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KAZALO:

Kot je znano, obstaja možnost, da namesto v državni 
proračun, del dohodnine namenite v humanitarne 
namene. Pomoč Športnemu društvu Sokol Bežigrad 
vas nič ne stane, društvu pa pomaga pri opravljanju 
njegovega športno vzgojnega dela.

V obrazec za dohodnino v rubriko “za financiranje 
splošno koristnih namenov”, vpišite davčno številko 
69116601 in vpišete odstotek dohodnine, ki nam jo 
namenjate (do 0,5 % dohodnine).

Dodatna navodila in obrazci so na voljo na spletni strani
DURS-a (http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/
pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/
Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf ).

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev 
kadarkoli - tudi prek sistema “eDavki” na spletni stani 
http://edavki.durs.si.

Izpolnjen obrazec oddate v naši pisarni, ali pa pošljete 
na društveni naslov. V kolikor ga boste oddali do 28. 
decembra, bo vaša odločitev veljala že za naslednje leto.

Namenite del dohodnine 
ŠD Sokol Bežigrad

Mestna občina Ljubljana

Izvajanje programov sofinancirajo:  

Vse društvene aktivnosti lahko spremljate na naši spletni strani: www.sokolbezigrad.si
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Spoštovani!

85 let je za posameznika dolgo obdobje, za društvo, kot je naše, pa predstavlja le delček zgodovine, ki nas dela ponosne na vse doseženo 
in daje priložnost za poglede naprej.  Preteklosti in dosežkom v njej bomo v tem letu  posvetili tudi posebno izdajo naše revije, zato bi  
na tem mestu nekaj besed namenil predvsem trenutnemu utrinku in bodočnosti društva. Društvo je v dobri kondiciji, imamo mlade in 
zagnane načelnike ter vodnike, številno članstvo, v okolju nas priznavajo kot družbeno odgovorno društvo, v šolah nam zaupajo najmlajše, 
da sodelujejo v naših vadbenih programih. Organizacijsko smo se okrepili, vzpostavili profesionalno tajništvo, na letošnji skupščini pa 
izkušenim članom izvršnega odbora dodali mlade in ambiciozne člane. S skrbnim gospodarjenjem in aktivnim sodelovanjem v različnih 
programih pridno nabiramo, a skrbno porabljamo finančna sredstva. Športni rezultati naših tekmovalcev, od Roka Klavore do cicibanov, 
so na visoki svetovni oz. državni ravni. Delovno in siceršnje vzdušje je v društvu primerno našemu imenu - sokolsko. Vse to in še več 
pa je bilo mogoče doseči predvsem s skrbnim in predanim delom posameznikov, kjer moramo še posebej omeniti mag. Andreja Preglja, 
dolgoletnega predsednika društva Sokol Bežigrad vse do konca marca tega leta.
Kako pa naprej? Predvsem bomo sedanje dobre prakse obdržali in jih nadgradili oziroma prilagodili prihajajočim časom. V tem letu bo 
novo izvoljeni izvršni odbor deloval predvsem na naslednjih izhodiščih:
•	 obdržati obstoječo bazo najmlajših telovadcev oz. članov z nadaljnjim aktivnim vodenjem konzorcija športnih društev, ki izvajajo 

vadbo učencev na osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana (MOL);
•	 vzgajati in razvijati mlade v državotvorne posameznike, ki bodo imeli ne samo zdravo in močno telo temveč tudi razvit športni duh, 

spoštovanje do starejših, odgovornost do družbe in ambicije za realizacijo najbolj zahtevnih nalog, ki si jih bodo izbrali v življenju;
•	 spodbujati strokovni razvoj načelnikov, vodnikov in drugih članov društva z namenom nadaljnjega razvoja tehnike in vodenja vadbe, 

priprav na tekme in vzgoje mladih;
•	 spodbujati vse generacije članov za udejstvovanje v aktivnostih društva in razvijati odlično medgeneracijsko sodelovanje;
•	 privabiti k sodelovanju v aktivnostih društva čim več staršev otrok, ki vadijo v našem društvu;
•	 obdržati pestrost naših aktivnosti, od vrhunske športne in ritmične gimnastike do vadbe v standardnem programu, rekreacije, 

kulturnega in siceršnjega izobraževanja, …
•	 kljub zaostrenim finančnim pogojem podpirati A program, ki predstavlja vrhunec naših športnih dosežkov;
•	 obnoviti in poglobiti stike s prijateljskimi društvi v tujini, s katerimi smo ob nenadni smrti našega dolgoletnega člana Emila Poljanščka 

na trenutek izgubili stike;
•	 izvesti v vsakem šolskem letu vsaj osem kulturno-izobraževalnih večerov;
•	 pri vseh članih spodbujati samoiniciativnost in prevzemanje odgovornosti za posamezne aktivnosti znotraj društva;
•	 aktivno sodelovati v vseh zvezah, kjer smo včlanjeni, predvsem pa v Sokolski zvezi Slovenije, Gimnastični zvezi Slovenije in drugih 

ter aktivno sodelovati z ostalimi deležniki v našem okolju, kot so to MOL, krajevna skupnost, osnovna šola;
•	 in nenazadnje, nadaljevati naše aktivnosti za zakonsko skladno in gospodarno delovanje društva.
Dovolite mi, da Vas na koncu povabim, da se v čim večjem številu pridružite aktivnostim, s katerimi bomo letos zaznamoval častitljivi 
85-letni jubilej našega društva. Priprave za zlet, razstavo slik, posebno izdajo revije, izvedbo okrogle mize in  povorke skozi ljubljansko 
mestno središče že potekajo pod skrbnim vodstvom mag. Andreja Preglja.

Razprimo krila!

UVODNIK

Skupinska slika na novoletnem nastopu 19. 12. 2014

Andrej Stajič je dolgoletni član 
društvenega izvršnega odbora, zadnjih 
nekaj let kot podpredsednik društva. Za 
predsednika društva je bil izvoljen na 
zboru članov 27. marca 2015. Nasledil 
je Andreja Preglja, ki s svojimi izkušnjami 
novemu predsedniku še pomaga kot 
podpredsednik. Sočasno smo dobili tudi 
nekaj novih članov izvršnega odbora, ki 
ga sedaj sestavljajo še Goran Turk (drugi 
podpredsednik), Jure Kern (blagajnik 
in koordinator vadbe po šolah), Peter 
Sternad (tajnik), Drago Vrbec (zakladnik), 
Dejan Jovanovič (trener vrhunskih 
telovadcev), Miran Drnikovič (načelnik za 
rekreacijo), Issa Kamala Osojnik Črnivec 
(predstavnica ritmične gimnastike), Matej 
Pregelj (načelnik za moško gimnastiko) 
in Matej Opaškar (predstavnik mlajših 
vodnikov).

Predsednik društva
mag. Andrej Stajič
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NASTOPI
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vsesokolski zlet z 
vabi na
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OB  85-LETNICI  DRUŠTVA

ŠD Sokol Bežigrad je telovadno društvo, ki z dolgoletnimi izkušnjami na področju telesne kulture, zagotavlja športno in rekreativno 
dejavnost članom društva in občanom vseh starostnih skupin. 
Za prednostno nalogo si postavljamo vsestransko vzgojo mladine in tako imamo urejeno redno tedensko vadbo po oddelkih. Gojimo 
vse vrste gimnastike, ritmiko, igre z žogo, različne vadbe za starejše in za matere z otroki, poleg tega pa organiziramo še nastope, različna 
tekmovanja ter športna srečanja družabnega značaja, doma in v tujini. Večkrat na leto se člani zberemo na kuturno-izobraževalnih večerih, 
lepe konce tedna izkoristimo za izlete v naravo (kolesarjenje, hribi), poleti gredo mlajše skupine na aktivna letovanja. Zadnja leta postajamo 
prepoznavni tudi v vrhunskem športu; pri tem gre zasluga predvsem našemu telovadcu Roku Klavori, ki v svetovnem merilu posega po visokih 
mestih na parterju, za njim pa že rastejo drugi mladi Bežigrajčani. Člani sami izdajamo glasilo ˝Naše društvo" in vsako leto izvedemo  svoj 
izobraževalni tečaj za vodnike. Ponosni smo na skupino gimnastičnih "Veteranov", ki vsepovsod dokazuje, da se da marsikaj storiti letom 
navkljub, če je le navzoča zavzetost za stvar. Letos smo že 40-tič zapored izvedli tudi tradicionalno prireditev »Odprto prvenstvo Bežigrada 
v skokih z male prožne ponjave«. Članstvo in starši imajo društvo radi, kar se nemalokrat pokaže z udeležbo na skupnih delovnih akcijah. 

Letos praznujemo 85-letnico svojega obstoja. Naš predhodnik Sokolsko društvo Ljubljana lll je bilo ustanovljeno leta 1930 in je aktivno 
delovalo do vojne. V teh 15 letih so naši predniki zgradili svoj telovadni dom, ki je stal na mestu sedanje Plave lagune in si pridobili zemljišče 
za gradnjo večje Bežigrajske sokolske dvorane. Načrte je zaustavila in prekinila vojna vihra. V novi Jugoslaviji je povojna oblast, kljub jasno 
napredni drži članstva med vojno, društvu dom odvzela in ga poleti 1945  nastanila v osnovni šoli v jami pri Stadionu (zdaj OŠ dr. Vita 
Kraigherja), kjer delujemo še zdaj. Že v prvih letih po osvoboditvi je društvo polno zaživelo; okrog leta 1950 je postalo eno najmočnejših 
društev v Jugoslaviji in prvo, ki si je nadelo ime Partizan. V naslednjih desetletjih je doživelo več boljših in slabših obdobij. V času nove 
države Slovenije smo se leta 1997 iz »TVD Partizan Bežigrad« preimenovali v »ŠD Sokol Bežigrad« in si postavili čvrste smernice za delo 
vnaprej. Po dveletnem delnem razpustu zaradi obnove šole v letih 2000-2002 je društvo spet močno zaživelo, zdaj pa zmerno rastemo in 
v povezovanju s športnimi in družbenimi asociacijami pridobivamo na ugledu.

Praznovanju nameravamo posvetiti vse nastope in prireditve v letošnjem letu; glavne promocije 
bodo:
•	 izdaja jubilejnega biltena 
•	 razstava o zgodovini in delovanju društva v Bežigrajski knjižnici,
•	 organizacija vseslovenskega sokolskega zleta (26. septembra 2015) in
•	 javni društveni telovadni nastop v decembru. 
Z vsem tem bomo predstavili svojo preteklost in sedanjost, športno znanje ter smisel za kulturo 
in družabnost. 
Vabimo vas, da se veselite in da ste ponosni z nami          predsednik društva

Andrej Stajič

Cilj proslavljanja jubileja
Športno društvo Sokol Bežigrad je s športno in družbeno dejavnostjo v času svojega obstoja veliko storilo za vzgojo mladine in za rekreacijo 
odraslih v svoji bližnji in širši okolici. Kljub skromnemu prizadevanju za večjo prepoznavnost je znano kot delaven in uspešen kolektiv, ki 
se resnično posveča delu z mladimi in ki je s prostovoljnim delom, družabnostjo in entuziazmom dostojen naslednik sokolskega gibanja 
iz časov, ko je bilo sokolstvo močan dejavnik pri vzgoji razgledanega in samozavestnega človeka  ter pri krepitvi slovenstva. 
Zato menimo, da je društveni jubilej lepa priložnost, da našo športno in sokolsko dejavnost predstavimo širši javnosti.  

