katerimi smo delali, in do pravil
igre, ki so veljali v društvu. Fotr (Andrej
Bleiweis) je bil izredno odprt, raznolik,
duhovit in praktično vedno nasmejan.

Hkrati pa je bil tako resen, da smo ga
vsi globoko spoštovali, čeprav ni bil
tako zelo, zelo starejši od nas. Spoštovanje je v našem primeru pomenilo, da
smo vrednotili njegov način dela, njegov
pristop do mladine ter discipline, ki
jo je hotel in uspel uveljaviti. In še ena
njegova izjemno močna lastnost me je
navdušila. Kljub velikemu spoštovanju,
ki ga je užival s strani otrok in vodnikov,
je z vsemi gojil in delil občutek, da je
v naravi, v društvenem taboru lahko
strašno lepo živeti. In to kljub zahtevam,
ki taborečim včasih niso bile najljubše.
Ne nazadnje je bilo tako tudi v Ljubljani
v telovadnici, kjer so bili predvsem starejši vodniki zelo strogi, vendar so vedno uživali spoštovanje med vadečimi.
Posledica takega razmišljanja in načina
dela je bila, da so generacije telovadcev
in taborečih spoznale te vrednote, se
povezale v močne družbe in razvile v
pozitivne osebnosti.
Še danes trdim, da so tovrstne skupnosti, kot sem jih spoznal v Narodnem
domu ali v nekaterih drugih društvih, tukaj mislim predvsem na bivše »partizane« in društva, ki se ukvarjajo z borilnimi
športi, izjemno dobro vplivale na razvoj
posameznika. To so bili namreč disciplinirani ljudje in močne osebnosti, ki
so vedeli, kaj se da s trudom doseči, in
so bili po navadi zelo dobro sprejeti tudi
v druga okolja, kot so službe ali druge
družbe. Bili so sposobni pomagati, potrpeti, se veseliti in organizirati. Skratka,
živeti v družbi, tako kot se mora živeti
oz. sobivati. In vse to so posledice zelo
dobrega in zanimivega dela v društvu

V začetku 90. letih prejšnjega stoletja
si prevzel vodenje 3. taborne skupine
in to delo opravljaš še danes. Kako
gledaš na razvoj in spremembe, ki so se
zgodile v družbi in posledično v taboru
ter 3. skupini v tem obdobju?
Kljub temu da sem se v osnovi zgledoval
po prej omenjenih ljudeh, sem vedno
imel svoj koncept življenja v taboru.
Temeljil je na tem, da smo vedno iskali
in organizirali aktivnosti v taboru tako,
da so bile taborečim všeč. Poleg tega
ves čas iščem ravnovesje med redom
in disciplino ter sproščeno obliko dopustovanja, ki ga povečini taboreči tudi
želijo. Zavedam se, da različnost med
posameznimi skupinami obstaja tudi
zaradi različnih profilov taborečih. V 3.
in 4. skupini je skupnost zelo heterogena. Tako imamo na taborjenju družine z
otroki, polnoletne mladostnike, starejše.
Koordinacija vseh teh želja in pričakovanj ter hkrati živeti po režimu društva je
velika umetnost in brez dobre strokovne
ekipe, s katero sooblikujemo tabor, mi
ne bi uspelo. To, da so na koncu skupine
zadovoljni taboreči in vodstvo društva,
je cilj, ki se ga trudimo doseči vsi skupaj. Povsem odkrito lahko povem, da je
zame zadovoljstvo taborečih na prvem
mestu, tak je moj način vodenja. V račun
vzamem, da se bom moral pri vodstvu
društva za kakšna manjša odstopanja
od navodil zagovarjati. Namreč, red v
taboru pomeni že to, da imamo obroke
ob točno določeni uri ali da imamo vsak
dan zvečer taborni zbor. Poleg tega si
taboreči sami pripravljajo jedilnico, v
taboru je po 10. uri zvečer tišina in podobno. Vse to taboreči sprejmejo in se
tega tudi držijo. Hkrati pa ob tej disciplini ponudimo rekreativno preživljanje
prostega časa. Vedeti moramo, da je v
3. ali 4. skupini večina ljudi za udeležbo
na taborjenju v službah vzela dopust,
zato jim moramo ponuditi tudi aktivnosti, ki si jih sami želijo. Seveda je jasno,
da so že ob vpisu sprejeli taborni red in
se ga morajo tudi držati.
Tako smo z leti v taborno življenje vpeljali množico organiziranih prostovoljnih
športnih aktivnosti in tekmovanj za večino taborečih, tudi otrok. Organiziramo
turnirje v namiznem tenisu, balinanju,
mehkem tenisu, pikadu pa različne
mnogoboje, tekmovanja v skokih v
vodo, kolesarjenju, celodnevni izlet na
otok Levan, vadbo pilatesa ter občasno

