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Glede na trenutno
situacijo, so možne
spremembe razpisa
taborjenja, o katerih vas
bomo obveščali po e-pošti,
na naši spletni strani in
socialnih omrežjih.

Premantura 2020

Intervju: Miha Brodnik
K aj dogaja : Kolaž tekmovanj 2019/2020
N aši člani pišejo: Moč

Š t ev i l k a : 3 7

CENIK TABORJENJA
V PREMANTURI
2020
ČLANARINA
2019/2020:

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*

2018-2020

2016-2017

2013-2015

2. SKUPINA
od pet. 3. 7.
do sob. 18. 7.
15 dni

3. SKUPINA
od sob. 18. 7.
do sob. 1. 8.
14 dni

4. SKUPINA
od sob. 1. 8.
do sob. 15. 8.
14 dni

3. IN 4. SKUPINA
sob.-sob.****
ter 5. SKUPINA
od sob. 15. 8.
do sob. 22. 8.
7 dni

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

86 €

121 €

121 €

61 €

185 €

259 €

259 €

130 €

248 €

346 €

346 €

173 €

278 €

389 €

389 €

195 €

309 €

433 €

433 €

217 €

2006-2012

*** Priprave Gimnastične šole
ŠD Narodni dom od 2. 8. do 9. 8.
2020.

1954 in starejši

**** Cena velja samo za termin
sobota-sobota (18. 7.-25. 7.,
25. 7.-1. 8., 1. 8.-8. 8., 8. 8.-15. 8.,
15. 8.-22. 8.).

1955-2005

ZAČETEK
VPISA:
20. APRIL
2020

1. SKUPINA
od tor. 23. 6.
do pet. 3. 7.
10 dni

Zaradi izrednih
razmer letos samo
ena cena ne glede
na čas prijave oz.
plačila.

OTROCI
V VRSTAH**

enotna cena za vse
starostne skupine

PRIJAVA:
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2019/2020 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.
Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2016 in 2017: 15 €,
• posamezniki in družine – letnik 2015 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.
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.
Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim zagotavljata 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. O sprejemu gostov, ki se niso prijavili v
Ljubljani, odloča vodstvo posamezne taborne skupine.

1. SKUPINA (5+)
od čet. 25. 6.
do pet. 3. 7.
8 dni

222 €

2. SKUPINA(9+)**
od pet. 3. 7.
do sob. 18. 7.
15 dni

3. SKUPINA
od sob. 18. 7.
do sob. 1. 8.
14 dni

389 €

AVTOBUSNI PREVOZ:
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah, organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v
eno smer je 19 € ali 38 € v obe smeri. Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do pet dni pred začetkom
posamezne taborne skupine.
POSEBNI POGOJI RAZPISA:
• Kasnejši prihod ali zgodnejši odhod mora posameznik sporočiti najkasneje 3 dni pred prihodom
oz. odhodom po telefonu na številki 01/422 37 50
(pisarna) ali 051/664 944 (Sašo) oziroma vodstvu
tabora. V nasprotnem primeru se zaračuna polna
cena za vsak neodjavljen dan.
• Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo
le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.
• Taborno vodstvo si pridružuje pravico zavrnitve
prijave, o čemer bo prijavljenko ali prijavljenca oziroma starše pravočasno obvestilo.
• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih
in ob predhodnem dogovoru z vodstvom tabora.
POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:
• Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni
pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški
odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri
otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).

4. SKUPINA***
od ned. 2. 8.
do ned. 9. 8.
7 dni

194 €

5. SKUPINA (5+)
do sob. 15. 8.
od sob. 22. 8.
7. dni

194 €

• 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.
• Ob odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje
sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in
morebitno plačanega avtobusnega prevoza (za
vračilo je član dolžan predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drug dokument,
ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora).
Ob odpovedi društvene članarine ne vračamo.
Odpoved je treba sporočiti 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.
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. Če bo društvo taborjenje zaradi višje
sile odpovedalo, bomo vplačane zneske vrnili v celoti.
Navedene cene zagotavljamo do 20. 6. 2020. Po tem
roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON
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Ne vemo, kako, ampak bo!

Foto: osebni arhiv

Kazalo

Ko je udarila korona, je bila Stoja že skoraj
pripravljena za tisk. Potem smo se odločili,
da še malce počakamo z njeno izdajo, da
bi dobili odgovore na nekatera vprašanja v
zvezi z letošnjim taborjenjem v Premanturi.
Žal je situacija taka, da resnično ne vemo, kaj
bo in kdaj bomo vedeli, kako bo. Vse, kar vam
lahko sporočimo, je, da Premantura bo. Če
bo le mogoče, v takšni obliki, kot smo/ste je
vajeni. Če ne bo šlo, se bomo sproti prilagajali
in vas seveda o vsem obveščali. Vprašanj in
izzivov je kar nekaj. Spomladi v taboru poteka
več delovnih akcij, odstranjevanje nevarnih

dreves, košnja trave, urejanje tabora,
betoniranje škarp … Česar seveda sedaj ne
moremo izvesti, saj ne moremo niti čez mejo,
da bi preverili, v kakšnem stanju tabor sploh
je. Kdaj bo to mogoče? Ne vemo. Vemo pa,
da bomo, takoj ko bo mogoče, storili vse, da
pripravimo tabor za vas.
Kljub vsemu bomo začeli vpis. Odločili smo
se, da letos veljajo znižane cene, ne glede
na čas vpisa. In upamo, da se vidimo v
Premanturi.
Vera Simončič, urednica

KAJ DOGAJA
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PO USPEŠNEM
NASTOPU NAS JE
OBISKAL DEDEK
MRAZ.

Novoletni
nastop
piše: Tine Lisjak

K

ot vsako leto decembra smo tudi
letos pripravili novoletni nastop, ki
mu je sledil prihod Dedka Mraza.
Seveda nas je ta obiskal, ker smo čez
leto pridno telovadili. Letos je naša
Študijska telovadnica pokala po šivih,
moralo se je očitno razvedeti, da so bili
v pripravi prav posebni nastopi. Starejši
dečki in deklice so med seboj pogumno
zamenjali orodja – dekleta so se več kot
uspešno preizkusila na moških orodjih,
medtem ko so se fantje skoraj tako uspešno na ženskih. Nekaj mlajših skupin
je združilo svoje moči in nam predstavilo
simpatično koreografijo, ki jo je do konca večera poznal že prav vsak! Glasbeno
pa so nas navduševali tudi drugi člani
našega društva, saj smo poleg skoraj
tradicionalnega petja ob kitari letos poslušali še nastopa na trobenti in klasični
kitari. Ostale skupine so se občinstvu
predstavile s točkami, ki so jih pridno
trenirale zadnjih nekaj tednov. Nekateri
so nam z vratolomnimi norčijami jemali
dih, ko so se s pomočjo velike prožne

ponjave odrivali daleč v višave, mlajše
gimnastičarke in gimnastičarji pa so
svoj repertoar pokazali na air tracku in
ostalih orodjih.
S koncem nastopov je manjkala le še pika
na i – prihod Dedka Mraza. Vedeli smo,
da mora biti že nekje čisto blizu, zato
smo v en glas zapeli pesem Siva kučma
in ga nekajkrat družno glasno poklicali.
Gospod z belo brado res ni bil daleč in
je kaj kmalu, ob huronskem navdušenju vseh zbranih, vstopil v telovadnico.
Sprehodil se je mimo otrok, jih veselo
pozdravljal, delil petke in stresal roke,
dokler si ni utrl poti do udobnega kavča,
ki smo ga letos pripravili zanj. Postregel
nam je z eno izmed svojih mnogih poučnih zgodb. Otroci so se posedli okoli

njega in ga z odprtimi usti poslušali (na
srečo v telovadnici nimamo muh, sicer
bi kdo sigurno kakšno pojedel). Po koncu zgodbe nas je čakal še zadnji v vrsti
vrhuncev večera – darila! Izbira darila se
je Dedku Mrazu znova posrečila, otroci
so v dar dobili par nogavic, ki ne drsijo in
jih lahko varno uporabljajo v telovadnici.
Tako bodo stopala topla, kolena pa cela!
Organizacijo novoletnega nastopa smo
letos prevzeli vodniki in po spodbudnih
besedah našega predsednika Dejana
prejeli pohvale še tistega, čigar mnenje
zares nekaj šteje – Dedka Mraza!
Vsi se že nestrpno veselimo naslednjega novoletnega nastopa, do takrat
pa bomo pridno telovadili, trenirali in
plavali v Premanturi. 