Pridobitve od jubilejnih aktivnosti za društvo 
1. Želimo, da bi s svojo predstavitvijo prikazali javnosti pomen in lepoto dejavnosti, ki jo gojimo ter spodbudili občane, da se nam 
priključijo v še večjem številu. Našim članom, ki v obilici vsakdanjega dela ne opazijo širšega pomena obstoja in delovanja takega društva, 
bodo letošnje dejavnosti pomagale k športno-duhovni razgledanosti in samozavesti. Morda se bo zato malo dvignila tudi pomembnost 
delovanja dobrih manjših društev v slovenski družbi in pomen prostovoljnega dela njihovih članov na sploh.
2. Spoznavanje zgodovine društva ter zavzeto sodelovanje v zahtevnih, športnih in veselih pripravah obletnice povečuje občutek odgovornosti 
in pripadnosti, hkrati pa prispeva k rasti osebnosti vsakega posameznika.  
3. Ob jubileju bi želeli tudi ponovno osvetliti nepoštene družbene razmere, v kateri so se znašla nekdanja sokolska društva v samostojni 
Sloveniji. Njihovi člani so sami s svojimi lastnimi vložki še pred drugo svetovno vojno zgradili telovadne domove, zdajšnji pravni red pa 
ne dovoli vrnitve te imovine njihovim naslednikom. Tudi naše društvo trpi te vrste krivico, saj je že pred vojno imelo lastni dom in veliko 
zemljišče, zdaj pa smo utesnjeni v sicer gostoljubni šoli, a vedno drugorazredna stranka, kadar gre za odobdritev uporabe prostorov. Če bo 
kdo od odgovornih to slišal in kaj ukrenil, bo to velik uspeh za ŠD Sokol Bežigrad. 
4. Upamo, da bo ob našem jubileju več sreče pri sponzorstvih, tako da bi v okviru vsega lahko finančno pokrili tudi nekatere posege za 
izboljšavo kakovosti in razmer za delo (šolanje vodnikov, ureditev šolskega telovadišča, nova elastična proga za vadbo akrobatike, dodelave 
skladiščnih prostorov). 
5. Izkušnje, ki jih bomo letos pridobili, bomo lahko koristno uporabljali pri svojem delu v prihodnjih letih.

za izvršni odbor društva 
A. Pregelj, april  2015
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ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD
Ob 85-letnici obstoja društva

 bo v povezavi s Sokolsko zvezo Slovenije izveden

sokolski zlet
in sicer v soboto 26.septembra 2015 popoldne na igrišču zraven 

Centra Triglav, v jami zraven telovadnice OŠ, kjer delujemo. 

V pretežno telovadnem programu bodo nastopila društva iz Slovenije in tudi nekatera prijateljska iz 
tujine. Večer se bo nadaljeval z video in glasbo ter z družabnim srečanjem vseh mladih in starih, ki vsrcu 

nosijo šport in lepe misli o domovini.  

Dopoldne istega dne se bodo vsi udeleženci predstavili v središču mesta s krajšim nastopon in povorko od 
Novega trga preko Tromostovja, po Čopovi do Figovca

VABIMO vas, da se udeležite našega slavja !

IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA 
 in INICIATIVNI ODBOR VSEH SLOVESNOSTI

Vabimo vse, ki v sebi nosijo iskrico želje po sodelovanju, da se javijo z idejo in možnostmi, ki jih lahko ponudijo za dobro 
izvedbo društvenega jubileja. Dela je veliko, kajti vzporedno s potekom priprav se dopolnjujejo tudi zamisli o podrobnostih;  
prihajamo do novih potreb in do odločanja o tem, kaj še sprejeti v program in čemu se odreči.

Društveni Iniciativni odbor, ki  je sedaj spomladi 2015 še v fazi 
formiranja:
•	 usklajevanje in vodstvo celote: J. Topič, A. Stajič, A. Pregelj, ...  
•	 zletni nastop: U. Kranjec, J. Kern, T. Kranjec, ... 
•	 bilten: Šircelj, Levstek, Jerin, Mati-Djuraki, M. Pregelj, A. 

Pregelj, .... 
•	 finance: Stajič, Klavora, Femec, Sternad, pridobivanje ?
•	 arhiv: Pregelj A, Levstek, Kovačič. ... 
•	 razstava: U. Zalar, Rudolf, Pregelj A, ....

•	 priprava nastopnega prostora: D.Jovanovič,  M. Kranjec, J. 
Jarh ...

•	 glasba, video, zakuska: Rok Rudolf, starši, OŠ, ČS ? 
•	 kultura, duh jubileja: A.Pregelj, Černič
•	 informiranje javnosti: Černič, Pregelj B, U.Kranjec, Dernikovič, 
•	 okrogla miza druge prireditve: SZS, U. Pregelj, A. Stajič, G. 

Turk,  A.Pregelj
•	 povorka: M. Kranjec

10.00 do 11.00 - zbiranje udeležencev na 
trgu pri Hiši športov z nekaj telovadnimi 
napravami;  nastopajoči (pihalna godba 
itd) se pripravljajo za začetek povorke 
ob 11 h. Istočasno:
- telovadci različnih društev prikazujejo 
svoja znanja na orodjih  
- nekaj sporočilnih govorov in godba  ter 
ob 10.55 nagovor Župana 

11.00 - povorka že urejena krene po 
šuštarskem mmostu (ali po Wolfovi) do 
Tromostovja 
- postanek z nastopi Flipovcev, 
Bežigrajčanov  in Metličanov

11.40 - krenemo po Čopovi do Dunajske 
- spet malo nastopanja  in potem desno 
do Metalke, kjer je zaključno zbiranje za 

odvoz z avtobusi do Bežigrada

12.00-13.15  - kosilo (Šola, TD Bežigrad 
in Femec)

13.30-15.00 - generalka skupinskih vaj  
ter prihodov in odhodov

16.00 - prikorakanje s šolskega travnika 
- ceremonije in pričetek Zletnega nastopa 
na pripravljenem delu nogometnega 
igrišča 
- udeleženci nastopajo po programu
- nastop se zaključi ob 18 h

18.10 - malica za nastopajoče in druženje  
(na prostem in pred šotorom)

18.40 - kulturni vložek z delitvijo biltena 

in potrdil o udeležbi;  zahvala za udeležbo            

19.00 -  pogostitev in druženje za vse 
(Femec, TD Bežigrad, mobilni bife, .. )

19.30 - 22.00 - glasba v šotoru ŠC 
Triglav

pripravili:
Stajič, Černič, Pregelj

PREDVIDENI URNIK ZLETA    26. septembra 2015



Ljubljanski stadion je bil prvi slovenski stadion. Zgrajen je bil leta 1922 za 
gostitev prvega jugoslovanskega vsesokolskega zleta. Stadion je bil izdelan 

montažno iz lesa in je prvič omogočil velike telovadne, organizacijske, 
gospodarske in politične prireditve in dogodke v Ljubljani. Sokolskega zleta se 
je udeležilo 50.000 ljudi kot gledalcev na stadionu in 100.000 ob slavnostnem 

mimohodu na ljubljanskih ulicah. Postavljen je bil v zelo kratkem času na 
lokaciji med sedanjo Linhartovo in Vilharjevo cesto.

Posnetek z ustanovnega občnega zbora Športnega društva Sokol 
Bežigrad, ki se je takrat imenovalo Telovadno društvo Sokol Ljubljana 

III -  10. julija 1930 pred gostilno Fortuna. 

Društvo Sokol Ljubljana III je svoj prapor 
razvilo 1. junija 1933. Na njem je na eni strani 
slika idejnega očeta sokolskega gibanja in napis: 

"RESNICI IN KREPOSTI,
DOMOVINI IN SVOBODI

Slika je edini posnetek, ki ga imamo. Zelo bi bili 
veseli, če bi nam uspelo najti pravi originalni 

prapor, ki morda še nekje obstaja.
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Sredi prejšnjega stoletja v Ljubljani razen jahalnice za aristokratsko 
mladino in strelišča za meščanske “ostrostrelce” ni bilo nikakršne 
organizirane telesne vzgoje ali rekreacije. Veliko prelomnico 
je pomenila ustanovitev “Ljubljanskega sokola” leta 1863. V 
prvem desetletju 20. stoletja so bila ustanovljena še tri sokolska 
društva in športni klub Ilirija.  Bežigrada takrat še praktično ni 
bilo. Področje med obema železniškima progama so Ljubljančani 
sicer že sto let imenovali Bežigrad v spomin  na  turško obleganje 
mesta, ko so Turki na prostoru sedanjega razstavišča postavili svoj 
tabor, ki so ga meščani imenovali Begov grad, toda celo področje 
vse do Kleč, Stožic in Tomačevega je ostalo nenaseljeno. Sredi 
prejšnjega stoletja so za Bežigrad najprej naselili mrtve - zgradili 
so pokopališče (za današnjim razstaviščem), nato umirajoče - 
izolirnico za epidemije (kolera - špital), nato še vojake - artilerijsko 
vojašnico s skladišči municije (pulferturn), ob prelomu stoletja 
pa še novo sedanje pokopališče.
Vse to ni bilo privlačno okolje za širjenje mesta, za naseljevanje 
mladih družin, za živahen utrip življenja, ki mu je potrebna 
telesna kultura. Več desetletij je trajalo, da je zraslo nekaj raztresenih 
hiš, ki so jih lahko prešteli na prste. Šele leta 1908 je zraslo pravo 
stanovanjsko naselje ter hranilniške hiše.

Po končani prvi svetovni vojni je Ljubljana postala metropola Slovenije, 
poprej je bila le glavno mesto dežele Kranjske. Postala je kulturni 
in v neki meri tudi politični center vseh Slovencev. Ustanovljeni so 
bili Univerza,  Narodna galerija in sedež raznih centrov državne, 
pokrajinske in gospodarske uprave. S tem v zvezi je hitro naraščalo število 
prebivalstva, zlasti še, ker so se priselili številni emigranti s Primorske in 
Koroške, ki jih mirovna pogodba ni prisodila Jugoslaviji. Priselili so se 
tudi številni intelektualci, ki so pred vojno službovali v raznih mestih 
velike Avstrije. Potrebno je bilo graditi stanovanja in za Bežigradom 
je bilo dovolj prostora. Občina je zgradila nekaj stanovanjskih naselij, 
eno tudi železniška uprava, premožnejše družine pa so si zgradile 
individualne hiše z vrtički. V gramozni jami ob Vodovodni cesti pa je 
zraslo barakarsko naselje. V desetih let se je za Bežigrad preselilo nekaj 
tisoč prebivalcev. Večinoma uradniki, poluradniki in delavci, precej 
tudi intelektualcev. Družine s številnimi otroci so pomenile stvarno 
osnovo za pričetek in razvoj organizirane telesnokulturne dejavnosti. 
Za ta razvoj pa je bil pomemben še en faktor - razpoložljiv prostor  za 
telovadišča in športna igrišča.
Leta 1922 je bi v Ljubljani "Jugoslovanski vsesokolski zlet", ki so se 
ga udeležili tisoči telovadcev ne le iz Jugoslavije, ampak tudi iz Češke, 
Poljske, Bolgarije in še nekaterih drugih držav ter desettisoči gledalcev. Ta 
vzorna prireditev je bila velika vzpodbuda ljubljanski mladini za aktivno 