INTERVJU

tudi kakšne nešportne aktivnosti (opazovanje zvezd, priprava in degustacija
ribjih jedi). Po koncu tekmovanj na večernem zboru vedno podelimo nagrade
in diplome. Zbor je ob podelitvah nabit
z energijo, kar pomeni, da taboreči radi
dobijo nagrade ter so pohvaljeni pred
vsemi. Tako zbor postane družabni
dogodek. Aktivnosti spreminjamo in
prilagajamo vsako leto. V 3. skupini smo
recimo zaradi spremembe generacij in
interesov najprej tradicionalni Pu-tek
zamenjali za tekmo v kolesarjenju,
kasneje pa smo tudi to opustili in uvedli
družinski triatlon, ki ga še vedno izvajamo in vsebuje jutranje tekmovanje v
teku, plavanju in kolesarjenju.
Kako bi po tvoje lahko oglaševali
taborjenje v Premanturi, da bi privabili
več ljudi, in kateri je zate bistveni
element taborjenja, ki bi ga veljalo
izpostaviti?
Za razliko od preteklosti se danes lahko
taborjenja udeleži vsak, ki je pripravljen
sprejeti tovrsten način dopustovanja.
Zadnja leta opažam, da ni več tako močnega vpisa kot pred leti. V Premanturo
na taborjenje pod šotore pridejo tisti,
ki so navajeni življenja v naravi, in to je
bistveno. Programi posameznih skupin
in trajanje le-teh je postavljeno in ljudje,
ki so že bili v taboru, točno vedo, kaj
lahko pričakujejo naslednje leto. Da bi
širili dober glas o taboru naokoli, pa
moramo poskrbeti mi, jim omogočiti
prijetno počitnikovanje in vlivati veselje
do življenja v taboru. Tako je po mojem
najlažje oglaševati društveni tabor. Tudi
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pripravi tabora. Ker tudi sam opravljam
v moji skupini novinci največkrat pridejo
funkci jo taborovodje in poznam
zaradi pohval prijateljev, znancev oz.
obremenitve, me zanima, kako je vama
sorodnikov. Po drugi strani pa bi si želel,
uspelo uskladiti čas, posvečen družini,
da bi društvo tudi za 3. ali 4. skupino nain vodenje tabora v Premanturi. Več kot
redilo podoben promocijski filmček, kot
očitno sta bila pri tem uspešna.
je to naredilo za 2. skupino. Menim, da
Na začetku sva bila v Premanturi z
je samo informacija, ki jo da društvo v
Nino sama, kasneje se nama je
glasilo Stoja o cenah, in vabilo
pridružila še hčerka Petra.
v smislu pridite v naš tabor,
Ves čas so bili sočasno
veseli vas bomo, premaz nami na taborjenju
lo. Najboljšo reklamo
tudi najini prijatelji s
naredijo tisti, ki so že
svojimi otroki. Skupaj
bili v taboru.
ZADOVOLJSTVO
smo hodili na plaTABOREČIH JE ZAME
že in izvajali druge
Kako vidiš razvoj taaktivnosti.
Tako se
bora, njegov obstoj in
NA PRVEM MESTU.
moja odsotnost zaradi
njegovo poslanstvo?
taborovodskih opravil
Nisem povsem preprini poznala. Nina in Petra
čan, ampak zdi se mi, da
nista imeli občutka, da sta
bi morali v prvi fazi razmiza vse sami, saj sta imeli vedšljati o tem, da bi omogočili
no družbo prijateljev. Seveda smo
ljudem taborjenje pod enakimi pose morali prilagajati. Konec koncev si
goji tudi za krajše obdobje, kot je celotna
kot taborovodja delo lahko organiziram
skupina. Poznam jih kar nekaj, ki bi prišli
tako, da se najde čas tudi za počitek in
v Premanturo, pa nimajo časa oz. moždružino. Se mi pa zadnja leta dogaja,
nosti priti za 14 dni. Če so šotori prosti
da po Premanturi potrebujem nekaj dni
in je tehnično osebje na voljo, bi bil velik
počitka, da uredim misli in se regeneriplus, če bi tabor napolnili s temi ljudmi.
ram. Očitno me sedaj, ko sem starejši,
Tako bi tudi bolje opravljali poslanstvo
marsikatera stvar v taboru precej bolj
v smislu, da bi zadovoljili želje ljudi pri
zmoti in utrudi kot prej.
njihovem načinu dopustovanja. Meni in
mojemu osebju, ki skrbimo, da v skupini
Na začetku intervjuja si omenil, da si
poteka vse tako, kot mora, tovrstno dovso službeno pot opravil na Gimnaziji
datno delo ne bi predstavljalo posebne
Vič. Leta 2018 si se upokojil, kar
težave.
prinese drugačen način življenja. Kako
se je tvoje življenje spremenilo?
Tvoja žena Nina ne prihaja iz Narodnega
Res je, vse življenje sem učil športno
doma, je pa zavedna premanturka in
vzgojo na Gimnaziji Vič. Za svojo službo
že vrsto let prostovoljno pomaga pri
lahko rečem, da je bila obenem tudi moj
hobi. To se mi je zdelo najpomembneje. Ponosen sem, da sem vse življenje
deloval na eni šoli, kar je precejšnja
redkost, in da sem lahko nekaj dal
mnogim generacijam dijakov. Mnogi
med njimi so sedaj izvrstni strokovnjaki
na svojih področjih. V pedagoškem
procesu dobimo povratno informacijo o
svojem delu kasneje, ko postane jasno,
kako so se te mlade osebnosti razvile,
kakšni odrasli so postali. Svoje delo
lahko ovrednotim šele, ko se z bivšimi
dijaki srečam na različnih obletnicah
ali o njih berem v medijih. Mislim, da
sem svoje delo opravljal na pravi način,
ki ni temeljil na prisili, ampak na privzgajanju športnega načina življenja in
veselja do življenja na sploh. Drugače
pa je tvoje vprašanje prišlo prezgodaj.
Od upokojitve je minilo premalo časa
za res bistvene spremembe v mojem
življenju. Trenutno sem še v fazi organizacije svojega časa. Je pa res, da imam
več časa za svoje hobije in druženje s
prijatelji, med katerimi jih je večina iz
Narodnega doma oz. Premanture. 
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NOVICE IZ CENTRA