KAJ DOGAJA
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Pust, pust širokih ust!
piše: Vanja Kavčič

L

eto je spet naokoli in prišel je čas,
ko se našemimo v pustne maske,
in kot veleva tradicija, v nestrpnem
pričakovanju pomladi z norčijami in
zabavo odganjamo zimo stran.
Na torkov norčavi dan, 25. februarja
2020, smo v našem društvu pripravili že vsem dobro poznano pustno
zabavo. Z baloni okrašena Študijska
telovadnica se je ob 17.30 spremenila
v pravo plesišče, kjer smo ob zvokih

»račk« odprli rajanje. Vodniki, ki so se
letos skupinsko našemili v gospodarja kmetije z dvema lovskima psoma,
hlapce in dekle, so poskrbeli za prijetno in veselo vzdušje. Naučili smo se
in zaplesali nekaj plesov, kaj kmalu pa
se nam je predstavila tudi strokovna
komisija, katere naloga je bila izbrati
najboljšo in najizvirnejšo masko, preobleko. Nato so trije člani vodniške
ekipe in trije predstavniki staršev z

budnim očesom spremljali šeme med
plesom in sprehodom po pustni pisti.
Med najizvirnejšimi maskami so izstopale predvsem tiste, ki so bile sešite
doma. Komisija je izbrala tri najboljše
maškare in tako so se v finale in boj
za sladko nagrado prebile naslednje:
mala morska deklica, tropska papiga
in robotek. Bučen aplavz vseh preostalih našemljenih je odločal o končnem zmagovalcu. Tako je prvo nagrado
prejel prijazni robotek, drugo mesto je
zasedla mala morska deklica in tretje
tropska papiga. Po končanem izboru
smo se še malce poveselili, seveda pa
nismo pozabili tudi na sladko presenečenje za vse v dvorani. Slastne krofe
smo napadli, kot da še nikoli nismo
videli in poizkusili te pregrešno dobre
sladice. Tako se je naše druženje in
rajanje počasi končalo in otroci
so s polnimi trebuščki in široko nasmejani odšli domov.

ZMAGOVALCA JE
DOLOČIL APLAVZ.

Ker pa zunaj že marsikje iz
zemlje kukajo zvončki in
trobentice, srčno upamo, da
nam je z glasnim in veselim
pustnim rajanjem dokončno
uspelo pregnali že tako milo
letošnjo zimo. 
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Izlet v Beograd – tekmovanje
pišeta: Maja Dobnik in Hana Škerlj

N

a izlet in tekmovanje v Beograd sva z Narodnim domom v otroštvu večkrat odšli kot
tekmovalki. A v trenerski vlogi je popolnoma drugače – pojavi se namreč odgovornost
za ostale, ki je prej nisva opazili. Organizirati je
treba odhod z avtobusom, porazdeliti otroke
po sobah in ves čas paziti na varnost.
Popolnoma drugače kot biti v vlogi otroka, kjer misliš predvsem na zabavo in prijatelje.
TEKMOVANJE V
Nisva pa na tekmovanje pospreVLOGI TRENERJA
mili samo otrok, tudi sami sva
JE POPOLNMA
tekmovali. Z velikim veseljem in
DRUGAČNO.
navdušenjem, saj je od najinega
zadnjega minilo že šest let. Pred
tekmo sva skoke trenirali na treningih
acro-gyma v Gimnastičnem centru na
Viču. Nisva se učili novih, ampak sva obnovili znanje skokov, s katerimi sva že nastopili na

KAJ DOGAJA

po šestih letih

NAPOVEDNIK DOGODKOV
IN TEKMOVANJ

april
20. 4. 2020
Začetek vpisa za taborjenje v Premanturi

junij
12. 6. 2020
Zaključni piknik in zabava v pižamah
Piknik in zabava v pižamah bosta organizirana, če
bo to takrat dovoljeno; zaključek telovadne sezone
bomo neodvisno od piknika in zabave določili po
normalizaciji razmer v državi.
23. 6. 2020
Začetek taborjenja v društvenem taboru v
Premanturi

september
7. 9. 2020
Začetek telovadne sezone 2020/2021

tekmovanjih, ko sva bili mlajši. Tudi to je bil velik izziv, saj
na mali prožni ponjavi nisva skakali že dolgo časa. Ker pa
smo tekmovale z ekipo – tretja članica je bila trenerka Vanja
Kavčič –, je bilo vse skupaj lažje in zabavno.
Na tekmovanju smo nastopile med zadnjimi, saj je bilo najprej
treba spremljati otroke na njihovi tekmi. Ko smo se pred nastopom ogrevale, smo čutile tremo – le pozitivno, ki je kaj hitro minila. Nenavadno je bilo po toliko časa biti v dresu. Potem je šlo
zares. Vse smo imele enak obvezni skok in nato še tri poljubne.
Tekmovanje se je končalo hitro in druga drugo smo spodbujale, hkrati pa smo imele še pestro množico navijačev – otroke.
Skupinsko smo osvojile prvo mesto! Bile smo zelo vesele, saj
smo po dolgem času stale na stopničkah z medaljami in pokalom v rokah. 

Glede na trenutno situacijo so gimnastična tekmovanja prestavljena na kasnejši čas, ko se bodo
razmere normalizirale. Predvidevamo, da se bodo
naši tekmovalci in tekmovalke udeležili naslednjih tekmovanj:
• Pokal Narodnega doma - MŠG
• Pokal Partizan Vič - MŠG
• Zelena Jama Open - ŽŠG
• Pokal Kopra - ŽŠG
• Prvenstvena tekma Šiške - ŽŠG
• Pokal Ruš - ŽŠG in MŠG
• Pokal Slovenije v MŠG in ŽŠG
• Svetovni pokal v MŠG in ŽŠG, Koper, Slovenija
• Evropsko prvenstvo v MŠG, Baku, Azerbajdžan
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KOPE

1.

piše: Živa Štucin

2.

Zgodaj zjutraj smo Ljubljani pomahali v slovo,
kaj kmalu mnogo narodnodomcev na Kope je
prišlo. Tam pričakala nas je skor' pomlad, mi pa
v glavah imeli smo smučarski komad "Včasih
smučam hit', včasih pa počas'!"

3.
Nekateri hitri kot strele,
drugi počasni kot polžki
... vsi smo se trudili, da bi
smučarske zavoje usvojili. Ko učenja nam dovolj
je b'lo, na ogromno kosilo
se je šlo.

Da nas noge ne bi preveč bolele, zvečer možganske celice so pele. Štiri v vrsto smo igrali,
zmagovalci zvečer res so lažje spali. Pokazali
so se tudi vsi talenti, to bili so smešni momenti.