vadbo telovadbe in lahke atletike, ki je bila takrat sestavni del sokolske 
športne vzgoje. Za ta zlet so s smelimi improvizacijami preuredili prostor 
med Linhartovo in Vilharjevo ulico. Ta prostor je kasneje služil kot 
igrišče športnemu klubu Slovan in kot divje nogometno igrišče vsem 
ljubljanskim srednješolcem.
Nasproti današnjega Centralnega stadiona, ki je bil zgrajen šele kasneje, 
je nastalo športno igrišče AŠK Primorje, urejeno za nogomet in lahko 
atletiko. Ta klub, ki so ga ustanovili primorski emigranti, se je hitro 
razvil v resnega rivala starejšemu ljubljanskemu športnemu klubu Ilirija. 
Vroče rivalstvo je imelo za posledico, da so se Ljubljančani pričeli 
množično zanimati za šport. K temu je pripomogel tudi nogomet; 
državno prvenstvo v nogometu je namreč pripeljalo vsako leto po dvakrat 
(enkrat k Iliriji in drugič k Primorju) dva beograjska, tri zagrebške 
in po en sarajevski in en splitski (Hajduk) klub, torej vso tedanjo 
jugoslovansko elito. Oba ljubljanska kluba sta se dobro držala v sredini 
prvenstvene lestvice.
V lahki atletiki pa sta bila ljubljanska kluba prav na vrhu, zlasti Primorje 
je imelo v vsej državi največ osebnih rekordov in nekaj let tudi ekipno 
prvo mesto. Podobno kot 
Primorje v lahki atletiki,  
pa je Ilirija prednjačila 
v plavanju in zimskih 
športih.
Za Bežigradom je bilo 
še eno nogometno 
igrišče. Med gorenjsko 
in kamniško železniško 
progo si ga je uredilo 
železničarsko športno 
društvo Hermes.
Leta 1928 so pričeli graditi 
današnji Centralni stadion 
za orlovske zlete. Dogradili 
so ga šele za potrebe 
Evharističnega kongresa, 
ki je potekal poleti 1935. 
Tudi kasneje je služil 
bolj verskim, deloma pa 
tudi športnim, oziroma 
telovadnim prireditvam 
verskih organizacij.

RAZVOJ TELESNE KULTURE ZA BEŽIGRADOM IN SOKOL 
LJUBLJANA-III



Fügner in Tyrš. Ustanovitelja 
sokolskega gibanja - gibanja za 

telesni in umski razvoj človeka. To 
njuno delo je koncem 19. stoletja 

rodilo širok razmah predvsem 
med slovanskimi narodi. Seveda 
tudi na Slovenskem, kjer je bilo 

prvo društvo (Narodni dom)  
ustanovljeno leta 1853. 

Vsak pravi sokol mora vse svoje 
sposobnosti  uporabljati - ne le za 
sebe - ampak tudi v dobro svoje 
domovine ter za mir med ljudmi 
in narodi. Posnetek je vzet s češke 
promocijske razglednice, izdane 

ob priliki velikega mednarodnega 
zleta leta 1912.

ŠD Sokol Bežigrad nadaljuje delo naših sokolskih prednikov in ga 
nadalje razvija, upoštevajoč sodobne izkušnje in najnovejša dognanja. 
Zadnja leta se člani društva  aktivno udeležujejo mnogih mednarodnih 
srečanj - tudi sokolskih. Posnetek je z nastopa članov Sokola Bežigrad 

leta 2012 v Pragi.
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Bežigrad je postal pomembno področje športnega udejstvovanja in vse 
bolj se je kazala potreba tudi po telovadbi.
Leta 1929 so se pričele priprave za ustanovitev sokolskega društva za 
Bežigradom, ki je bilo ustanovljeno leta 1930 in dobilo ime Sokol 
Ljubljana III. Ta označba pomeni, da je bilo to tretje po ustanovitvi, 
saj jih je obstajalo že več. Prvo sokolsko društvo v Ljubljani je bilo 
ustanovljeno leta 1863 in se je imenovalo Ljubljanski Sokol, v prvem 
desetletju tega stoletja so bila ustanovljena še društva Sokol Ljubljana 
I na Taboru in Sokol Ljubljana II v Trnovem. Nato so se meje mestne 
občine razširile in zajele tudi sokolska društva, ki so delovala v ostalih 
predmestnih občinah Šiška, Vič in Polje. Ta društva so zadržala svoje 
dotedanja imena. Bežigrajsko društvo pa je dobilo ime Ljubljana III 
kot nadaljevanje I in II.  Za njim je bilo ustanovljeno še društvo Sokol 
Ljubljana IV na Rakovniku in Sokol Zgornja Šiška. Onstran ljubljanske 
občinske meje pa so še delovala sokolska društva Šentvid, Ježica, Polje 
in Škofljica.
Iz sokolskih koledarjev za leto 1931 in 1932 povzemamo za Sokol 
Ljubljana - III naslednje podatke: ustanovljen 1930, starosta dr. Danilo 
Šaplja, tajnik Joso Pleteršek, načelnica Mara Gregorič, prosvetar Janko 
Blaganje, članov 122, članic 26, telovadcev 12, moškega naraščaja 
(mladincev) 12, ženskega naraščaja (mladink) 21, moške dece 30, ženske 
dece 30. Društvo je priredilo svoj prvi javni telovadni nastop že jeseni 
1930 in kmalu po tem sodelovalo na nastopih treh drugih društev.
Leta 1931: starosta, tajnik in prosvetar isti, načelnik Mirko Černe, članov 
422, članic 59, telovadcev 18, telovadk 14, mladincev 23, mladink 
17, moške dece 32 in ženske dece 38. Društvo je imelo telovadnico v 
vojašnici, uredilo letno telovadišče in otroško igrišče, priredilo je javni 
telovadni nastop.

Dokumenti o razvoju v naslednjih letih nam niso dosegljivi. Navedene 
številke kažejo, da so se v novo društvo hitro vključili za Bežigradom 
stanujoči Sokoli, ki so bili prej člani drugih sokolskih družin in mladina. 
Dočim so se telovadci le težko odločali za prestop iz drugih društev, 
kjer so imeli urejene pogoje za vadbo, v novo društvo, ki še ni imelo 
telovadnice niti izkušenih voditeljev. Problem voditeljev je obremenjeval 
Sokol III še vsa naslednja leta, tako da ves čas obstoja (do razpusta po 
okupaciji leta 1941) ni presegel rekreativne stopnje vadbenega programa.
Za začasno telovadnico si je društvo pridobilo prostor v vojašnici. 
Kasarniški spalnici, velikosti po cca. 30 postelj, je dopolnilo z garderobo 
in straniščem na hodniku. Višina prostora je dovoljevala namestitev 
telovadnega orodja, ne pa krogov. Kljub posebnemu vhodu s ceste v 
telovadnico so imele ženske (sicer neutemeljen) predsodek za vstop v 
vojašnico v večernih urah. Prostornost in zračnost nista bili primerni 
za vsakodnevno intenzivno vadbo treh oddelkov zapored.
Prvi korak k normalizaciji vadbenih pogojev je bila ureditev letnega 
telovadišča na najetem mestnem zemljišču med Linhartovo in Kržičevo 

ulico, kakih 50m odmaknjeno 
od nekdanje Titove ceste.  Bilo 
je primerno veliko, člani so ga s 
prostovoljnim delom ogradili, 
uredili vadbene površine in 
namestili fiksno orodje. Nadaljnji 
korak je bila izgradnja telovadnice 
na telovadišču. To je bila stavba 
delno lesene delno zidane 
konstrukcije z dvorano, velikosti 
cca. 10 x 20m, z garderobami in 
sanitarijami, dvema sobama za 
sestanke in sobo za hišnika.
Gradnjo je omogočil bančni kredit, 
za katerega so osebno jamčili vsi 
ustanovni člani društva, ki so 
bili kreditno sposobni, s svojim 
imetjem in dohodki. Kredit je 
društvo odplačevalo z dohodki od 
prireditev, saj drugih dohodkov, 
razen simbolične članarine, 
ni imelo. Družbene dotacije 
takrat še niso bile poznane. Vsa 
gradbena dela, razen strokovnega 
tesarskega vodstva, so opravili 
člani s prostovoljnim neplačanim 
delom. Tudi vse delo v vodstvu je 
bilo prostovoljno in neplačano. Društvo ni imelo nobenega plačanega 
uslužbenca, funkcionarji in voditelji niso nikdar prejeli nobenega 
honorarja ali nagrade. Popolno spoštovanje načela amaterizma, tudi 
za vsa pomožna dela, kot priprava prireditev, strežba na veselicah, 
pospravljanje in čiščenje, je bila častna zadeva vseh članov.
Izgradnja telovadnice je omogočila, da se je število telovadečih v vseh 
oddelkih za 2- do 3-krat povečalo.
Društvo je imelo 6 telovadečih oddelkov - člane, naraščaj (mladino) 
in otroke posebej za moške in za ženske. Vsak oddelek je imel redno 
vadbo dvakrat tedensko po eno uro. Ob nedeljah dopoldne je bila 
prosta telovadba za vse oddelke.
Razen gimnastike so se vadile tudi tiste discipline lahke atletike, ki so 
štele v telovadni program: teki, skoki, meti, od iger pa odbojka.
V društvu sta obstajala tudi dva posebna oddelka: smučarski in jezdni 
(jahalni). Smučarski je gojil turno smučanje in je v zimski sezoni prirejal 
številne izlete v okolico, spomladi pa na najpopularnejša gorska smučišča 
in prirejal društvena tekmovanja v smučarskih tekih ter se uspešno 
udeleževal župnih tekmovanj. Jezdni odsek je uporabljal konje iz 
bližnje artilerijske vojašnice. V zimskem času je bila vadba v vojaški 
ali mestni jahalnici, poleti pa se je gojilo terensko jahanje ob Savi. Ob 
poletnih nedeljah je društvena konjenica obiskovala nastope sokolskih 
društev med Ljubljano in Kamnikom in sodelovala na njih s posebnim 
nastopom.
Društveni prostori so bili za mnoge, zlasti mlajše člane in za vso mladino, 
glavno shajališče in delovišče ob prostem času. Tam se je oblikovalo 
medsebojno zaupanje, ki je prišlo do polne veljave v času okupacije.
Večina članstva je aktivno sodelovala v Osvobodilni fronti na vseh 
nivojih organizacije. Vseslovensko sokolstvo je v izvršnem odboru OF 
Slovenije predstavljal takratni član Sokola Ljubljana III, Jože Rus, ki 
je bil soustanovitelj OF in prvi predsednik njenega izvršnega odbora. 
Primerno število članov društva je sodelovalo v oboroženem boju, nekaj 
jih je padlo, mnogi člani pa so zaradi požrtvovalnega ilegalnega dela 
morali svobodo dočakati v koncentracijskih taboriščih. 