Novice iz gimnastičnega centra
V tokratnih novičkah bom besedo ali dve namenil poletnim pripravam v Premanturi,
kako je potekala tekmovalna jesen in kako smo se nanjo pripravljali. Na hitro se bom
dotaknil tekmovanj v zadnjem delu leta 2018, pogledali bomo v ozadje podelitve
športnika leta 2018, predstavil pa vam bom tudi spomladanski del sezone.
piše: Igor Ivanuš

K

onec julija smo se kakor vsako poletje odpravili na priprave
v Premanturo. Tudi tokrat smo spočiti in polni motivacije
komaj čakali novih dogodivščin v našem taboru. Kot zadnji
dve leti zapored nas je tudi tokrat pričakal zelo vroč tabor, saj
so temperature presegale petintrideset stopinj Celzija. Zato
smo treninge opravljali predvsem do kosila, kajti popoldan in
pozno popoldan je bilo preprosto prevroče. Smo pa popoldneve in večere izkoristili za sprehode do različnih plaž in za zelo
zanimive športne aktivnosti. Fantje so prebrodili prvi teden
težkih treningov ob morju, »muskelfiber« je bil hitro pozabljen,
za masažo in dodatno super vzdušje so ponovno poskrbele
»ritmičarke« iz ŠD Moste. Iz vročega tabora smo se nato preselili v malo hladnejšo dvorano, kjer pa nam zaradi delovne
vneme ni bilo nič manj vroče.