KAJ DOGAJA
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4.

5.

Snežne lopate smo na Kope vlekli zaman, sankati se nismo imeli iti kam :(. A to nas ne ustavi,
posvetili smo se raje nočni smučarski zabavi.

6.

Levo, desno, med količki drveli in hudo
tekmo imeli. Na koncu zmagovalci smo
bili vsi, le učitelji so v "rikverc" smučali.

7.

Namesto da stvari v kovčke bi
pospravljali, zmago v disku smo
proslavljali. Ker dolgo v noč smo
plesali, smo naslednji dan skoraj
na smučeh zaspali.

IMELI SMO SE
RES SUPER!
EKIPA 2020
"Obljubljam, da se bom vsako leto vrnil na Kope" močno drži, upajmo le, da
kaj več sneži. Letos je bilo napeto, mi pa vidimo se spet naslednje leto!
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Kolaž tekmovanj, sezona
piše: Vanja Kavčič

4.–13. 10. 2019, Stuttgart, Nemčija

21.–27. 7. 2019, Baku, Azerbajdžan

SVETOVNO PRVENSTVO V
ŠPORTNI GIMNASTIKI 2019

OFEM – OLIMPIJSKI FESTIVAL
EVROPSKE MLADINE

Konec junija, ko smo bili že vsi
brezskrbno na počitnicah, se je naš
mladinec Gregor Turk prvič udeležil
tako velikega tekmovanja, kot je Olimpijski festival evropske mladine. S svojimi nastopi v mnogoboju je bil zadovoljen, saj je tekmovanje končal brez
večjih napak.

V Stuttgartu je potekalo 49. svetovno
prvenstvo v športni gimnastiki, ki je
bilo glavno kvalifikacijsko sito za olimpijske igre v Tokiu 2020. In prav to je bil
glavni cilj našega najboljšega telovadca Saša Bertonclja. Žal se kvalifikacije
za našega člana niso izšle popolnoma
po načrtih. Pot v Tokio mu je preprečil
padec s konja.

16. 11. 2019, Brežice

47. HOLYJEV MEMORIAL

Naslednjega tekmovanja, ki so se ga
udeležili fantje v obveznih vajah, je
potekalo v Brežicah. Niso razočarali in
domov so prinesli kar nekaj medalj.

26. 10. 2019, Maribor

52. ŠALAMUNOV MEMORIAL,
MEDNARODNO TEKMOVANJE

7. 9. 2019, Szombathely, Madžarska in 14. 9.
2019, Pariz (Francija)

SVETOVNI POKAL

Na prvem tekmovanju v jesenskem delu
sezone so bili naši fantje spet uspešni.
Za slovensko reprezentanco sta med
najmlajšimi nastopila Matej Marušič in
Anže Zalaznik, ki sta z ekipo osvojila 2.
mesto. Pri kadetih je Jure Podobnik posamezno osvojil odlično 4. mesto v mnogoboju. Na mednarodnem tekmovanju v
mladinski kategoriji pa so se pomerili
Gregor Turk v mnogoboju ter Mark Istenič, Nikolaj Božič in Mitja Nastran vsak
na svojem paradnem orodju. Pri članih
je Luka Bojanc osvojil 2. mesto tako na
krogih kot na preskoku.

23. 11. 2019, Ljubljana

POKAL ŠIŠKE

Septembra sta našega najboljšega
člana čakala nastopa na kar dveh svetovnih pokalih. Na Madžarskem si je z
uspešno prikazano vajo prislužil finalni
nastop, kjer je končal na odličnem 3.
mestu. Žal pa mu uspeha v Parizu ni uspelo ponoviti, saj se mu je vaja že v kvalifikacijskem delu nekoliko ponesrečila.

Konec novembra so se dekleta, ki se
udeležujejo tekmovanj stopenjskega
sistema Gimnastične zveze Slovenije
(STS GZS), udeležila prve domače tekme
v Ljubljani. Na Pokalu Šiške so tekmovala tako najmlajša dekleta (1. stopnja) pa
vse do nekoliko starejših (6. stopnja).

27. 10. 2019, Maribor

39. POKAL ŠD CENTER MARIBOR

Po mednarodnem tekmovanju so se
dan kasneje prvič v jesenskem delu
preizkusili tudi naši fantje, ki tekmujejo
v obveznih vajah. Tekmovanje je potekalo od najmlajših (OV 1) do nekoliko
starejših (OV 5). Tudi oni niso razočarali, saj so zasedli kar nekaj mest na
zmagovalnih stopničkah.

KAJ DOGAJA
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2019/2020
1. 12. 2019, Obninsk, Rusija

LARISA LATYNINA CUP

To mednarodno tekmovanje je bilo za
našega mladinca Gregorja Turka, ki se
ga je udeležil kot reprezentant, še zadnje pred nastopom na državnem prvenstvu, sklepni tekmi sezone. Z udeležbo na prav takšnih tekmovanjih si
naši telovadci nabirajo bogate izkušnje
za uspehe v bodoči članski kategoriji.

23. 11. 2019, Linz, Avstrija

16. AUSTRIAN FUTURE CUP

Slovenska mladinska reprezentanca v
moški športni gimnastiki se je mudila v
avstrijskem Linzu, kjer je potekalo zelo
močno mednarodno tekmovanje. Naš
mladinec Gregor Turk si je s svojimi
nastopi pridobil nekaj novih izkušenj
v mednarodni konkurenci, ki je mnogo
močnejša v primerjavi z domačo.

7. 12. 2019, Ljubjana

50. MALEJEV MAMORIAL

30. 11. 2019, Liberec, Češka

OLYMPIC HOPES CUP 2019

Na mednarodnem turnirju v Libercu so
pred nastopom na državnem prvenstvu naši mladinci Mark Istenič, Nikolaj Božič in Mitja Nastran v okviru slovenske reprezentance pridobivali še
zadnje izkušnje zunaj meja Slovenije.
Finalna nastopa sta si priborila Nikolaj,
ki je bil sedmi na parterju, in Mark, ki je
končal kot osmi na krogih. Bravo vsem
reprezentantom za uspešne nastope.

30. 11. 2019, Brno, Češka

SOKOL GRAND PRIX

Tekmovanja na Taboru se udeležujemo
že mnoga leta in tudi lani ni bilo izjeme.
To je bilo drugo tekmovanje jesenskega dela sezone, kjer so se naša dekleta
predstavila od 1. do 5. stopnje.

Na tekmi mešanih dvojic za Grand Prix
v Brnu sta barve Slovenije zastopala
Lucija Hribar (GD Zelena jama) in naš
član Luka Bojanc. Po uspešnem nastopu si je dvojica pritelovadila odlično
osmo mesto, vendar vseeno nekoliko
premalo za nadaljnji izločilni boj za nastop v finalu tega nenavadno organiziranega tekmovanja.
30. 11. 2019, Renče

8. ODPRTO PRVENSTVO RENČ
V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI
PONJAVI

Naši fantje so na mednarodnem tekmovanju v Renčah pokazali lepe sestave na veliki prožni ponjavi in si prislužili
kar nekaj mest na stopničkah. Mlajši in
starejši dečki so se odrezali super, saj so
ekipno osvojili tretje mesto, mladinci pa
so pokazali, da so iz pravega testa, in si
priskakali zmago. Janez Adamič in Miha
Buček sta zasedla najvišji stopnički
in s tem premešala razvrstitev
v skupnem seštevku za Pokal
Slovenije, kjer je zmagovalec
postal Janez, Miha pa je bil
ČESTITKE VSEM
tretji. Čestitke za lepe rezulZMAGOVALCEM!
tate tudi njunemu trenerju
Janu Stanku Černetu.