Miloš BRELIH  (cca. 1975)
slike dodal (A. Pregelj 2014)
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NAŠA MAJA 

Draga Maja,

spoznali smo se pri telovadbi - v letih že pred 1965. Vseskozi nas je družila  želja po 
napredovanju v gimnastiki - najprej samo osebno - kmalu potem pa smo pričeli z vadbo 
elementov  tudi vzgajati mlajše - vse v duhu društva, ki smo ga takrat postavljali na noge.
Sama si trdo trenirala, da bi dobro pokazala svoje sposobnosti na tekmovanjih, hkrati 
pa si z veseljem sodelovala pri ustvarjanju novega podmladka. Vadba na orodjih in 
trening in vzpodbujanje -  in spet in spet:  vadba in spodbujanje. Vodili smo mlade 
na tekme, na izlete in se z njimi vred imeli lepo. Spomnim se taborjenja v Osorju, 
kjer smo se marsičesa naučili od malo starejšega Radeta, spomnim se zimskega izleta v 
Dražgoše, kolesarjenja v Iški vintgar in neštetih delovnih akcij v društvu, pa piknikov 
na različnih lokacijah, kjer si povsod zavzeto sodelovala - tako z delom kot s predlogi. 
Tvoj ljubezniv odnos do otrok in njihovih staršev nam bo vedno služil kot svetal zgled dobrega dela. Društvo ti je bilo drugi dom. Predali 
v tvoji mizici so vedno bili polni rezultatov s tekmovanj, tekstov za vabila na vadbo, otroških slikic in osnutkov telovadnih figur, vse z 
mislijo na netenje zavzetosti za naše delo. Kot dolgoletna načelnica si znala biti  dobrohotna, a hkrati zelo  stroga do površnosti vodnikov; 
brez strahu si tudi starejšim omenila njihove spodrsljaje in napake pri delu, še posebej, če je šlo za skupno dobro. S kakšnim veseljem si  
za svoje deklice pripravljala nove drese in kako si bila vesela njihovega napredka. Tega ni mogoče pozabiti.

Vse to so opazili mnogi gimnastični delavci - tudi izven društva - ne le v Ljubljani,  tudi  
po vsej Sloveniji, pa v Srbiji in še kje.

V zadnjih letih smo se soočali s tvojo boleznijo in poskušali pomagati, a žal je narava 
delovala po svoje. Hkrati smo vse bolj spoznavali, koliko si darovala naši sokolski skupnosti. 
Šele sedaj spoznavamo pravo vrednost tvojega dela, tvoje neizmerne pripadnosti telovadbi, 
tvojih izkušenj in  nasvetov.
Maja, za nas nisi umrla - živela boš z nami. Ohranjali bomo tvoje sporočilo v svojih srcih 
in ga vgrajevali v naša dejanja.

Iskreno sožalje vsem tvojim domačim.
Prijatelji iz društva 30. 3. 2015

MAJA KOTNIK
23.  marec 1952  –  21.  marec 2015

E V spomin W

Maja, hvaležna sem ti za vse izjemne izkušnje in trenutke, za pozitivno zaznamovano 
otroštvo. Kljub navidezno strogem pristopu, si bila vedno srčna in si nas takrat, ko 
smo to resnično potrebovale, znala pomiriti. Za vedno mi boš ostala v lepem spominu. 
Hvala ti za vse!

Urša 

Maja Kotnik - naša trenerka, mentorica, prijateljica in se mnogo več. Vedno si bila na 
voljo za naše najstniške tegobe, blokade na treningih in tekmovanjih, nas podpirala 
in nam stala ob strani. Z Juretom sta nam vcepila da besedna zveza "NE MOREM" 
v telovadnici ne obstaja. Kasneje sem razumela, da to ni bil nauk le za telovadnico, 
temveč tudi za življenje. 
Zaradi tvoje vztrajnosti sem se po treh letih premora vrnila nazaj v društvo, nazaj na 
treninge in ponovno prevzela skupino deklet - ena najboljših potez, ki sem jih naredila 
v svojem življenju. 
Hvala, ker si gimnastiko in društvo vrnila v moje življenje.
Pogresam te ...       Alenka 

Maja me je vedno učila elegance na gredi in 
parterju. Naučila me je veliko novih prvin kot 
so mostovi in piruete. Vedno nas je opozarjala 
na držanje špičk. V spominu mi bo ostala za 
vedno.

Tea 

Našo skupino si prevzela, ko sem bila stara 11 
let. Tvoje delo je izražalo ogromno ljubezni do 
gimnastike, društva, otrok. Poleg gimnastičnih 
elementov si nas naučila, da lahko z voljo 
in vztrajnostjo dosežemo vse. Tudi, ko sem 
začenjala svojo trenersko pot, si mi znala 
svetovati, me usmerjati. Hvala ti za vse!

Urška



"Mali piknik po eni od naših  prostovoljnih delovnih akciji 
se je  prav prilegel"
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V zadnijh letih si je prostovoljstvo pridobilo precejšen ugled v slovenski družbi. V našem društvu, ki ga imamo radi in ga vseskozi dograjujemo, 
je to samo po sebi razumljivo. Tako so delali naši predniki, ki so sami zgradili sokolske domove brez državne pomoči, tako doma s starši 
skrbimo za kompaktnost družine, tako v mnogih okoljih sostanovalci urejajo okolico svojih domovanj, tako v številnih slovenskih društvih 
delujejo ljudje, ki jim ne gre le za lasten uspeh in denar, ampak svoje znanje in energijo usmerjajo v splošno dobro. Veliko zaslug za 
promocijo prostovoljstva  ima civilno združenje "Slovenska filantropija", ki  želi, da bi širša družbena skupnost to izvedela, ne pa da si pred 
tem zatiska oči; marsikomu so namreč prostovoljci  kot nekakšna  nekakšna slaba vest.  Slov. filantropija pa želi, da postanejo prostovoljci  
vzgled ostalim, kako je  poleg reševanja osebnih zadev treba skrbeti tudi za svoje družbeno okolje - sokoli so rekli: za domovino.

Ta skladnost s sokolskimi načeli in s prakso v našem društvu je 
napeljala vodstvo društva, da se je lotilo po smernicah "Filantropije" 
evidentirati naša prostovoljna dela.  To je bila kar zahtevna naloga, 
kajti Zakon o prostovoljstvu, ki je bil sprejet pred nekaj leti, zahteva 
točen popis opravljenih del: katera oseba, katero delo, katerega dne 
(datum opravljanja dela)  in koliko časa (število ur) je oseba vložila 
v to delo.
Z našim gospodarjem Rudijem smo s to evidenco pričeli pred tremi 
leti. V začetku smo samo iz Dnevnika dela prepisali zabeležena 
opravila in delovne akcije; toda izkazalo se je (če hočemo biti 
natančni), da tam niso vsi vsi delali enako dolgo, da tam niso vpisane 
ure za izdelavo biltenov in oblikovanje plakatov, ure miselnega dela 
za organizacijo velikih tekmovanj, udeležbe na pomembnih sestankih 
izven društva, izdelava in popravila raznih telovadnih stvari na 
domu, priprave telovadnih obiskov in nastopov v drugih krajih in v 
tujini, organizacijske priprave piknikov in delovnih akcij, neplačano 
vodenje oddelkov, planiranje letnih priprav, itd itd.  Zato smo se 
odločili za natančnejše zbiranje podatkov pri gospodarju in pričeli 
s tozadevnim osveščanjem članov.
Rudi je z veliko iznadljivosti pripravil v excelu "plahto" za vnos 
datumov, imen prostovoljcev  in opravljenih ur.  Registrirali smo 
se kot prostovoljska organizacija. V naslednjem  letu 2013,  prvem, 
ko smo prostovoljstvo resno popisovali (pri tem tudi zelo pazili na 
poštenost vpisovanja!) ,  smo prišli do za nas presenetljivega rezultata  
1618 ur, nismo namreč pričakovali tako velike številke. Z velikim 
ponosom smo uraden popis opravljenega dela v Sokolu Bežigrad  
poslali na AJPES, kjer vodijo evidenco prostovoljskih organizacij. 
Letos smo poslali poročilo za leto 2014 in v njem je blestela številka  
1710 ur, spet več kot smo se nadejali. Verjetno so k temu pripomogle 
že aktivnosti za pripravo letošnjih  jubilejnih slovesnosti.

Podatke seveda zbiramo na več načinov v tajništvu in to preko 
gospodarja ter  preko vodnikov in načelnikov. V sosednjem okvirčku 
je (bralcu za občutek)  podan prepis  prostovoljnih del, ki so zabeležena 
v lanskem  društvenem dnevniku dela.  Andrej Pregelj

Popis večine dogodkov in prostovoljcev po podatkih, vpisanih 
v Dnevnik dela 2014

3.1. – priprava srečanja vodstva in vodnikov – Katarina B-Žvokelj, A.Pregelj, 
G. Femec 
10.1. – sestanek načelnikov - priprave na novo sezono – J.Kern
15.1. – priprava IO in delo z zapisnikom - Andrej P.
15.2. – priprava potovanja v Gorico (DP Sokolček) – U. Kranjec, E.Poljaček
17.2. – priprava Pižama party (16 otrok) – Tina, Damjan, Pero, Urška V.
19.2. – priprava IO, vodenje sestanka in delo z zapisnikom   - AP
27.2. – sodelovanje na sokolski predstavitvi v drž. Zboru – Stajič, Jerin, 
M. in A. Pregelj, Šircelj,..
27.2 – priprava in izvedba nastopa za SZS v centru BIC – Sambolec, 
Rupnik, Pregelj, Kačič, 
28.2 – priprava zbora članov - Poljaček, Pregelj, Kern,
13.3. – sestanek načelnikov – priprave, zapisnik  J.Kern
27.3. – sestanek pri ravnatelju šole: J. Kern in A. Pregelj
5.4. – 39. odprto prvenstvo Bežigrada – veliko prostovoljcev
10.4. – del. akcija dan za spremembe - A. Stajič, A. Pregelj
11. 4 – pripravljanje biltena in sestanek za to – M. Pregelj
28.4. – Pižama party – U. Vrbec, N. Jakofčič in J. Kern
8.5. – udeležba na medn. konferenci o starejših moških – Sambolec, Pregelj
9.5. – prevzem plakete mesta Ljubljane – Zavodnik, Stajič, Pregelj
10.5. – veterani nastop v vojašnici Peperko – prevoz bradlje – Sambolec, 
Rupnik, Kaćič, Pregelj
10.5. – 3. pokalna tekma ritmične gim. – veliko naših prostovoljcev sodeluje
17.5. – priprava nastopa veteranov v Radomljah – Sambolec, Pregelj, Kačič
23.5. – priprava KID večera Šri lanka – Sternad Katarina in Peter
24.5. – prevoz blazin in bradlje ter nastop v Savskem naselju – Rupnik, 
Kačič, Sambolec, Dernikovič,Pregelj
31.5. – priprave in izvedba tekmovanja VPP+TG  - J. Kern
7.6. – priprava nastopa naših na ŠUS prireditvi v Zg. Šiški – Sternad
14.6. – priprave in izvedba piknika – P. Stenrad, J. Kern, starši, A. Pregelj, …
16.6. – priprava in izvedba izleta za starejše člane društva na dom J.Vege 
pri Moravčah – Andrej 
19.6. – udeležba na skupščini GZS – Klavora oče
20.6. – udeležba na skupščini SZS v Kočevju – A.Pregelj
POČITNICE - letovanje na morju – organizacija, prevozi,
        - delovne akcije, vezane na preurejanje pisarne itd  
        - vadba v Tivoliju – prevozi orodij
        - čiščenje telovadnice koncem avgusta
6.9. – Bejžparty – priprave in izvedba – P. Sternad (foto Jerin in Pregelj)
13.9. – otroški bazar – priprave: D. Jovnaovič; izvedba: vodniki
4.10. – priprave in izvedba  izobraževalnega dneva – Urška, Dejan, Andrej, …
20.10. in 22.10. – pogovor s kandidati za računovodjo – Kern, Sternad, 
Stajič, Pregelj
25.10. – priprave za nastop na prireditvi v Brežicah – A. Pregelj
7.-9.11. – organizacija in izvedba potovanja v Srbijo – P. Sternad, J. Kern
14. in 15.11. – promocija društva na sejmu Narava in zdravje – P. Sternad, 
M. Opaškar, B. Lukanc
20.-30.11. - veliko dela za oblikovanje tekstov in priprava biltena za tisk - 
M. Pregelj, G. Mohorovič, J. Žilavec, A. Pregelj
21. 11. – sodelovanje na sestanku OKS z zamejskimi Slovenci – A.Pregelj
19.12. – novoletni nastop v GIB – veliko sodelavcev – spisek ima Opaškar, 
ki dela poročilo