Tekmovanja so se bližala in pilili smo nove elemente in vaje vse
do oktobra, ko je najmlajše čakala prva jesenska tekma, malce
starejše pa tradicionalni Šalamunov memorial. Tekmovanje je
potekalo v Mariboru. Mladinci so na »šalamunu«, ki je uradno
tekmovanje FIG, potrdili mladinske razrede, ki prinašajo tudi
uradno kategorizacijo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. Tekmovalci v programu obveznih pa so uspešno opravili
prvo tekmovanje po poletnih počitnicah. Naše člane so oktobra, novembra in decembra čakala tekmovanja za svetovni pokal, svetovno prvenstvo in turnirji challenge.
Sašo Bertoncelj je na povabilo nemškega kluba podpisal pogodbo za tekmovanja v nemški ligi, kjer je bil uspešen in bo
tam nastopal tudi v letu 2019. Po »šalamunu« so imeli mlajši
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tekmovalci še tekmo v Brežicah, državno
prvenstvo v Novem mestu ter mednarodno tekmovanje v Novem Sadu. Na vseh
tekmovanjih se je društvo dobro odrezalo
in tako kadeti kot tudi mladinci in člani
so tekmovanja zapustili z dodatno
težo okoli vratu, seveda zaradi medalj. Sašo Bertoncelj je
postal zmagovalec turnirjev
NA VSEH TEKMOVANJIH,
challenge, Mitja Nastran je v
KI SMO SE JIH UDELEŽILI,
Novem Sadu in na ŠalamuSE JE DRUŠTVO DOBRO
novem memorialu na konju
z ročaji v finalu zaostal le za
ODREZALO.
odličnim hrvaškim »konjenikom« Mateom Žugcem, Gregor Turk pa je z vseh tekmovanj
odnesel kar nekaj odličij. Čestitke
vsem našim tekmovalcem.
V začetku decembra smo si končno lahko
vzeli malce tekmovalnega premora, ki smo
ga izkoristili za učenje novih elementov. Za
mlajše kategorije je to zelo pomembno obdobje, predvsem zaradi prestopov v višje
kategorije v obveznih vajah. Pri mladincih
in članih pa gre za pomemben del sezone,
saj jih zgodaj spomladi čakajo nova močna
tekmovanja in s tem lov norm.
Januarja je v organizaciji Gimnastične zveze Slovenije potekala vsakoletna razglasitev najuspešnejšega športnika leta 2018
in predstavitev reprezentanc za leto 2019.
V članski konkurenci si je ta naziv prislužil
Sašo Bertoncelj, tretje mesto je zasedel naš
»parterni« virtuoz Žiga Šilc. Med mladinci je
drugo mesto zasedel Gregor Turk in tako
od lanskega leta napredoval za eno mesto.
Na širši seznam reprezentantov so uvrščeni prav vsi fantje iz perspektivnega športa,
člani so prav tako vsi na ožjem seznamu reprezentance Slovenije. Zdaj ko pišem članek
za društveno revijo, smo vsi že na vrhuncu
priprav na spomladanski del tekmovanj,
verjetno pa nas marca oz. aprila čakajo še
priprave v tujini, ki se jih bomo s Sebastijanom Piletičem in skupino perspektivnega
športa skoraj zagotovo udeležili.
Kategorije obveznih vaj od aprila do junija
čakajo Pokal Narodnega doma, Pokal Ruš,
Pokal Viča ter Pokal Slovenije, izvajalec do
sedaj še ni znan. Mladince in člane čakajo tekmovanja za svetovni pokal v Bakuju
in Dohi, mednarodno tekmovanje v Kijevu,
evropsko prvenstvo v Szczeczinu, nato spet
svetovna pokala v Osijeku in Kopru, konec
junija evropske igre v Minsku ter za konec
univerzijada v Neaplju. Gregor Turk je pri
mladincih zelo resen kandidat za udeležbo na letošnjem evropskem festivalu mladih(OFEM), ki bo potekal v Bakuju konec
julija. Po napornem spomladanskem delu
se seveda spet vidimo na pripravah v Premanturi. Ufff, ja, fantom in trenerjem energije sigurno ne bo zmanjkalo. 
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NAŠI ČLANI PIŠEJO

Velika prožna
ponjava
piše: Jan Stanko Černe

KAJ SPLOH JE VELIKA PROŽNA PONJAVA?

To je gimnastično orodje, sestavljeno iz kovinskega
ogrodja, v katerega je z vzmetmi vpeta pravokotna
ponjava. Na krajših stranicah ponjave sta zaradi varnostnih razlogov pritrjena nosilca, na katera sta pritrjeni varnostni blazini. Na tekmovanjih so okoli ponjave
položene še 20 cm debele mehke blazine. Na ponjavi
je na sredini narisan križ, ki označuje idealno mesto
odriva. Okoli križa pa je narisan kvadrat 70 x 70 cm, ki
označuje središčni del ponjave.
Skoki na veliki prožni ponjavi so samostojna športna
panoga. Prva mednarodna zveza skokov na veliki pro-

žni ponjavi je bila ustanovljena leta 1964, leta 1999 pa
je postala del mednarodne gimnastične zveze. Leta
2000 so tekmovalci v skokih na veliki prožni ponjavi
lahko nastopili na olimpijskih igrah v Sydneyju.
V Sloveniji skoki na veliki prožni ponjavi nimajo dolge
zgodovine, saj se je ponjava uporabljala predvsem kot
didaktični pripomoček športne gimnastike. Prvo tekmovanje na veliki prožni ponjavi je bilo pri nas organizirano leta 2008, prvo državno tekmovanje pa 2011. Prvi
slovenski nastop na mednarodnem tekmovanju se je
zgodil leta 2013 (Vrbec, 2018).

NAŠI ČLANI PIŠEJO
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KAKO POTEKA SOJENJE?