14. in 15. 12. 2019, Novo mesto

DRŽAVNO PRVENSTVO V MOŠKI
IN ŽENSKI ŠPORTNI GIMNASTIKI

Dva dneva državnega prvenstva v
moški in ženski gimnastiki sta se tako
kot lani spet odvijala v Novem mestu.
Vse pohvale Gimnastičnemu društvu
Novo mesto za odlično organizacijo
in izvedbo, saj so našim telovadcem
in telovadkam pričarali pravo zimsko
pravljico. Kot vedno smo domov prinesli kar nekaj odličij, naši fantje pa so
se tokrat predstavili tudi v čisto novih
društvenih dresih. 
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Razstava osmih desetletij
Miroslava Cerarja
Razstava osmih desetletij Miroslava Cerarja, posvečena visokemu jubileju našega slavljenca in
častnega predsednika, je bil izjemen dogodek. Miro je s privolitvijo v postavitev razstave nase
prevzel veliko obveznost, saj razstava brez njegove pomoči ne bi mogla nastati. Gostil nas je
skoraj pol leta, da smo mu potem odnesli na razstavo lep del njegovega doma. Zatorej Miro, vse
najboljše in hvala. Oko kamere je ujelo nekaj lepih utrinkov in prav je, da fotografije ne zbledijo v
zbirkah posameznikov, temveč da so dostopne tudi našim članom in širši javnosti.
piše: Ivan Čuk

Zgodovinski atrij mestne
hiše je bilo izjemno lepo
okolje za našo razstavo.
V njem smo predstavili
Mirovo življenje.

 Pred odprtjem, v dopoldanskem času, si je
razstavo ogledal tudi Miro.
Pred zaslonom, na katerem so bile predstavljene
njegove sestave na orodjih
v njegovem desetletnem
tekmovalnem obdobju, je
nekatere posnetke videl
prvič. Skupaj s Sašo Verčič, novinarko Dela, sta
pokomentirala čustvene
trenutke.

KAJ DOGAJA
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 Odprtja se je udeležilo veliko Mirovih
prijateljev in članov društva. Razstavo so
odprli župan Zoran Janković, predsednik
društva Dejan Crnek in avtor razstave
Ivan Čuk.

 Ob odprtju mu je predsednik društva
Dejan Crnek predal diplomo in odličje častnega predsednika društva.

 Razstava je bila množično obiskana.

 Za zanamce smo se slikali
tudi tisti, ki smo se najbolj trudili, da je razstava imela primerno
vsebino in obliko. Od leve Ivan
Čuk, Lili Saje, Katja Florjanc in
Ajda Vogelnik.

 Miro živi v Grosupljem, zato je
razstava na željo občine gostovala tudi v tamkajšnji knjižnici.
Na sliki Miro in župan Grosupljega dr. Peter Verlič ob odprtju
razstave.
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PREMANTURA 2020

ŠPORTNI TABOR NARODNEGA DOMA V PREMANTURI

NAŠ TABOR IN
PREMANTURA VABITA
P

remantura 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 prečudovito obalo Jadranskega morja z
neskončnim številom zalivov, čistim
morjem, peščenimi plažami, obkroženimi z mediteranskim rastlinjem, kar blagodejno vpliva na vsakogar, ki se odloči
del poletnih dni preživeti tam.

V neposredni bližini Premanture je
doma 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 resnično 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 pred kratkim
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 tudi
brezplačna uporaba dveh pedalinov
ter izposoja 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
bližnjo Premanturo ali Medulin.
Poleg ambienta je ena od največjih privlačnosti tabora, da v različnih skupinah ponujamo prilagojen program, ki
ostaja zvest vrednotam že skoraj 160
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. 

PREMANTURA 2020
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PRVA SKUPINA
TRAJANJE: 10 dni
TERMIN: 23. 6. – 3. 7. 2020
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po
15.00 uri, zadnji dan je odhod po zajtrku
NAMENJENO: otrokom v vrstah (8 dni:
25. 6.–3. 7.) od 5. do 9. leta (letniki rojstva
2011-2015) ter posameznikom in družinam
DODATNO: seminar aikida
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 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.

DRUGA SKUPINA
TRAJANJE: 15 dni
TERMIN: 3. 7.–18. 7. 2020
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 2003-2011)
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).
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TRETJA SKUPINA
TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 18. 7.–1. 8. 2020
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00
uri, zadnji dan je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam

ČETRTA SKUPINA
TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 1. 8.–15. 8. 2020
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 (2. 8.– 9. 8. 2020)

PRIPRAVLJALNA
SKUPINA
TRAJANJE: 3 dni
TERMIN: 19. 6.–21. 6. 2020

POSPRAVLJALNA
SKUPINA
TRAJANJE: 2 dni
TERMIN: 22. 8.–23. 8. 2020

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
Za več informacij o
gimnastični šoli društva (otroci iz skuposameznih skupinah
pokličite na telefonski
pine perspektivnega športa ter otroci
številki 01/ 422 37 50 in
po izboru trenerjev iz skupine usmer051/664 944 ali poglejte
jevalnega športa). Otroci na pripravah
na spletno stran društva:
taborijo ves čas pod vodstvom naših
www.narodnidom.si.
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.

PETA SKUPINA
TRAJANJE: 7 dni
TERMIN: 15. 8.–22. 8. 2020
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 2003-2015).
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.

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.

INTERVJU

INTERVJU:

MIHA BRODNIK

Z Miho se poznava že več kot 25 let. Ko bom, če bom, intervjuvanec v Stoji, bom na vprašanje
o tem, kako sem zašel v Narodni dom, lahko odgovoril, da je za vse kriv Miha Brodnik. Že na
fakulteti sva se “poštekala” in nato skupaj delovala v društvu. Z Miho imava še vedno poseben
odnos, tudi zaradi vezi iz preteklosti. Odnos, ki temelji na spoštovanju in odkritem pogovoru o
vsem. In tukaj je Miha zelo močan. O marsičem ima izdelano mnenje in ga največkrat tudi z vso
strastjo zagovarja. Obenem pa zna poslušati in se kaj novega naučiti. Kljub vsemu nikoli ni rinil
v ospredje in iskal pozornosti. V društvu je bil v svojih mladih letih tako aktiven in opravljal toliko
funkcij, da bi brez težav prevzel tudi kakšno profesionalno funkcijo. A se je odločil, da bo svoje
poslanstvo udejanjal v šoli med otroki, kar mu je v neizmeren užitek in veselje. Ne glede na vse je
Miha po srcu še vedno narodnodomec, zato ga je pot pripeljala nazaj v društvo. Letos prevzema
novo vlogo, zato je prav, da ga tudi vi, dragi bralci Stoje, malo bolje spoznate.
piše: Sašo Barle
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Tvoja zgodba, kako si prišel v Narodni
dom, je zanimiva. Po pričevanju tvojih
staršev si bil narodnodomec, še preden
si se v bistvu rodil. Kako je s tem?
Res je. Moji starši so se spoznali v Narodnem domu in del časa tudi preživeli
skupaj v telovadnici. Očitno sem bil jaz
sčasoma posledica njihovega druženja in
povezovanja. In tako mi je bilo že v zibelko
položeno športno življenje in pripadnost
društvu.
Tvoj oče je bil zelo uspešen telovadec,
kar je verjetno močno vplivalo na tvojo
športno pot in izbiro gimnastike kot primarnega športa. Kakšno je tvoje mnenje
o vplivu staršev na otrokovo prihodnost?
Moj oče Janez Brodnik je bil uspešen
telovadec in olimpijec iz generacije Mira
Cerarja. Seveda sem se ravno zato tudi
sam lotil gimnastike. Žal nisem bil tako
vztrajen kot on, tako da sem kmalu pristal
v rekreativnem športu in se ukvarjal še z
marsikaterim drugim športom. Vsekakor
pa so starši s svojim zgledom vplivali na
to, da mi je šport prirasel k srcu, da se z
njim ukvarjam še danes in prenašam to
veselje na svoje otroke. Nenazadnje sem
doštudiral na fakulteti za šport in dolga
leta deloval v društvu kot vodnik in trener
v telovadnici. Bil sem tudi vodnik na taborjenju v Premanturi, še vedno pa sem
del ekipe na smučanju, ki ga društvo organizira med zimskimi počitnicami. V letošnji sezoni sem se po daljšem premoru
spet vrnil tudi v telovadnico, kjer pomagam v programu gimnastika 2, 3 dečki,
kjer je poudarek na akrobatiki.
Kot si omenil, si končal študij na fakulteti
za šport in tudi diplomiral pri predmetu
gimnastika. Če k temu dodamo še družinsko ozadje, o katerem sva govorila, bi
lahko rekla, da si imel vso potrebno podlago za to, da bi se kot trener ukvarjal z
vrhunsko gimnastiko. Kako to, da te ni
nikoli potegnilo v te vode in si raje ostal v
rekreaciji in šolstvu?
Kljub temu da sam nisem nikoli okusil
vrhunskega športa, sem predvsem od
očeta in kasneje od Mitje Petkovška, s
katerim že dolga leta prijateljujem, slišal
veliko zgodb in dogajanja okoli vrhunskega športa. Trenersko delo v tekmovalnem športu je garaško, od tebe zahteva
celodnevno navzočnost v telovadnici in
odrekanje na marsikaterem področju.
Sam si prav zares nikoli nisem želel takega življenja in dela. Zato sem se povsem
zavestno odločil, da se tega dela športa

ne bom šel. Raje sem se odločil za delo v
šoli, kjer neizmerno uživam pri delu z otroki in jim tako nudim veliko več kot trener v gimnastiki.

bil pedagoški vodja in pomočnik taborovodje, eno leto sem delal tudi v tabornem
bifeju. Ob tem sem v drugih skupinah
spremljal dogajanje pri vodenju tabora,
tako da sem z leti spoznal skoraj vsa dela.
Lahko rečem, da do zdaj nisem izkusil le
funkcije kuharja in taborovodje. Izkušnja
s slednjim me čaka v letošnjem letu, česar se že veselim.

V nekem obdobju življenja si se odmaknil od dela v društvu. V tem času sta si
skupaj z ženo Tjašo ustvarila družino in
uredila domovanje. Letošnjo sezono pa
si se v društvo vrnil kot vodnik.
Za kratko se vrniva še v obKakšni so občutki v telodobje v taboru v Premanvadnici?
turi, ki si ga preživel kot
Moram reči, da so obUPAM, DA BOM ZNAL
otrok v vrstah. Katere
čutki zelo dobri. Smo
izkušnje in dogodki iz
luštna ekipa vodnikov,
DO LJUDI OHRANITI TAK
tega obdobja, so ti oski ima izjemno dobre
ODNOS, KOT GA JE IMEL
tali najbolj v spominu in
razmere za delo in veANDREJ.
te mogoče tudi opremili
liko znanja, ki ga med
za življenje?
sabo delimo in tako vsaMislim, da bi na prvo mesto
kodnevno rastemo. V Gimdal aktivno preživljanje prostenastičnem centru Ljubljana so
ga časa oz. počitnic z vrstniki. Prakrazmere za delo neprimerno boljše od
tično 24-urno druženje z vrstniki (ob tem
tistih v stari telovadnici Narodnega doma
Miha hudomušno pove, da je bilo nočno
na Prešernovi. Tako lahko rečem, da vsak
druženje vedno eden od bolj zanimivih
teden odkrijem kakšno novo vajo, kar je
delov taborjenja, za katerega vodniki najpredvsem povezano z razmerami v cenvečkrat niso vedeli, op. a.) je nekaj, kar
tru, ki to omogočajo.
mi je res ostalo v najlepšem spominu. Z
nekaterimi smo še danes prijatelji in ohKar velik del tvojega dela v društvu je
ranjamo stike. Ko se srečamo, se večkrat
povezan s taborom v Premanturi. Kaj vse
pogovarjamo o teh časih in obujamo
si tam do zdaj počel?
zgodbice in anekdote, ki so se nam pripeRes je. Najprej sem bil pripravnik in nato
tile med taborjenjem. Težko bi izpostavil
vodnik v 2. taborni skupini. Kasneje sem
eno samo. Zdi se mi, da je najlepši kar celoten paket, ki sem ga dobil, otroci pa ga
lahko še danes dobijo na taborjenju. Od
druženja in prvih ljubezni do lumparij, ki
smo jih počeli, in prevzemanja odgovornosti zanje. In še veliko je tega, kar mi je
dalo pozitivno izkušnjo in me tudi deloma
oblikovalo v odraslem življenju. Na tem
mestu moram dodati, da sem kasneje,
ko sem delal v taboru kot vodnik, dobil
izjemno veliko izkušenj in znanj za delo z
otroki, ki jih sedaj s pridom izkoriščam pri
delu učitelja športne vzgoje v šoli.
Letošnja sezona je v bistvu tvoj veliki
povratek v društvo. Poleg tega da si se
spet aktiviral v telovadnici, boš letos
prvič taborovodja. Prevzemaš vodenje 3.
taborne skupine, ki jo je vrsto let izjemno
uspešno vodil Andrej Domajnko. Kakšni
so tvoji občutki in pričakovanja pred
nastopom te taborne vloge, ki je do zdaj
še nisi opravljal?
Po pravici povedano, kakšnih posebnih
občutkov ali nemira še ne čutim, saj je
poletje še kar daleč in sem ravnokar prišel s smučanja na Kopah, tako da me v

INTERVJU

verjamem, da vedno obstaja prostor za
napredek in razvoj. Tako, da je moja zelo
splošna ocena lahko le, da se v Premanturi morajo zgoditi določene spremembe,
ki bodo šle v korak s časom, o konkretnih
idejah pa še ne bi govoril.