PROSTOVOLJNO DELO NAŠIh čLANOV V LETU 2014 
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Rok Klavora in Jure Pavlica sta v pomladanski tekmovalni sezoni 2015 nastopala na sedmih mednarodnih tekmovanjih za slovensko člansko 
reprezentanco: MT Linz, SPP Cottbus, SPP Doha, SPP Ljubljana, EP Montpellier, SPP Varna in SPP Anadia. Prvič v zgodovini društva 
se je zgodilo, da dva naša člana tekmujeta na Svetovnem pokalu. Novembra 2014 smo pričeli z osnovno pripravo obeh tekmovalcev na 
sezono 2015. Treningi so bili naporni za vse, tako tekmovalca kot trenerja. Rok in Jure sta z dobrimi treningi in uspešno izvedenimi vajami 
najprej zagotovila nastop na mednarodnem tekmovanju v Linzu. Jure je izvedel vajo uspešnno, medtem ko je Rok na koncu vaje naredil 
veliko napako. Nadaljevala sta s tekmovanjem Svetovnega pokala v Cottbusu. Oba sta uspešno naredila vajo in z malo sreče bi lahko oba 
nastopila v finalu. Toda že na naslednjem tekmovanju v Dohi se je Rok uvrstil v finale in zasedel 5. mesto. Sledila sta dva uspešna nastopa 
v Ljubljani in Montpellieru na Evropskem prvenstvu, kjer je Rok doskočil na 10. mesto in s tem dosegel najboljši rezultat društva na 
Evropskih prvenstvih.

V tem trenutku se oba tekmovalca pripravljata na jesenski del sezone. Predtem bo Jure nastopil na Letni univerzijadi v Gwanjuju, Južna 
Koreja. V jesenskem delu bosta predvidoma nastopila na Svetovnem pokalu v Osijeku, mednarodnem turnirju v Istanbulu in Szombathelyu 
in Svetovnem prvenstvu v Glasgowu.

Dejan Jovanovič

PRVIč IMAMO DVA čLANA NA TEKMOVANJIh 
SVETOVNEGA POKALA
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Na regionalnem gimkovem tekmovanju sem dosegla četrto mesto. 
Vesela sem bila, da so me povabili na finalno tekmovanje, ki je bilo v 
ljubljanski dvorani Stožice. Prišli so otroci iz vse Slovenije. Sodniki so 
bili zelo prijazni. Zelo me je razveselilo, ko je zaigrala slovenska himna 
kot na pravih tekmovanjih. Vesela sem bila tudi, da sva imeli jaz in 
moja sotekmovalka Manca svojega trenerja Jureta Kerna. Sodnik je 
ocenjeval skoke: osnovni skok, skrčko, pajac in polobrat. Ocenjeval 
je tudi: preval naprej, preval nazaj, kolo in stojo. Na tekmovanju nas 
je bilo 120. Ponosna sem bila, da sem dosegla 5. mesto. 

Ana  Urankar

GIMKOV POKAL

USPEhI MLAJŠIh DEčKOV

KONGRES GZS

V soboto, 24. 1. 2015, je v Portorožu potekal že tradicionalni kongres 
Gimnastične zveze Slovenije. Kongres je namenjen vsem strokovnim 
delavcem, ki poučujejo gimnastiko, da pridobijo nova znanja o 
aktualnih tematikah v gimnastiki in obnovijo svoje licence za tekoče 
leto. Prvi del kongresa je bil namenjen predavanjem o prehranjevanju 
in hidraciji športnika. Ta del je bil obvezen za vse udeležence (ritmična 
in športna gimnastika). Po krovnih predavanjih je sledila pavza, med 
katero smo se lahko odločili, katerih predavanj se bomo udeležili v 
nadaljevanju. Vseh predavanj se zaradi prekrivanja terminov nismo 
mogli udeležiti. 
Za  vse trenerje, sodnike in bodoče sodnike v akrobatiki je bilo 
pomembno predavanje in diskusija o novem pravilniku za male 
prožne ponjave, ki je v celoti stopil v veljavo na Odprtem prvenstvu 
Renč. Prišlo je do kar nekaj sprememb, najbolj pomembne pa so:
•	  uvedba novih tekmovalnih kategorij (starejši člani in starejše 

članice), 
•	 spremembe obveznih skokov v nekaterih kategorijah dovoljena 

uporaba klančine v kategorijah cicibank in cicibanov,
•	 spremenjeni koeficienti nekaterih skokov in omejitev težavnosti 

pri nekaterih kategorijah
•	 ukinitev določenih elementov iz pravilnika (t.i. leteči salto in 

salta raznožno).
 
Kongresa se je udeležilo veliko članov ŠD Sokol Bežigrad, vmesno 
pavzo med predavanji pa smo izkoristili za kratek sprehod po 
Portorožu in kosilo.

Jelena Topić

V letošnji sezoni se je vrsta mlajših dečkov pokazala v najboljši 
možni luči. V začetku sezone smo na treningih veliko časa posvetili 
učenju in pravilni izvedbi osnovnih elementov (rondat, levji 
skok, salto, koleb ...). In res, prvi rezultati so se pokazali že lani 
novembra, na tekmi v akrobatiki, kjer so fantje ekipno osvojili 
tretje mesto. Četrto mesto, decembra na odprtem prvenstvu Renč 
v skokih na veliki prožni ponjavi, je pokazalo primankljaj treninga 
te panoge, ki smo ga zato tudi vključili v redni trenažni proces.
Januarja in februarja, smo stopnjevali priprave na tekmovanja v 
skokih z male prožne ponjave z dodatnimi treningi v Zeleni Jami, 
del fantov pa je pričel hoditi tudi na dodatne treninge h našim vrhunskim telovadcem v telovadnico na Drenikovi. Obrestovalo se je. Prva 
ekipa je na vseh treh tekmovanjih te panoge zmagala, posamezno pa smo prav tako napredovali, saj je Luka Bodlaj osvojil skupno drugo 
mesto v seštevku vseh treh tekem. Naučili pa smo se tudi skokov na veliki prožni ponjavi, kjer so fantje na državnem prvenstvu (aprila) 

osvojili drugo mesto, na zadnji tekmi pa so celo 
zmagali - tako ekipno, kot posamezno (Vito Sotlar).
Na edino orodno tekmo - državno prvenstvo v 
orodni gimnastiki za vse - smo šli v okrnjeni postavi, 
saj so tekmovali le štirje fantje. V skupnem seštevku 
se je zato poznala vsaka napaka. Kljub temu pa so 
osvojili tretje mesto.
Za dosežene uspehe je v prvi vrsti vsekakor 
najpomembnejša visoka motiviranost fantov, kot 
zelo uspešna pa se je izkazala kombinacija treningov 
z vrhunskimi telovadci in nenazadnje prijateljski 
odnosi in ekipni duh v skupini. 

Matej Pregelj
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40. ODPRTO PRVENSTVO BEŽIGRADA V SKOKIh Z MALE 
PROŽNE PONJAVE IN FINALE POKALA SLOVENIJE 2015
V nedeljo, 12. 4. 2015, je v ŠC Triglav 
potekalo 40. odprto prvenstvo Bežigrada 
v skokih z male prožne ponjave. To je bila 
hkrati tudi zadnja tekma za skupni seštevek 
Pokala Slovenije v skokih z male prožne 
ponjave za leto 2015, zato je bila udeležba 
zelo številčna.

Na tekmovanju je sodelovalo 21 društev, med 
njimi tudi dve društvi iz Srbije (Sokolsko 
društvo Vršac in Sokolsko društvo Beograd 
Matica), z 81 ekipami in 68 posamezniki. 
Tudi letos smo organizirali tekmovanje za 
začetnike. V to kategorijo sodijo vsi, ki so s 
tekmovanjem v akrobatiki šele začeli. 
Tudi letos se je prijavilo več kot 500 
tekmovalcev, naše društvo pa je bilo 
zastopano kar s 16 ekipami. Pri članih so se 
tekmovanja udeležile kar 3 ekipe, v večini 
ostalih kategorij pa smo imeli po 2 ekipi. 
Tekmovanje je bilo za naše društvo zelo 
uspešno. V ekipnih kategorijah je zmagala 
ekipa članov, prav tako so ekipno prvo mesto 
osvojili mlajši dečki. Ekipe starejših deklic, 
mladink in članic so osvojile ekipno 2. mesto. 
Zelo uspešno so tekmovali tudi posamezniki. 
V kategoriji mladincev je zmagal Jaka Zorec, 
v kategoriji mladink pa Katja Zavrl. Uspeh 
so dopolnili še Ajda Šturm (2. mesto pri 

starejših deklicah), Urša Vrbec (3. mesto pri 
članicah) in Tomaž Kranjec (2. mesto pri 
članih). Velja omeniti, da se je v kategoriji 
članov kar 6 tekmovalcev našega društva 
uvrstilo med deseterico. 

Samo tekmovanje je potekalo dokaj tekoče. 
Med glavnim premorom za sodnike smo 
v dvorani ŠC Triglav izvedli podelitev 
pri začetnikih. Priznanja za uvrstitev na 
tekmovanju so podeljevale sodnice, saj je 
tako podelitev potekala hitreje. Priznanja 
za najboljše v Pokalu Slovenije 2015 pa so 
podeljevali naš predsednik društva Andrej 
Stajič, nekdanji predsednik Andrej Pregelj 
in Stasja Mehora iz ŠK Flip Piran.

Z organizacije tekme sem se ukvarjala prvič, 
zato me je bilo na začetku strah, kako bom 
vse izpeljala, še posebno, ker je bila letošnja 
tekma jubilejna. Pri organizaciji je veliko 
stvari, na katere moraš biti pozoren. V 
izjemno pomoč so mi bili člani društva, ki 
so se z organizacijo že ukvarjali, in so mi 
svetovali, kako naj se stvari lotim, kje naj 
začnem in na kaj moram biti še posebej 
pozorna. Najbolj me je bilo strah, da bi 
kaj pozabila. Najbolj naporen je bil zadnji 
teden pred tekmo, ko je bilo treba urejati 
še zadnje stvari in je vedno navzoč občutek, 
da se stvari ne bodo izšle tako, kot je treba. 
Veliko energije je vzela priprava urnika, ki 
ga je bilo treba potem še popravljati, saj so 
nekatera društva prijavila ekipe po tistem, 
ko je bil urnik že razposlan. 