PRVA MEDNARODNA
ZVEZA SKOKOV NA VELIKI
PROŽNI PONJAVI JE BILA
USTANOVLJENA LETA
1964.

Končna ocena = E (maks. 20
točk) + H (maks. 10 točk) + D +
T – dodatni odbitki

Sodniški odbitki E se nanašajo na
dve glavni fazi:
1. faza vrtenja ali letenja, kjer sodniki
ocenjujejo položaj rok, položaj nog in
položaj telesa;
2. faza odpiranja in pristajanja.
Maksimalni sodniški odbitek E pri posameznem elementu je 0,5 točke.
Sodniški odbitki H se odbijajo po naslednjem merilu – maksimalen odbitek je 10
točk na celotno vajo.
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KAKO POTEKA TEKMOVANJE?

V Sloveniji imajo otroci do 15. leta obvezne vaje, pri katerih imajo glede na starost določeno število skokov in zaporedje
elementov (skokov). Poleg obvezne vaje
morajo izvesti še eno poljubno vajo, pri
kateri sta zaradi varnostnih razlogov
omejeni težavnost in število skokov. Od
letošnjega leta dalje mladi po 16. letu tekmujejo po mednarodnem pravilniku, ki ga
določa mednarodna gimnastična zveza.
Glavna razlika je, da mora tekmovalec v
vaji izvesti deset skokov. V obvezni vaji so
določeni trije oz. štirje skoki, ki jih mora
tekmovalec izvesti, ostale skoke pa lahko
izvaja poljubno. Pri poljubni vaji tekmovalec izvede deset poljubnih skokov.
Fantje tekmujejo v gimnastičnem dresu
brez kratkih rokavov ali z njimi in v kratkih hlačkah, obute pa imajo lahko bele
gimnastične copate ali nogavice. Dekleta
lahko tekmujejo v gimnastičnem dresu
brez rokavov in v dolgih oprijetih hlačah.
Tudi one imajo lahko obute bele nogavice
ali gimnastične copate. Poleg tega morajo biti njihovi lasje urejeni in ne smejo
padati na obraz.
Tekmovalec ima pred vsako tekmovalno
vajo možnost enega dotika mreže, pri
katerem lahko izvede samo nekaj skokov
ali celotno vajo za ogrevanje. Po kratkem
premoru z dvigom iztegnjene roke sodnikom najavi vajo. Preden tekmovalec
začne izvajati posamezne elemente, ima
60 sekund časa, da se pripravi in pridobi
začetno višino, da bo lahko izvedel vajo.
Po navadi se vaja začne z najtežjim elementom, potem si sledijo menjave saltov
naprej in nazaj.

Vsako vajo ocenjujejo najmanj štirje
sodniki po nacionalnem oz. najmanj šest
sodnikov po mednarodnem pravilniku.
Sodniki imajo več nalog. Glavni sodnik
nadzira čas leta T (Time of flight), ki ga
meri naprava. Štirje sodniki ocenjujejo pravilnost izvedbe posameznih elementov E, dva sodnika
preverjata težavnost D ter dva
sodnika ali naprava ocenjujeta odstopanje od srednjega
kvadrata H (horizontal displacement).

0.3

D – težavnost sestave, težji kot so elementi, več točk dobi tekmovalec.
T – čas leta, ki nam pove, koliko časa je bil
tekmovalec v zraku (FIG, 2017).

KAKO DALEČ SMO V DRUŠTVU Z
RELATIVNO NOVO DISCIPLINO?

V ŠD Narodni dom se lahko trenutno
pohvalimo z dvema reprezentantoma
v mladinski kategoriji (Janez Adamič
in Miha Buček), ki se redno udeležujeta mednarodnih tekmovanj. Najboljši
rezultat je 3. mesto na mednarodnem
tekmovanju v Gradcu.
16. marca bo eden od njiju zastopal
Slovenijo na Flower Cupu na Nizozemskem. 