bistvu še malo zebe. Kaj pričakujem od
vodenja 3. skupine? Najprej si želim, da
se bomo vsi skupaj imeli dobro. Vem, da
je Andrej vedno znal poskrbeti, da je bilo v
3. skupino fino. Poleg tega sem z Andrejem preživel kar nekaj časa na taborjenju
in smučanjih in ga z veseljem opazoval,
kako dela in komunicira z okolico. Upam,
da sem se takrat kaj naučil od njega in da
bom tudi sam znal do ljudi ohranjati tak
odnos, da se bodo v našem taboru dobro počutili. Programa in ritma tabornega
življenja pa nimam še čisto natančno zarisanih, ker je treba zadevo natančneje
pripraviti. Je pa za to še kar nekaj časa.
Ali nameravaš pri programu in aktivnostih peljati povsem svojo pot ali se nameravaš v osnovi nasloniti na že znani
program?
Prav gotovo se revolucije ne bom šel.
Premanturski sistem dobro teče že vrsto
let, tako da bi bilo res nesmiselno odkrivati toplo vodo in vse postavljati na glavo.
Kolikor vem, so bili do zdaj z načinom delovanja tabora in Andrejevim delom ljudje
zadovoljni, tako da bom v osnovi poizkusil
nadaljevati s tem. Seveda bodo, zaradi mojega načina dela in konec koncev
tudi izkušenj, prišle nekatere spremembe, ki pa bodo za taboreče predstavljale
bolj evolucijo kot revolucijo tabornega
življenja. Kot sem že prej povedal, mi je
Premantura všeč tudi zaradi nekih svojih
zakonitosti in pravil, za katere menim, da
jih ni treba spreminjati in so v današnjih
norih časih še kako dobrodošli.
Že Andreja sem v intervjuju vprašal, s
katerimi besedami bi on prepričal družine oz. posameznike, da bi za poletne
počitnice izbrali ravno naš tabor. Enako
vprašanje postavljam tudi tebi, novemu
taborovodji skupine, ki je namenjena
ravno tej skupini ljudi.
Mislim, da je bistvo družinskega taborjenja, da poteka v mirnem in naravnem,
deloma tudi zavarovanem okolju, kjer ni
prometa in drugih nevarnosti, ravno tako
pa je odmaknjeno od turističnega vrveža.
Mislim, da ni veliko dopustniške ponudbe,
kjer bi lahko starši oz. odrasli počivali, otroci pa brezskrbno tekali in se igrali. Odrasli se lahko sprostijo ob zavedanju, da
velja v taboru neka nenapisana filozofija,
da vsi vsaj deloma skrbimo za otroke in
smo jim ob nezgodi ali ob čem podobnem
pripravljeni pomagati ali vsaj obvestiti
starše. Zato menim, da bi ta skupinska
dinamika morala najbolj pritegniti družine
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in ostale ljudi, da pridejo v naš tabor na
počitnice. Oglaševanje tega in še česa
drugega, česar nisem izpostavil, pa se mi
zdi kar velik izziv. Vsi, ki so že bili v taboru,
si natančno predstavljajo življenje v njem.
Tisti, ki ga še niso doživeli, pa si verjetno
predstavljajo to zadevo malo težje. In tukaj vidim za društvo izziv, kako to povedati tako, da bodo vsi razumeli in sprejeli ter
posledično prišli v naš tabor na počitnice.
Večkrat sva že omenila, da si bil kar
nekaj časa odsoten od neposrednega dogajanja v društvu. Kljub temu si
vsa ta leta ohranjal stik z njim. Tudi kot
član upravnega odbora si seznanjen z
dogajanjem tako v telovadnici kot v taboru. Kakšen je tvoj pogled na nadaljnji
razvoj tabora in v katero smer naj bi se
razvijal?
Res imam nekaj informacij o taboru in
razmišljanjih, kako naprej. Menim, da bo
počasi treba osvežiti infrastrukturo, tukaj
predvsem mislim na tuše in sanitarije. Na
sestankih upravnega odbora se o tem že
intenzivno pogovarjamo in mislim, da ni
več daleč dan, ko se bo to tudi zgodilo.
O samem delovanju tabora in njegovem
razvoju imam tudi nekaj informacij, ki pa
jih v tem trenutku ne morem prav natančno oceniti, saj me vsaj deset let tam
ni bilo. Verjamem, da si bom natančnejšo
sliko ustvaril letos in tudi na podlagi svojih izkušenj iz službe pomagal pri razvoju
tabora, da bi le-ta živel še naprej. Sem
za izboljšave in spremembe, obenem pa

Oba se verjetno strinjava, da je taborjenje v Premanturi nekaj, kar privoščiva vsakemu otroku med poletnimi počitnicami. Kaj po tvojem mnenju dela
društveni tabor v Premanturi tako drugačnega od ostale počitniške ponudbe?
Spet bom na prvo mesto postavil okolje.
Tabor v borovem gozdičku, kjer imajo otroci veliko časa za druženje v prijetnem
naravnem okolju, je ena od bistvenih
prednosti. Kot študent sem veliko hodil
na letovanja tudi z drugimi ustanovami,
kot je recimo Zveza prijateljev mladine,
kjer so otroci večinoma nastanjeni v zidanih objektih. In to je res velika prednost Premanture. Otroci so v bistvu ves
dan zunaj na svežem zraku in imajo veliko prostora za gibanje in igro tudi takrat,
ko so načeloma prosti oz. ni nekih organiziranih aktivnosti. Na letovanjih, ko so
otroci nastanjeni v zidanih objektih, to
seveda ni možno. Izpostavil bi tudi bližino
Kamenjaka, ki dopušča nemalo možnosti
za pustolovščine in ponuja izjemno lepe
plaže in morje.
Za konec me zanima, ali se ti kot očetu
trem fantom in kot učitelju v osnovni šoli,
ki pozna razmišljanje sodobnih staršev,
zdi pet let primerna starost za taborjenje
otroka v Premanturi.
Za svoje otroke lahko povem, da sta
najstarejša dva že bila na taborjenjih, zimovanjih oz. šolah v naravi. Njuni odzivi
na to izkušnjo so bili zelo različni tudi v
različnih starostnih obdobjih. Vsak je reagiral drugače, je pa obema taka izkušnja
prav gotovo koristila. Zanimiva zgodbica,
ki pove, kako je tovrstna izkušnja lahko
pozitivna, je nastala ravno z mojim štiriinpolletnikom Levom, ki je bil letos z
društvom prvič na smučanju na Kopah.
Seveda sem ga prijavil na Kope pri teh
letih zato, ker sem bil tudi sam tam. Ko
smo bili v hotelu, mi je prvi dan ves čas
sledil. Drugi dan pa je po kosilu prišel do
mene, se na kratko pocrkljal in nato povedal: “Oči, moji prijatelji so mi ušli! Adijo!”
In tako sem ostal sam. Tako da te zadeve
podpiram in priporočam, se mi pa zdi zelo
pomembno, da z najmlajšimi otroki delajo
vodniki, ki imajo občutek in znanje za delo
s to starostno skupino. 
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NAŠI ČLANI PIŠEJO

MOČ
piše: Sebastijan Piletič

MOČ V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Telesna moč je ena od najpomembnejših lastnosti živih bitij. Sodobni človek si je sicer oblikoval življenje tako, da je za preživetje potrebno bistveno manj moči kot nekoč, vendar bi bil
brez moči mišic le nepremična lutka. Ker je v
človekovi naravi, da se trudi, da bi za življenje
potreboval čim manj energije in moči, si je priredil pripomočke, ki mu omogočajo enostavnejše gibanje. Vozimo se z dvigali, avtomobili,
pošto pošiljamo po internetu itd. Nekoč pa je
človek za preživetje potreboval bistveno več
moči, saj je za pripravo hrane moral najprej
ujeti žival, zalučati kamen ali sulico, napeti lok
ali izdelati past. Ko je nabiral sadeže, je prehodil velike razdalje, da je prišel do hrane. Kadar
je bil v nevarnosti, je tekel, skočil čez potok ali
splezal na drevo. Danes se zapelje z avtom do
trgovine, stvari naloži v nakupovalni voziček
ter se po tekočih stopnicah vrne do parkirišča.
Doma parkira pred hišo in se z dvigalom pripelje do stanovanja.
Čeprav je naše današnje življenje mnogo lagodnejše, pa brez moči mišic ne bi mogli pritisniti niti gumba v dvigalu.
MOČ V ŠPORTU
Moč je ena od gibalnih sposobnosti, na katero želimo v športu najbolj vplivati. Prav zaradi
tega so osebe, ki se ukvarjajo s športom, na
videz drugačne od ostale populacije. Športniki namreč želijo z vajami za povečanje moči
vplivati na telo tako, da bi se le-to prilagodilo obremenitvam in se spremenilo tako, da
bi bilo sposobno izvesti gibe, potrebne za
dosego cilja. Namen trenažnega procesa je
namreč ravno v tem, da skušamo telo pripraviti na specifične obremenitve. Spremembe
našega telesa se dogajajo na različnih ravneh, ne spreminja se samo volumen mišične
mase, kar je najlažje opaziti s prostim očesom, temveč se prilagaja tudi naš sistem za
pošiljanje informacij od možganov do mišice.
Z različnimi metodami treninga vplivamo na
telo na različne načine.