Tekma je dobro potekala, a priznam, da sem 
se pri organizaciji še malo lovila. Prihodnjim 
organizatorjem bi svetovala predvsem čim 

boljše razdeljevanje opravil in dajanje zelo 
natančnih in jasnih navodil. Priporočljivo 
je imeti seznam opravil, saj tako sproti vidiš, 
kaj je že storjeno, in pregled nad celotnim 
dogajanjem je precej boljši. Najpomembnejša 
stvar, ki sem jo »odnesla« pri organizaciji 
prvenstva je ta, da vse skupaj ni tako strašno 
opravilo, saj se s pomočjo članov društva, ki 
so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, 
vse lepo izide. Gre za pomembno življenjsko 
izkušnjo, saj se naučiš natančnega načrtovanja, 
sprejemanja odločitev, sodelovanja z drugimi 
ljudmi. Naučiš se sklepati kompromise in 
poslušati mnenja in argumente drugih.

Naj na koncu izkoristim priložnost, da se 
zahvalim vsem tekmovalcem in trenerjem 
za udeležbo, sponzorjem za podporo in 
sodnikom za njihovo voljo in čas, ki so ga 
namenili tem dnevu. Vsem tekmovalcem tudi 
čestitam za njihove dosežke in upam, da se 
naslednje leto vidimo še v večjem številu. Ne 
smem pozabiti niti na vse člane in prijatelje 
društva, ki so na različne načine pomagali pri 
organizaciji tekme. Prav vsem velika hvala!

Jelena Topić
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V letošnji sezoni Pokala Slovenije v skokih z male prožne ponjave smo dosegli nov vrhunec. Med dobitniki pokalov smo imeli kar štiri 
tekmovalce.

Sezono za Pokal Slovenije sestavljajo tri tekmovanja. Na vseh treh 
smo se redno uvrščali v finala posameznih kategoriji. Na koncu pa so 
pokale za zmagovalce dvignili kar trije: Ajda Šturm (starejše deklice), 
Katja Zavrl (mladinke in članice) in Jaka Zorec (mladinci in člani). 
Pokal za drugouvrščenega pa je prejel Luka Bodlaj (mlajši dečki), 
česar v tej kategoriji še nismo dosegli. V finalih so se pojavili še: Soča 
Sršen in Liza Bodlaj (5. in 7. mesto, mlajše deklice), Nejc Wagner 
in Vid Jelen Vrbovšek (oba 5. mesto, mlajši dečki), Tarin Kulenović 
(8. mesto, starejše deklice), Neža Jakofčič, Neja Kavčič in Tea Lovrić 
(9., 12. in 14. mesto, mladinke in članice), Tomaž Kranjec, Matej 
Kranjec, Matjaž Pezdirc in Matej Pregelj (5., 6., 7. in 11. mesto, 
mladinci in člani). V osvojenih pokalih smo bili najuspešnejši s 
štirimi od 18-ih lovorik.

Trend rasti osvojenih najvišjih mest v Pokalu Slovenije v obdobju petih let kaže graf 1. Daleč najuspešnejša 
sezona je letošnja. Razlogi za to izhajajo izpred nekaj let, ko smo imeli dodatnega sofinanciranega trenerja s strani 
občine. V letih 2009 – 2012 smo začeli z bolj akrobatsko usmerjenimi vadbami, kjer so odlični strokovnjaki 
skrbeli za razvoj podmladka. Sistematično podajanje osnov akrobatike je privedlo do večjega števila pripravljenih 
tekmovalcev, ki sedaj že izvajajo zahtevnejše akrobatske prvine.

V naslednjih letih bi si želeli stopnjevati uspehe v akrobatskih disciplinah. Naši najmlajši se uspešno razvijajo in 
obetajo visoko rezultatsko uspešnost. Pri tem moramo poudariti tudi resno skrb društva za razvoj kadra.

Poleg uspehov v Pokalu Slovenije smo se veselili tudi naslovov državnih 
prvakov: Ajda Šturm (starejše deklice), Katja Zavrl (mladinke), ekipa 
mlajših dečkov in članov. Na stopničkah so stali še: Jaka Zorec (2. mesto, 
mladinci), Neža Jakofčič (2. mesto, članice), Tomaž Kranjec (2. mesto, 
člani), ekipe cicibanov (2. mesto), mladink (2. mesto), članic (3. mesto) 
ter druga ekipa članov (2. mesto).

Ob izjemni sezoni moramo za rezultate čestitati vsem našim tekmovalcem 
in ekipam ter seveda trenerjem za uspešno opravljeno delo.

Jure Kern

USPEŠNA SEZONA V SKOKIh Z MALE PROŽNE PONJAVE
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REPORTAŽA KOSTANJEVICA 2015
13.–15. marec 2015

Kostanjevica na Krki je idilična vasica na jugovzhodu Slovenije. Na »Slovenia facts« so jo celo razglasili za mini ekvivalent Benetkam, 
saj leži na umetnem otoku sredi Krke. Vsako leto se ritmičarke sekcije Zala tja odpravimo na dvainpoldnevne priprave, tudi letos pa se 
nam je pridružila ekipa bleščic iz Lukovice. 
V gosteh smo na osnovni šoli Jože Gorjup, 
kjer je velika telovadnica, nad njo pa galerija 
s štirimi sobami, kjer prespimo. Tu je nekaj 
utrinkov z letošnjih priprav.

Pot v Kostanjevico
Maja, Nina in Iza in jaz smo se odpravile v 
Kostanjevico. V avtu sva se z Majo veliko 
pogovarjali o dvojicah in treningih. Ko smo 
bili skoraj že tam, sem očija prosila, če se 
lahko ustavi v trgovini in mi kupi nekaj 
sladkarij. Šel je v trgovino in ko je bil on 
še notri, so prišle Neža, Issa in Jasna. Zelo 
sem postala panična, saj je Neža rekla, da 
nam bo vzela sladkarije, če jih bomo imele 
preveč. Tako sem upala, da se ne bodo srečali 
v trgovini. Zelo sem bila živčna. Ko se je oči 
vrnil, je imel veliko sladkarij. Ko je vstopil 
v avto, sem ga najprej vprašala, če je videl 
Nežo, a k sreči je ni. Potem smo se odpeljali 
do šole, kjer so potekale priprave. To je bila 
naša pot v Kostanjevico.

Kaja
Tepihi, naši vrli tepihi
Priprav se je udeležila cela naša družina, tja 
pa smo peljali tudi tepihe. Le-te so Igor in še 
nekaj očkov naložili okoli 15:30, iz Ljubljane 
pa smo se odpeljali šele okoli 16:30, saj je 
pakiranje dojenčka v kombi bolj zamudno 
opravilo od pakiranja tepihov. Ob 17:15 nas 
je nestrpna Jasna že klicala, kje se mudimo – 
dobili smo samo akademskih 15! Bili smo še 
daleč od Kostanjevice, dojenček pa buden in 
nič kaj pripravljen sedeti v avtosedežu, zato 
smo ravno stali na enem izmed bencinskih 
servisov na poti (tega, da se ne vozimo, 
ji nisem povedala). Po krajši igri in nekaj 
prepričevanja smo nadaljevali in dete je k 
sreči zaspalo. Jasni sem v vasi Drama poslala 
sms Drama! To naj bi bilo sporočilo, da smo 
že v Drami, ki je blizu Kostanjevice, hkrati pa 
še malo fore, ker je ravno drama. Jasna ni bila 
za šalo in je razumela dramo kot »dráma -e 
ž (á) […]ekspr. pretresljiv, žalosten, tragičen 
dogodek«, zato nas je besno klicala, najprej 
na moj mobi, nato še na Igorjevega, čeprav 
sem ji napisala sms, da Matic spi (prevod: ne 
kliči, da ga ne zbudiš!). Prispeli smo še pred 
večerjo, nekaj potrpežljivih očkov in mamic 
nas je počakalo in tepihi so se hitro znašli v 
telovadnici.

Katarina
Treningi v Kostanjevici
V Kostanjevici smo imele tudi treninge. 
Vsaka skupina je vadila svojo vajo. Imele 
smo tudi tekmo, na kateri je šlo naši skupini 

zelo dobro. Po vsakem treningu sva moja 
prijateljica Fiona in jaz sestavljali svojo vajo. 
Še zmeraj ni ravno dobro sestavljena. Lahko 
sva vzeli tudi trakove, v vaji pa sva uporabljali 
žoge. Vaja je imela precej težke elemente. Bilo 
si jo je tudi težko zapomniti. Težko se je bilo 
odločiti, kakšna sploh bo. Tudi sporekli sva 
se, ker se nisva mogli dogovoriti, kaj vse bo 
v vaji. Priprave so prehitro minile.

Sara
Sobotno popoldne v Kostanjevici
V soboto so se trenerke odločile, da bodo 
šla dekleta na sprehod, na katerem se bodo 
fotografirala. Razdelile smo se v skupine. 
Skupine so vodila tista dekleta, ki so 
polnoletna. Skupine so dobile liste. Na listih 
so bile napisane stvari, ki smo jih fotografirali. 
Sprehod je bil zanimiv, saj smo delale različne 
poze. Na koncu pa smo najmlajše šle še 
sprehod, ki večini ni bil všeč. 

Lana S.
Sprehod in fotografiranje
Zelo mi je bilo všeč, ko smo šli na sprehod 

s fotografiranjem zapisanih stvari. Zabavale 
smo se in bile zelo navdušene nad našimi 
fotografijami. Meni je bila okolica zelo všeč. 
Na koncu, ko smo se slikale kot navijačice, 
sem se počutila, kot da smo že zmagale. In 
res – na koncu smo zmagale in jedle smo 
bombone ter jih razdelile med druge punce. 
Zelo mi je bilo zanimivo videti okolico. Med 
fotografiranjem smo se ZELO zabavale. Bilo 
smo srečne, ko smo izvedele, da smo prve ... 
VSE JE BILO ZELOOO DOBROO!!

Fiona
Večerne aktivnosti
Po koncu večernega treninga smo punce 
mlajše skupine imele oba večera svoje smešne, 
zabavne, strašljive večerne predrznosti, 
aktivnosti. Vselej smo po koncu večernega 
treninga odšle v kopalnice. Tam smo si 
umile zobe ter se oprhale. Oprhati se v 
tistih kopalnicah pa ni kar tako. Prhe so bile 
razdeljene na polovico z zaveso. Zavesa pa je 
bila prekratka na strani dekleta, s katero si si 
delil prho, in tudi na tisti strani, ki je delila 
tebe pod prho od tistih, ki so si tam umivale 
zobe. Bilo je strašljivo! Po prhanju smo odšle 
v sobe. Trenerke so nam rekle, da moramo 
čez petnajst minut ugasniti luč. Iva, Una, 
Kaja, Fiona, Sara in jaz smo hitro splezale na 
pograde in tam imele svoj šov. Podajale smo 
si Fionine plišaste igrače. Jajčevec ter Derbi 
Banana sta letela po zraku iz roke v roko. V 
našo sobo je prišla trenerka Neža. Hotela je, 
da ugasnemo luč in zaspimo. Ugasnile smo 
luč, a nismo mogle zaspati. Smejale smo se 
čudnim pripombam in pri tem večkrat dobile 
svarilo trenerk, naj zaspimo. Tako so potekali 
naši večeri, ki so segali dolgo v noč. 

Maja 
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Spanje v Kostanjevici
Na pripravah v Kostanjevici na Krki smo dekleta vsak večer hodila 
spat ob 22h. Nekaterim dekletom niso bile všeč vzmetnice, zato 
niso dobro spale. Vsak dan smo šle po napornih treningih spat, 
ampak nekatere so imele še vedno preveč energije, kot na primer 
Fiona. Svojo plišasto igračko je metala po zraku. Podajale smo si 
banano in se ob imenu: »Derbi banana!« smejale. Trenerke so nas 
prišle opozorit, da smo preglasne. Sčasoma smo se umirile in zaspale. 
Takšna sta bila oba večera. 