Viri:
Vrbec, U. (2018). Analiza tekmovalnih rezultatov slovenskih tekmovalk in tekmovalcev na veliki prožni ponjavi med letoma 2015 in 2017
(diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana.
2017–2020 Code of Points Trampoline Gymnastics. (2016). Fédération Internationale de Gymnastique. Pridobljeno izhttp://www.
fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/tra/TRA-CoP_2017-2020-e.pdf
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Salto naprej
Prihajajo topli dnevi. Kmalu bo pred vrati poletje in z njim počitnice. Med počitnicami radi
odidemo na morje, kjer se ob vročih dnevih hladimo v morju. Skok v morje otroci pogosto jemljejo
zelo dobesedno, saj ni lepšega od svobode, ki jo občutimo, ko za trenutek obvisimo v zraku in telo
prosto zavrtimo okoli svoje osi. Voda je prijazen medij, ki omogoča doskok ne samo na noge, kot
smo navajeni na suhem, temveč tudi na glavo. Poleg tega pa omogoča napake pri doskoku, saj
posledice, če doskočimo nekoliko na hrbet ali trebuh, ne bodo velike. Seveda ima varen skok v
vodo svoje meje in v določenem trenutku nedolžen skok ni več prijeten ali pa celo ni več varen.
Da bi se izognili neprijetnim doskokom v morje ali na suho, bomo pogledali, kakšno naj bo učenje
salta naprej, da bo izkušnja prijetna in predvsem varna.
piše: Sebastijan Piletič

O

troci, ki obiskujejo naše gimnastične programe, imajo prednost pred vrstniki, saj imajo izkušnje z vrtenjem
telesa okoli svoje osi. V naših programih vadeči namreč
spoznajo nekatere zakonitosti gibanja lastnega telesa, sočasno pa so zaradi redne vadbe bolje telesno pripravljeni in
lažje premagujejo zunanje sile, ki delujejo na telo, ko izvajajo
salto naprej.
Ko izvajamo salto naprej je naš cilj, da skočimo v zrak, se
zvrtimo okoli čelne osi ter varno pristanemo bodisi na ravni
površini, blazini, bodisi v vodi. Vedno imamo v mislih najprej
varnost, torej uspešen zaključek skoka.
Da bi se naše telo lahko v zraku zavrtelo in bi uspešno in varno
doskočili, moramo ustvariti nekaj pogojev, s katerimi bomo
premagali vplive zunanjih sil, ki delujejo na telo.
Hitrost vrtenja telesa okoli čelne osi je odvisna od pospeška, ki

ga dobi telo ob odrivu od odrivne površine in mora biti usmerjen ven iz težišča telesa, in od tega, koliko so točke telesa
oddaljene od osi vrtenja.
V gimnastičnem svetu poznamo tri položaje telesa, v katerih
je lahko telo, ko izvajamo neko gimnastično gibanje. Skrčen,
sklonjen, stegnjen. Telo se bo vrtelo hitreje, če bodo točke
telesa bližje osi vrtenja. Vadeči lahko nadzira hitrost vrtenja
tako, da med izvedbo steguje ali krči noge, se sklanja oz. izteguje v bokih ali dviguje roke iz priročenja v vzročenje. Tako
lahko pred doskokom telo pripravi na doskok, saj z iztegovanjem ustavlja vrtenje.
V osnovi delimo faze skoka na zalet, odriv, let in doskok.
Z zaletom zagotovimo horizontalno hitrost gibanja telesa ter
ekscentrični odriv, kar nam omogoča, da se telo po odrivu
začne vrteti.

NAŠI ČLANI PIŠEJO
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METODIČNI POSTOPEK

Z odrivom delujemo na podlago tako, da z mišicami iztegovalkami nog in trupa premagujemo silo teže in se pri tem skušamo odriniti čim višje. Od višine skoka je odvisno, kako uspešno
se bomo zavrteli v zraku.

Metodični korak 1 – z zaletom preval naprej na višje mesto.
Po nekaj korakih zaleta s sonožnim odrivom izvedemo preval
naprej na višjo podlago. (slika 1)

Med fazo leta deluje na telo le še sila teže (gravitacija), ki vleče
telo proti tlom. Če nam je uspelo telo ob odrivu zavrteti, lahko
vrtenje pospešujemo ali ustavljamo s spremembo položaja
telesa, smeri gibanja telesa pa ne moremo več spreminjati.

Metodični korak 2 – salto naprej z mesta v gimnastično jamo.
Brez zaleta ob robu gimnastične jame izvedemo salto naprej.
To vajo lahko naredimo tudi v vodo, vendar jo odsvetujem, če
nismo pred tem izvajali prevala naprej na višjo podlago. (slika 2)

Pri doskoku na telo deluje sila teže, ki jo skušamo amortizirati
z mišicami iztegovalkami nog. In to je tudi edina razlika med
skokom salta naprej na trdi površini in v vodo. Voda namreč
omogoča daljšo fazo amortizacije in je doskok pri tem mnogo
manj boleč, predvsem takrat, ko smo napravili napako ali če
smo skočili z višjega mesta.