NAŠI ČLANI PIŠEJO
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MOČ V ŠPORTNI GIMNASTIKI
Ena od značilnosti športne gimnastike je njena raznolikost v gibanju. Izvajanje težkih gimnastičnih elementov
zahteva od športnika veliko moči. Ker pa tekmovanja v
športni gimnastiki potekajo na šestih (fantje) oz. na štirih
(dekleta) orodjih, so oblike gibanja zelo različne. Na krogih je potrebna popolnoma drugačna moč kot na konju z
ročaji ali na parterju. Zato so telovadci, ki so specialisti po
posameznih orodjih, različnih telesnih konstitucij. To jim
omogoča boljšo izvedbo gimnastične vaje. Na krogih pridejo do izraza predvsem telovadci nižjih postav in z veliko
mišično maso, saj v svojih sestavah realizirajo velike mišične sile. Velika mišična masa pa je na konju z ročaji prej
ovira kot prednost, saj so gibanja tam predvsem ciklična
in maksimalna moč ni tako izrazita.
KAKO DELUJEJO MIŠICE
V osnovi je naloga mišice, da se na ukaz, ki pride iz možganov, skrči in tako približa dve kosti, ki sta povezani s
sklepom. To si najlažje predstavljamo tako, da pomislimo
na roko, ki je sestavljena iz podlakti in nadlakti. Povezuje
ju sklep (laket). Ko želimo skrčiti roko, aktiviramo mišico
upogibalko roke (biceps) in obe kosti se približata. Če želimo roko iztegniti, se mora biceps sprostiti, aktivira pa
se mišica iztegovalka roke (triceps). V resnici pri vsakem
gibu sodeluje več mišic, od katerih ima vsaka svojo nalogo. Nekatere povezujejo več sklepov in nekatere delujejo
celo, ne da bi jim dali zavesten ukaz. Takšne so na primer
mišice, ki skrbijo za pokončno držo telesa.
KAKŠNE VRSTE MOČI POZNAMO
Različne športne panoge zahtevajo od udeleženca različne pojavne oblike moči. Če postavimo skupaj športnike, ki
se ukvarjajo z dvigovanjem uteži, s tekom na dolge proge
in s športno gimnastiko, ugotovimo, da so vsi načeloma
močni, vendar na različne načine.
Športnik, ki pri svoji dejavnosti premaguje lastno
težo, potrebuje relativno moč (športna gimnastika), medtem ko potrebuje športnik, ki premaguje zunanja bremena, absolutno moč (dvigovanje
uteži). Zato je pomembno, da so telovadci po
svoji telesni konstituciji čim lažji, saj pri svoji aktivnosti manipulirajo s svojim telesom. Če se torej
zaradi katerega koli razloga njihova telesna teža
poveča, se njihova relativna moč zmanjša. Negativno
lahko vpliva tudi povečanje mišične mase, saj se pri tem
precej poveča telesna teža.
Moč v grobem delimo na tri vrste, in sicer na maksimalno,
eksplozivno in vzdržljivostno moč.
Maksimalna moč pomeni, da mišica oz. mišična skupina
deluje z največjo možno silo. Pri eksplozivni moči izvajamo neki gib z največjim možnim pospeškom, medtem ko
pri vzdržljivostni moči ponavljamo neki gib v daljšem časovnem obdobju. S povečanjem maksimalne moči bomo
vplivali tudi na povečanje ostalih dveh vrst moči.

KAKO RAZVIJAMO MOČ
Če želimo, da bo naše telo sposobno premagovati velike
zunanje sile, ga moramo na to pripraviti. Kadar telo izpostavljamo rednim obremenitvam, se začne prilagajati
in spreminjati. Opazimo, da se spremeni presek mišic,
postajajo izrazitejše in trše na otip, žile, ki dovajajo kri,
so razširjenje in kmalu ugotovimo, da je telo sposobno
večjih telesnih naporov. Ko se telo prilagodi na breme, ki
smo mu ga naložili, moramo to breme
povečati, bodisi s povečanjem
upora ali s povečanjem števila
ponovitev.

MOČ DELIMO NA TRI
VRSTE: MAKSIMALNO,
EKSPLOZIVNO IN
VZDRŽLJIVOSTNO.

TRENING, POČITEK
REDNOST VADBE

IN

Kadar telo obremenjujemo, ga ob tem tudi utrujamo. Med treningom mišice
iz telesa črpajo energijo,
zato je telo po končani vadbi
izčrpano in utrujeno. Če želimo z vadbo doseči napredek,
je nujno, da telo ponovno oskrbimo
z vsemi potrebni hranili, s katerimi se bodo napolnile
zaloge energije, ter da zagotovimo dovolj počitka. Tako
bomo naslednji dan ponovno pripravljeni na nove obremenitve. Za dosego želenih rezultatov je namreč nujno
potrebna redna vadba. To velja tako za rekreativce kakor
za vrhunske športnike, razlika je le v količini vadbe. Ne
pozabimo torej, če želimo pri razvoju moči napredovati,
moramo vaditi vsaj trikrat na teden, rezultati pa ne bodo
vidni prej kot v dveh mesecih, zato moramo vztrajati in
biti dosledni. 
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NOVICE IZ CENTRA

Novice iz
gimnastičnega
centra
Pozdravljeni, bralke in bralci.
V tokratnih novicah se bom v
glavnem posvetil prihajajočemu evropskemu prvenstvu v
moški športni gimnastiki, ki bo
potekalo konec maja v Bakuju.
Na hitro bomo preleteli tudi
tekmovanja, ki so potekala v jesenskem tekmovalnem obdobju. Ponovno vabljeni k udeležbi
na priprave v Premanturi 2020.
piše: Igor Ivanuš

O

ktobra 2019 so se člani, mladinci in
kadeti udeležili mednarodnega tekmovanja v Mariboru, ki že dolga leta
poteka pod imenom Šalamunov memorial. Naši tekmovalci so bili uspešni, saj
so vsi mladinci podaljšali kategorizacije.
Rezultate preteklih tekmovanj si lahko
ogledate na spletni strani GZS-ja. Naši
fantje so se udeležili še nedeljskega tekmovanja za Pokal Maribora Centra. Udeležili smo se tudi tradicionalne tekme v
Brežicah, ki je bila organizirana le za kategorije obveznih vaj.
Novembra je mladince pot vodila na dve
mednarodni tekmi, del mnogobojcev je
šel v Ukrajino na pokal Larise Latinine,
specialisti za posamezna orodja pa na
tekmovanje v češkem Libercu. S slednjim smo bili zelo zadovoljni, saj so se
skoraj vsi fantje uvrstili v finale na posameznih orodjih. Nikolaj Božič je na
parterju z dvema manjšima napakama

osvojil sedmo mesto, Mark Istenič pa je
na krogih v zelo močni konkurenci osvojil
osmo mesto. Mitji Nastranu se na konju
z ročaji žal ni uspelo uvrstiti v sobotni finale. Je pa na konju z ročaji tretje mesto
osvojil tekmovalec ŠD Sokol Bežigrad
Jakob Melkič Sitar.
V sredini decembra je v Novem mestu
potekalo državno prvenstvo za vse kategorije, razen za člane. Z rezultati smo
bili zelo zadovoljni, saj smo osvojili skoraj polovico vseh zlatih odličij. Izstopal je
Gregor Turk, ki je kot mnogobojec osvojil
največ medalj, Nikolaj Božič je suvereno
opravil vajo na parterju in zlato osvojil z
oceno 13.200, Mark Istenič pa si je zlato na krogih priboril z oceno 12.150. Tudi
mlajše kategorije so tekmovale zelo dobro. Konec decembra smo si vzeli malo
oddiha, da smo napolnili baterije za januar, ki je najpomembnejši mesec za telesno pripravo in učenje novih elementov.