Iva
Tekma za kostanjeviški pokal 2015
Tretji dan priprav sedaj že tradicionalno organiziramo tekmo za 
kostanjeviški pokal – doslej še vedno v obliki velike Milke. Začelo 
se je za zabavo pred dvema letoma, ko je zmagala najbolj izrazna 
ekipa. Sedaj pa tričlanska sodniška zasedba dekleta ocenjuje po 
veljavnih pravilnikih. Se sprašujete, kako lahko skupaj tekmujejo 
vse, od najmlajših do najstarejših, od ritmičnih do estetskih sestav, 
od programa A1 do C? Formulo smo odkrile lansko leto: sestave 
sodimo po pravilniku, po katerem so narejene; nato pa končno število 
pridobljenih točk delimo z največjim možnim številom točk, ki bi 
jih ekipa lahko prejela za perfektno sestavljeno in izvedeno sestavo; 
dobljene odstotke razvrstimo in dobili smo vrstni red.

Katarina
Kostanjeviška tekma
V nedeljo, 15. marca, je bila na sporedu tekma. Deset minut pred 
začetkom tekme smo se tekmovalke začele preoblačiti v drese, urejati 
frizure, nekatere so se tudi naličile. Ko smo se zbrale pred tepihom, 
smo se postavile v vrsto in začele s koračnico. Predstavile smo se in 
tako odprle tekmo. Najprej smo se predstavile in pokazale svojo vajo 
mlajše deklice, nato kadetinje, dekleta iz Lukovice, članice z žogami, 
članice z vajo v estetski gimnastiki in članice z obroči in trakovi. 
Ko smo zaključile, smo nestrpno čakale na razglasitev. Prve so bile 
članice z vajo v estetski gimnastiki, druge smo bile mlajše deklice, 
tretje dekleta iz Lukovice, četrte članice z žogami, pete kadetinje z 
žogami in šeste članice s trakovi in obroči. Za nagrado je bila čokolada 
Milka z lešniki. Tekma je bila vsem všeč, in veselimo se že naslednje. 

Lana B.

Tepihi, naši vrli tepihi (part deux*)
Nazaj grede je bila logistika še bolj zahtevna, saj smo morali 
pospraviti apartma. Z očki smo se zmenili, da jih pokličemo, ko 
bomo blizu Ljubljane, pa pridejo pomagat. Bila je sončna nedelja, 
vsi trije ali pa vsaj odrasli del družine smo bili utrujeni, v apartmaju 

pa televizija (doma je nimamo) in na sporedu biatlon. Obvezno 
smo (med pospravljanjem apartmaja) spremljali Jakova Faka vse do 
prehoda ciljne črte kot zmagovalca svetovnega prvenstva na tekmi 
s skupinskim startom. Potem smo se odpravili proti Ljubljani in 
poklicali nekaj očkov. Eden je bil v savni, drugi na večerji, tretji na 
sestanku in četrti je lahko prišel. K sreči sokolci ravno ob nedeljah 
mečejo žogo na koš, zato so brez težav priskočili na pomoč in naredili 
vaje za moč – prenašanje tepihov iz kombija v telovadnico.

Katarina
* drugi del
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V zadnjih treh sezonah smo se najstarejši skupini ŠD Sokol Bežigrad – Zala pridružila tri dekleta, ki izhajamo iz različnih klubov: Monika 
Lončar, Tjaša Oblak in Nejka Progar. Vse tri smo študentke, kljub študiju pa se nikakor ne moremo odreči treningom, kar nas (poleg 
drugega) povezuje z dekleti, s katerimi treniramo. Ker odločitev, da nadaljuješ s treniranjem v klubu, ki ti ni domač, in z dekleti, ki imajo 
za seboj drugačno „ritmično vzgojo“ kot ti, mogoče ni tako samoumevna, smo se odločile, da napišemo krajši prispevek o tem, kako in 
zakaj je prišlo do tega, da smo na letošnjih prvenstvenih tekmah tekmovale kot članska trojica ŠD Sokol Bežigrad – Zala.

LJUBEZEN DO RITMIčNE GIMNASTIKE POVEZUJE ...

MONIKA (DŠR Murska Sobota, pri Zali 
od l. 2012)
Ritmično gimnastiko sem začela trenirati 
pred 15 leti v Društvu za športno rekreacijo 
Murska Sobota. Naučila sem se osnov 
ritmične gimnastike in kmalu za tem so prišla 
že prva tekmovanja. Skozi leta treningov 
sem si pridobila veliko izkušenj in se tudi 
preizkusila v vseh 
kategorijah. Ob koncu 
svojega srednješolskega 
izobraževanja, sem 
se morala odločiti, 
kaj bom počela v 
življenju in izbrala 
sem študij športne 
vzgoje, v Ljubljani. 
Ker sem se začasno 
preselila, je temu 
sledila tudi odločitev 
o tem, kaj z ritmično 
gimnastiko. Športa 
nisem mogla pustiti, 
zato sem se odločila, 
da bom zamenjala 
klub in tako sem se 
pridružila Športnemu 
društvu Sokol Bežigrad 
– sekciji za ritmično 
gimnastiko Zala. Skupina je, kot dekleta 
tudi potrjujejo, resnično »carska«. V njej 
se zelo dobro počutim in vzdušje je zelo 
sproščeno. Z zadovoljstvom gledam trud 
in voljo deklet, s katerimi treniram, in to 
tudi mene žene za delo in redno obiskovanje 
treningov, tekmovanj in drugih druženj zunaj 
telovadnice. Vesela sem, da so me dekleta tako 
lepo sprejela in da se dobro razumemo ter 
spoštujemo druga drugo. Vzdušje v skupini je 
odlično in zato sem zelo zadovoljna, da sem 
pred tremi leti izbrala najstarejšo skupino 
Zal, ker zdaj uživam v vajah in na treningih. 

TJAŠA (iz SŽ Bor Trst, pri Zali od l. 2013)
V življenju so določene stvari, naj bodo 
to predmeti, osebe ali dejavnosti, ki te 
definirajo. Če s treniranjem določenega 
športa začneš pri treh letih in se življenja 
brez njega ne spomniš, je neizbežno, da bo 
ta (tako ali drugače) del tebe za vedno. To 
je zame ritmična gimnastika. Odraščala sem 
med njenimi rekviziti, z dramami, ki so z njo 
povezane, in srečnimi trenutki, ki so bili tako 

športni, kot „nešportni“. Večna prijateljstva 
se tkejo ob skupnih poškodbah, mar ne? 
Prej ali slej pa se vse lepo konča: ko sem se 
znašla pred dejstvom, da bom zapustila svoje 
rodno mesto in odšla na univerzo v „tujino“ 
(beri: matico), sem s težkim srcem sprejela 
binom „študij na univerzi – popolnoma novo 
življenje“. Pa vendar, kot rečeno, te določene 

stvari definirajo. V dveh letih brez ritmične 
gimnastike v svojem življenju, sem razumela, 
kaj je vredno žrtvovati v prid študiju in česa 
ne: „ritmike“ ni mogel zamenjati noben 
pilates, še manj aerobika. Tako sem spet začela 
s treningi brez želje, da bi bila vključena v 
vaje ali tekmovala, ampak samo zato, da bi 
lahko trenirala ritmiko. To je veliko več, kot 
si človek predstavlja, ko so tekme in nastopi 
cilj, čeprav mi sploh ni odveč, da sem letos 
spet začela z obojim. In tako, in zato, sem tu 
in pišem o tem, zakaj je prišlo do tega – ker 
brez „ritmike“ sem nesrečnejša in ker sem v 
najstarejši Zalini skupini odkrila vzdušje in 
osebe, zaradi katerih sem srečnejša: najlepše 
stvari imajo najenostavnejše razloge.

NEJKA (ŠK Bleščica, pri Zali od l. 2014)
Z ritmično gimnastiko sem se začela 
spoznavati v 5. razredu osnovne šole, pred 
tem sem trenirala orodno gimnastiko, vendar 
me je ritmična gimnastika popolnoma 
osvojila. Ker so v skupino na moji osnovni 
šoli prihajala vedno mlajša dekleta, starejših 

pa nas je bilo bolj malo, smo se starejše 
priključile skupini na OŠ Prežihovega 
Voranca. 
Tam sem prvič videla nastopati skupino, 
v kateri sem sedaj. S svojim nastopom so 
me popolnoma navdušile in od takrat so mi 
bile vzor. Želela sem si, da bi tudi sama kdaj 
znala izvesti takšno vajo kot one. Na vsakem 

nastopu sem se veselila, da 
bom videla njihovo vajo. Z 
leti se je skupina, v kateri 
sem trenirala, manjšala, 
saj so dekleta prenehala 
trenirati. Tako se je v meni 
pojavila želja, da bi se 
priključila skupini, ki sem 
jo že od svojih začetkov v 
ritmični gimnastiki tako 
občudovala. 
Letos sem se tej skupini 
tudi pridružila in tega sem 
resnično vesela, saj se v 
skupini odlično počutim. 
Dekleta so me res zelo lepo 
sprejela. Kljub temu, da 
sem se pridružila šele letos, 
imam občutek, da sem del 
nje že precej dlje. V tem letu 
ne samo, da sem se naučila 

veliko novih stvari, dobila sem tudi nove 
prijateljice, kar mi zelo veliko pomeni.

TROJICA
V letošnjem letu smo se dekleta, ki smo 
se kot zadnje priključile najstarejši skupini 
Zale, odločile, da bomo združile znanje, ki 
smo si ga pridobile v treh različnih klubih 
iz treh različnih mest. Sestavile in tekmovale 
smo v sestavi z žogo, delo pa je bilo zaradi 
različnih predhodnih znanj zelo zabavno. 
Različne sposobnosti in veščine namreč 
prinašajo veliko pestrosti in večje potrebe 
po usklajevanju, zato je situacija še veliko 
zanimivejša. Prednost v vaji smo tako dale 
povsem drugim stvarem kot po navadi, kar 
je sami vaji dalo še poseben čar. Novonastalo 
vajo vadimo z užitkom in se med izvajanjem 
tudi počutimo vedno bolje, smo zadovoljne 
in tako dosegamo vedno boljše rezultate, tako 
na tekmovalni kot na osebni ravni.

Tjaša Oblak, Monika Lončar in  
Nejka Progar



Aina, 24 let, trenira od 4. leta Anja, 22 let, trenira od 6. leta Hana, 23 let, trenira od 10. leta Mirjam, 25 let, trenira od 7. leta

Karolina, 22 let, trenira 
od 9. leta

Starice carice, sezona 2014/15

Tjaša, 21 let, trenira od 
3. leta

Monika, 21 let, trenira od 6. letaŠpela, 23 let, trenira od 6. leta Sandra, 22 let, trenira od 10. leta

Sestavili: Mia Č. in Sandra T. Nejka, 20 let, trenira od 10. leta

Mia, 25 let, trenira od 8. leta
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ZAčETKI NAŠE RITMIčNE POTI

Smo skupina ritmičark, ki že več kot 15 let, ne glede na vse osebne, študijske in 
službene obveznosti, še vedno najdemo čas za druženje v telovadnici in zunaj nje. 
Naša pot se je začela v različnih klubih in programih, a vendar nas je ljubezen do 
ritmične gimnastike združila v »Starice carice«: 



Miška Eli

Poligon za premagovanje ovir

Nizka gred

Stolp za plezanje
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MIŠKA ELI
V športnem društvu Sokol Bežigrad že vrsto let izvajamo programe za rekreativno vadbo za 
otroke od 2.5 let naprej, to je skupina najmlajših cicibanov, ki so razdeljeni v dve starostni 
skupini. Vadba poteka dvakrat tedensko, termini vadbe potekajo vzporedno s šolskim 
letom, s pričetkom v septembru, zaključi pa se z junijem. To je prva oblika vadbe, kjer so 
otroci na vadbi brez navzočnosti staršev. Otroci se pri vadbi seznanijo oz. razvijajo osnovne 
gibalne sposobnosti ter spoznajo osnovne elemente gimnastike in si s tem postavijo temelje 
za udejstvovanje v kasnejših življenjskih obdobjih.