Metodični korak 3 – salto naprej s pomočjo prožne ponjave.
Ponjava nam da možnost, da z manjšo silo dosežemo večjo
višino leta, sočasno pa nam pomaga pri vrtenju telesa. Skoke
izvajamo bodisi z zaletom bodisi z enim predskokom. Nikoli ne
izvajamo skokov z mesta, saj odriv ne bo dovolj ekscentričen in
se telo ne bo dovolj zavrtelo. (slika 3)

ZAHTEVANO PREDZNANJE

Vadeči mora poznati gibanje telesa okoli čelne osi. Najboljši
primer takšnega gibanja je preval naprej. Za lažjo koordinacijo
gibanja je primerno, da vadeči obvladuje čim večje število različnih oblik prevalov naprej.

TELESNA PRIPRAVA (MOČ, GIBLJIVOST)

POGOSTE NAPAKE

Najpogosteje se napake zgodijo pri neusklajenem odrivu in
zamahu z rokami. Pogoste so, kadar pri odrivu pritegujemo kolena navzgor namesto nazaj. Tisti, ki imajo premalo ponovitev
prevalov naprej ali jih je strah, pa pogosto nagibajo glavo na
stran. Posledica je nenadzorovana izvedba in slab doskok.

Z vidika telesne priprave je zelo pomembna moč
nog (odriv, doskok) ter moč trupa (faza leta).
Pri odrivu skuša vadeči z iztegovanjem nog
doseči čim višjo višino, pri čemer mora
premagovati silo teže lastnega telesa.
Pri doskoku je gibanje obratno, aktivirajo pa se iste mišice kot pri odrivu, le
da v tem primeru mišice zaustavljajo
gibanje telesa proti tlom.
V fazi leta med vrtenjem na telo deluje
sila, ki želi točke telesa oddaljiti od osi
vrtenja. To silo vadeči premaguje z močjo
mišic trupa ter s pomočjo rok, s katerimi se
prime za noge.

1. Zalet

2. Odriv

Kadar izvajamo skrčeni salto naprej na trdo podlago
ali v vodo, je razlika le pri doskoku. V obeh primerih je pomembno, da vadeči nadzira gibanje
svojega telesa ter da se v vsakem trenutku
zaveda svojega položaja. Prav tako je v
obeh primerih pomembno, da poskrbimo
za varnost. Pri doskoku na trdo postavimo primerne blazine za doskok, pri
skoku v vodo pa preverimo, da je voda
dovolj globoka (vsaj 2 m) ter da v bližini
ni plavalcev. Začetnikom svetujemo,
da prve korake pri učenju salta naprej,
naredijo s pomočjo usposobljenega strokovnjaka. Najbližjega lahko najdete že v
naši telovadnici.. 

ZA LAŽJO KOORDINACIJO
GIBANJA NAJ VADEČI
OBVLADA VEČJE ŠTEVILO
RAZLIČNIH OBLIK PREVALA
NAPREJ.

3. Let

4. Doskok

KAJ DOGAJA
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NAPOVEDNIK
DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

april
1. 4. 2019
Začetek vpisov v društveni tabor v
Premanturi
6. in 7. 4. 2019
Zelena jama Open in prvenstveno
tekmovanje Zelene jame – ŽŠG
10.–14. 4. 2019
Evropsko prvenstvo v MŠG in ŽŠG,
Szczeczin, Poljska
13. 4. 2019
Premanturski dan
20. 4. 2019
Pokal Kopra – ŽŠG
20. 4. 2019
30. pokal Narodnega doma – MŠG

maj
11. 5. 2019
Prvenstveno tekmovanje GiB Šiška – ŽŠG
11. 5. 2019
Pokal Viča – MŠG
14. 5. 2019
Zadnji dan za prijavo na taborjenje v
Premanturi po znižani ceni
25. 5. 2019
Pokal Ruš – MŠG
30. 5.–2. 6. 2019
Svetovni pokal v MŠG in ŽŠG Slovenija,
Koper

Konec lanskega leta sta naša "stara" narodnodomca Špela in
Gašper dobila svojega prvega otročka, sinčka Nala. Uživajte,
družinica, naj vam bo lepo!

junij
7. 6. 2019
Društveni piknik in zabava v pižamah
8.–9. 6. 2019
Pokal Slovenije v moški in ženski športni
gimnastiki
14. 6. 2019
Konec telovadne sezone 2018/2019
20. 6. 2019
Začetek taborjenja v društvenem taboru v
Premanturi

september
9. 9. 2019
Začetek telovadne sezone 2019/2020

Prenovljena stena s slikami na hodniku v Študijski telovadnici.
Poleti nas čaka še beljenje sten v vseh prostorih.