NA ŠIRŠEM SPISKU
REPREZENTANTOV ZA
SVETOVNO MLADINSKO
PRVENSTVO SO KAR ŠTIRJE
IZ NAŠEGA DRUŠTVA.

Oboje je zelo pomembno, saj slovensko
mladinsko reprezentanco spomladi čaka
mladinsko evropsko prvenstvo, ki bo
konec maja potekalo v Bakuju v Azerbajdžanu. V našem društvu imamo na
širšem spisku reprezentantov kar štiri:
Gregorja Turka, Marka Isteniča, Nikolaja Božiča ter Kevina Buckleyja, ki sicer
trenutno trenira v Švici. Po mojih napovedih naj bi reprezentanco sestavljali štirje mnogobojci in en specialist po
orodjih, lahko pa se selektor odloči tudi
za tri mnogobojce in dva specialista.
Držimo pesti, da se kar največ fantov iz
našega društva uvrsti na tekmovanje, ki
je pomembno tudi za nabiranje izkušenj
v članskih kategorijah. Seveda boste o

dogajanju sproti obveščeni na našem
facebooku in instagramu.
Februarja je potekalo pomembno tekmovanje za svetovni pokal v Avstraliji.
Udeležil se ga je naš najuspešnejši tekmovalec po Mitji Petkovšku Sašo Bertoncelj. Tekmovanje je bilo pomembno
zaradi uvrstitve na OI v Tokio 2020. Žal
se je Bertonclju vaja na konju z ročaji ponesrečila in nima več realnih možnosti za
uvrstitev na prihajajoče olimpijske igre.
Vendar, glavo gor, Sašo, kakor tudi sam
praviš!!!
Na koncu bi prav vse lepo povabil na tradicionalne poletne priprave v Premanturi, ki bodo namenjene usmerjevalnemu
in perspektivnemu športu. Več v razpisu
za Premanturo, ki je objavljen v tokratni
Stoji. Lepo navijajte za naše super fante,
mi pa se bomo potrudili, da navijanje ne
bo zaman. 

(PRE)MISLIMO S SRCEM

Dober dan, lepota.
Filozofi in umetniki se že od davnih časov ukvarjajo z vprašanjem, ali je lepota odlika, ki jo ima
določen objekt ali umetniško delo, ali obstaja sama zase, ali pa je morda ustvarjena v čutih
opazovalca. Za Platona je bila lepota neločljiv del vesolja in človek zanjo ni bil potreben. David
Hume je bil tisti, ki je ustvaril velikokrat citirani rek, da lepota ni odlika stvari same po sebi, ampak nastane v očeh opazovalca. Hegel je lepoto našel samo v umetnosti in ne v naravi. Stendhalu je lepota zagotavljala srečo. Nietzsche je verjel, da nas pred groznostjo sveta lahko reši
samo lepa umetnost, pesnik Gautier pa je bil prepričan, da umetnost ne more biti lepa.
piše: Jana Bogdanovski
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nenj o lepoti je najbrž toliko, kot je filozofskih in
umetnostnih struj, ali pa kar toliko, kot je ljudi na
svetu. Vendar lepoto rimskega Panteona občudujemo že dva tisoč let, da Vincijev zlati rez ostaja razmerje iz
narave, ki odseva božansko skladnost in idealno razmerje
med redom in kaosom, mnenje večine ljudi o neizpodbitni
lepoti nekaterih naravnih pojavov, mojstrskih umetniških
del in enostavnih matematičnih formul pa je enako.
A lepota je v 20. stoletju postala odveč in se umaknila
funkcionalnosti. Je lepota izumrla z zatonom 19. stoletja,
ko so se umetniki začeli odpovedovati okraskom in je po
prvi svetovni vojni prevladal purizem? Ornamenti so prišli
iz mode, oblačila so postala funkcionalna, pričeske praktične, stanovanjski bloki neprivlačni za bivanje, mestna
središča pa skrajno dolgočasna. Moto modernizma je
postal »oblika sledi funkciji« in zlorabili smo sicer zelo lepo
zenovsko načelo »manj je več«. Ljudje si po industrijski revoluciji ter vzponu terorja storilnosti in dobička niso več
vzeli časa za lepo oblačenje, česanje, krašenje doma, urejanje okolice, občudovanje umetnin, srkanje lepot narave.
Lepota je postala nekaj staromodnega, v oblikovanju celo
sramotnega. Ubili sta jo praktičnost in funkcionalnost.

tudi resnico mogoče prepoznati po njeni lepoti in enostavnosti.
Kdo lahko reče, da ni z lepe glasbene ali plesne predstave,
umetniške razstave ali s sprehoda po gozdu odšel mirnejši, srečnejši in bolj zdrav? Prepoznavanje lepega nam je
dano, le čas si moramo vzeti. Da lahko občudujemo cvet,
umetniško sliko ali telovadni nastop, se moramo ustaviti,
umiriti, utihniti, odstraniti vse, kar nas moti. Moramo se
odpreti in pustiti, da nas preplavijo občutki, in pri tem čim
manj misliti. Sprejemati moramo preprostost,
simetrijo, uravnoteženost, jasnost in sorazmernost. Tako so tudi naša vsakodnevna opravila in obredi lepi.
Lepota je v naši drži, nasmehu
in pogledu, v gibanju, glasu.
Sreča in zdravje se nam razodevata v lepih malenkostih. In časa imamo,
kolikor hočemo. 

Toda lepota ni samo površinski pojav. Je delec človeškosti, zaradi katerega je naše življenje boljše. Občudovanje lepote v naravi
DA LAHKO OBČUDUJEMO
in umetnosti nam ni le v veselje. Ohranja
CVET, UMETNIŠKO SLIKO
naše ravnovesje, poživlja naše čute in
ALI TELOVADNI NASTOP, SE
odplavlja posledice stresa in slabe volje.
MORAMO USTAVITI, UMIRITI,
Občudovanje skladnosti in barv cvetlic,
zelenega gozda ali ledenih kristalov poUTIHNITI, ODSTRANITI VSE,
mirja razdraženost, blaži jezo, zbuja obKAR NAS MOTI.
čutke sreče in napeljuje k harmoniji. Prepoznavanje lepega je človeku očitno položeno v
zibelko in ljudje imamo stalen, prirojen okus za
lepoto mojstrskih umetniških del. Pa ne le to. Telovadci naredijo lepo vajo, nogometaši dosežejo lep
gol, matematiki rešijo lepo enačbo, v kuhinji
uporabljamo lepo posodo, sprehajamo
se po lepih parkih. Pravijo, da je
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kredit na 60 obrokov v žepu
garancije na nakupe
brez obiska banke