(PRE)MISLIMO S SRCEM
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Preden se
lotite naslednje diete
April je mesec, ko se tudi tiste,
ki še nismo podlegle shujševalni mrzlici, začnemo zavedati,
da se bliža čas kopalk in da je
sedaj pa res skrajni čas, da se
znebimo odvečnih kilogramov
in izklešemo telo.
piše: Vera Simončič

Ž

al večina, namesto da bi odšla na
bližnji hrib in prešla na bolj zdravo
prehrano, začne brskati po internetu in iskati najnovejšo čudežno dieto, ki
brez spremembe načina življenja obljublja (nerealne) rezultate.

Z GLAVO IN ZDRAVO PAMETJO

Kaj če bi se letos zadeve lotile drugače?
Realno. Realno ocenite, koliko kilogramov
imate sploh preveč, in si postavite cilj, koliko kilogramov želite v določenem času
zgubiti. Zavedajte se, da se vaša idealna
telesna teža z vidika zdravja in optimalnega funkcioniranja telesa in idealna teža, ki
jo imate sami v mislih, največkrat močno
razlikujeta, tudi do 10 kilogramov.

KAJ ŽELIM DOSEČI?

Preden začnete, si postavite cilj. Si želite
samo izgubiti kakšen kilogram in pridobiti nekaj fizične kondicije? Toliko, da
boste lažje kos vsakodnevnim opravilom.

Ali je vaš cilj videz hollywoodske igralke
oz. igralca? Ali ste nekje vmes? Glede
na zastavljeni cilj si potem pripravite (ali
pa nam pripravijo) program treningov in
prehrane.

USKLAJENOST CILJA IN NAČRTA

Večini se zatakne že pri postavljanju
ciljev. Ti so vse prevečkrat prezahtevni
in previsoko zastavljeni glede na trud, ki
smo ga pripravljeni oz. sposobni vložiti.
Mediji, forumi in socialna omrežja nas
prepričujejo, da sta izklesana postava
in zdrava teža samo stvar odločitve, ter
nam zbujajo občutek krivde, če tega ne
dosegamo. Za občudovanja vrednimi
postavami hollywoodskih zvezdnikov se
skrivajo ure in ure garanja in odpovedovanja, nič ne pride samo od sebe. Poleg
tega imajo zaradi dobrega finančnega
stanje neomejen dostop do vseh modernih tehnik in preparatov kozmetične
in lepotne industrije, osebnih trenerjev,
kuharjev in ostalih, ki skrbijo za njihov videz. Žal ima le redkokatera ženska toliko
časa in denarja, da lahko tudi do 6 ur na
dan posveti svojemu videzu.
Poleg realnega cilja mora biti realen tudi
načrt, kako ta cilj doseči. Če ste polno
zaposleni – dom, služba, otroci –, je
nerealno, da skušate slediti načrtu, ki od
vas zahteva vsakodnevno uro in pol dolgo vadbo. Načrt vadbe in prehrane mora
biti sestavljen tako, da je izvedljiv, da se
ga lahko držite vsaj v 80 %. Če ne gre,

potem ga morate prilagoditi, a prilagoditi
boste morali tudi cilj oz. se zavedati, da
ga boste dosegli kasneje. Zavedajte se,
da vaša sreča in zadovoljstvo nista odvisna od vaših kilogramov.

KORAK ZA KORAKOM

Iskreno se pogovorimo sami s sabo.
Odgovorimo si na vprašanja, kje, kdaj
in kolikokrat lahko v svoje življenje vpeljemo gibanje, in predvsem, kako lahko
spremenimo prehrano na bolje. Ljudje se
na manjše spremembe bolje odzovemo
kot na velike. Lažje jih sprejmemo in vpeljemo v svoj vsakdanjik ter pri njih vztrajamo, če nam ne obrnejo življenja popolnoma na glavo. Tudi v svojih najljubših
jedeh lahko še vedno uživamo, samo
jemo jih manj pogosto, v manjših količinah ali pa jih prilagodimo, da postanejo
bolj zdrave. V svoje življenje vnesimo več
spontanega gibanja. Pojdimo po stopnicah namesto z dvigalom, peš namesto
z avtomobilom, na igrišču se igrajmo z
otrokom, namesto da ga le opazujemo,
pojdimo s psom na sprehod, med delom
večkrat vstanimo in se sprehodimo po
pisarni ali hodniku … In če je to največ,
kar v danem trenutku zmoremo, je to
dovolj. Ko se bodo okoliščine spremenile, bomo v svoje življenje vpeljali še kaj
drugega. Ob že tako stresnem življenju
si res ne želimo nakopati še dodatnega
stresa, ki bi nam ga povzročil nerealen
načrt vadbe in prehrane ter nedoseganje zastavljenih ciljev. 