V našem društvu že vrsto let izvajamo program Sokolske zveze, program se imenuje Miška 
Eli, tako ob zaključku leta oz. sezone pripravimo nastop za starše na katerem otroci pokažejo 
naloge, ki jih je bilo potrebno osvojiti za posamezno medaljo Miške Eli ter prejmejo knjižico. 
Vsako leto program Miška Eli izvaja nekje cca. 40 otrok.

Knjižico Miška Eli dobi vsak član oddelka Cicibani. V knjižici so narisane naloge, ki jih otroci 
opravljajo za medalje miške Eli. Medalje so bronasta, srebrna in zlata. Naloge za posamezno 
medaljo so različne in se nadgrajujejo oz. stopnjujejo. Medalje naj bi otroci dosegali po 
treh starostnih stopnjah. Za otroke stare od 2. do 4. leta je namenjena bronasta medalja, 
za 4 do 5 let stare otroke pa srebrna medalja. Naloge za zlato medaljo so najzahtevnejše in primerne za starostno skupino otrok od 5 do 6 
let. Seveda pri tem ne gre za strogo omejitev glede na starost, temveč pri nalogah igrajo največjo vlogo otrokove motorične sposobnosti.

In kakšna je zgodbica o Miški Eli?: 
Miška Eli je rada skakala po stanovanju. Eli ni hodila v vrtec, saj jo je pazila babica in takrat, ko je imela risanja in igranja s kockami vrh 
glave, je stanovanje hitro spremenila v telovadnico. Ker je bilo stanovanje vedno razmetano, sta se mamica in očka odločila, da Eli vpišeta 
v program telovadbe Sokol Bežigrad. Ko je Eli prvič stopila v telovadnico, so se ji vse stvari zdele zelo velike. Eli je tiho opazovala druge 
miške in tudi sama telovadila tako, kot so ji pokazali vodniki. Kmalu ji je telovadba postala všeč, saj je v telovadnici lahko počela veliko 
več stvari kot doma. Plezala in spuščala se je po toboganu, delala prevale na blazini, hodila po gredi in delala lastovke, preskakovala kozo, 
najraje pa je skakala na kanvasu. Ko je bilo telovadbe konec, je Eli mamici z navdušenjem pripovedovala, kaj vse se je naučila. Mamica je 
bila vesela, da je Eli telovadba všeč in je zadovoljno poslušala, ko je Eli doma tudi dedku in babici pripovedovala, kako je bilo v telovadnici 
lepo. Zvečer, ko je Eli ležala v topli postelji, je sklenila, da bo redno hodila k telovadbi.

Bronasta medalja Eli 2 - 4 leta 
PREMAGOVANJE OVIR: Iz polivalentnih blazin se 
postavijo določene ovire, preko katerih mora otrok. 
 HOJA PO NIZKI GREDI Otrok hodi po nizki 
gredi do konca in nato seskoči. Pomoč staršev kot 
varovanje je dovoljena!
 VLEČENJE PO KLOPI Otrok se uleže na klop v 
lego na trebuhu z glavo naprej in se s soročnimi potegi 
vleče do konca klopi. Pomoč z nogama in staršev ni 
dovoljena. 
KOTALJENJE PO STRMINI Otrok se uleže na 
vrhu strmine, roki v vzročenje, noge iztegnjene in 
se pokotali po strmini navzdol. Naloga je uspešno 
opravljena, če naredi vsaj dva obrata za 360˚ okoli 
vzdolžne osi. Pomoč starša ni dovoljena. Predlog za 
pripravo strmine: 2 blazini in odrivna deska naloženi 
drug na drugo, prekrito z blazino.
 POSKOKI NA MALI PROŢNI PONJAVI (MPP) 
Otrok naredi 5 zaporednih sonožnih poskokov na 
MPP.  Pomoč staršev pri opravljanju naloge služi samo 
varovanju!
 VISENJE NA ROKAH Otrok se obesi na roke 
(letvenik, drog) in visi vsaj 20 sekund. Prijem je 
poljuben.
PLEZANJE Otrok spleza na stolp, nato se na drugi 
strani podrsa po deski navzdol v legi na trebuhu z 
nogami naprej. Pomoč starša pri opravljanju naloge 
je samo kot varovanje!



Poligon za vodenje žoge

Hoja po gredi

 Naskok na kup blazin ali Švedsko skrinjo

Skok na mali prožni ponjavi
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Srebrna medalja Eli 4 - 5 let 
HOJA PO VSEH ŠTIRIH Otrok se 5 metrov premika po vseh štiri v eno smer v opori 
spredaj, v drugo smer pa v opori zadaj. Poljubna izbira pomikanja z glavo ali nogami naprej.
 HOJA PO GREDI Hoja po nizki gredi bočno do polovice, nato obrat za 90˚ ter poljubna 
drža na eni nogi 2 sekundi, poljubna hoja do konca in seskok stegnjeno. 
PLEZANJE Otrok spleza po letveniku na desko, ki povezuje letvenik in švedsko skrinjo 
(višina skrinje 1 meter). Nato hodi vzravnano po deski do švedske skrinje in seskoči na 
mehke blazine. Doskok mora biti na noge.
SLALOM IN ZADEVANJE CILJA Otrok z obema rokama drži mehko žogo in z njo steče 
slalom okoli 5-ih stojal. Na koncu se ustavi pred črto ter vrže žogo v cilj, ki je oddaljen 1 
meter od črte. Za cilj se lahko uporabi nizek koš, obroč ali katera koli druga posoda premera 
okoli 40 cm.
 VLEČENJE PO KLOPI Z NAKLONOM Otrok se uleže na klop na trebuh in se z rokama 
brez pomoči nog vleče do konca klopi. Klop je postavljena z naklonom tako, da je zataknjena 
na eni strani na letvenik (4. letev). 
POSKOKI NA MALI PROŽNI PONJAVI (MPP) Otrok se v največ petih sonožnih 
poskokih na MPP obrne za 360˚ okoli svoje vertikalne osi. Po dokončanem obratu se z 
dvema sonožnima poskokoma umiri in odskoči na mehke blazine s preskokom nizke ovire 
(polivalentni trikotnik). Doskok mora biti na noge. 
VISENJE NA ROKAH Otrok se obesi na roke (letvenik, drog) in visi vsaj 30 sekund. 
Prijem je poljuben.

Zlata medalja Eli 5-6 let 
HOJA V OPORI PO KLOPI Hoja po vseh štirih naprej 
v opori spredaj po klopi. 
VODENJE ŽOGE IN ZADEVANJE CILJA Otrok 
vodi mehko žogo z nogo okoli 5-ih stojal. Na koncu 
pred črto z nogo ustavi žogo, jo pobere in meče z eno 
roko v cilj oddaljen 3 metre. Za cilj se lahko uporabijo 
blazine ali katero koli drugo oznako široko cca. 1 meter; 
žoga mora biti primerne velikosti, da jo lahko otrok 
drži z eno roko. 
HOJA PO GREDI Hoja po nizki gredi. Prva polovica 
je hoja vzvratno, nato obrat za 180˚ in poljubna drža 
na eni nogi 2 sekundi, nato do konca gredi hoja po 
prstih ter seskok stegnjeno.
NASKOK NA KUP BLAZIN ALI ŠVEDSKO 
SKRINJO Otrok steče proti odrivni deski, se z nje 
sonožno odrine in naskoči na noge na kup blazin ali 
švedsko skrinjo visoko vsaj 80 cm. Seskok je poljuben. 
PREVAL NAPREJ Otrok naredi preval naprej po 
blagi strmini (pod blazino podložimo odrivno desko) 
in konča preval v stoji. Pomoč rok pri vstajanju ni 
dovoljena.
 ŽABJI POSKOKI Otrok izvaja pravilne žabje poskoke 
(sonožen odriv iz globokega počepa, v fazi leta telo 
stegnjeno in vzročenje) v dolžini 4 metrov. 
SKOK NA MALI PROŽNI PONJAVI Otrok steče 
po klopi, skoči na MPP, se sonožno odrine ter skoči 
skok stegnjeno.
VISENJE NA ROKAH Otrok se obesi na roke (letvenik, 
drog) in visi vsaj 40 sekund. Prijem je poljuben.
 POSKOKI Otrok skače iz obroča v obroč 6-krat 
sonožno. Po zadnjem skoku naredi v obroču sonožni 
vertikalni poskok z obratom za 180˚ ter nadaljuje s 
poskoki iz obroča v obroč še 6-krat po eni nogi (3-krat 
po levi in 3-krat po desni nogi).

Viri:
•	 Crnek, D. (2008). Nova telovadnica. Stoja 13 (1), 8.
•	 Mally Buh, G. (2008). Analiza programov Športnega društva narodni domin možnosti 
•	 njihovega razvoja. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
•	 Videmšek, M. in Pišot, R. (2008). Šport za najmlajše. Ljubljana: fakulteta za šport in Inštitut za šport.

(povzeto po Videmšek M. in Pišot R., 2008)
Barbara Lukanc
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Ponedeljek in sreda zvečer sta že dolga leta namenjena vadbi članic društva ŠD Sokol Bežigrad, ki letos praznuje že 85. obletnico.  Članice 
Metka, Majda, Duša, Mira, Jana, Zdenka, Helena in še mnoge druge so zveste vadbi že veliko, veliko let. So vzor marsikateri drugi članici, 
saj skoraj ni ovire, ki bi jih ob tem času zadržala doma. Vedo, 
da je vadba dobra za telo, za dušo pa še druženje ob klepetu 
pred vadbo in na poti domov. Ni ovira niti mraz, sneg ali 
dež, le pozno spomladi jih včasih premami vrt, ki prav tako 
šteje za dobro razgibavanje. Še pridelek je tisti pravi – eko. 
Za letom primerno vadbo poskrbita Marija in Beba, ki se 
neumorno trudita, da bi bili naši trebuščki čim bolj ravni, 
da bi se lahko doma raztegnile do najvišje police v kuhinji 
in da bi lahko brez težav počepnile tudi na vrtovih.

Članice se veselimo vsakoletnega srečanja z veterani društva, 
ki nam ob Dnevu žena pripravijo gimnastični nastop. Prikaz 
njihove vaje na bradlji je sicer zelo kratek, toda vse nas 
zelo pritegne in ga nato nadaljujemo z malo prigrizka in 
prijetnim druženjem. Tako je bilo tudi letos, o čemer priča 
tudi fotografija ob prispevku.

Članice se kot dobre znanke in prijateljice pogosto srečujemo tudi izven športnega okolja. Redno se vsako leto snidemo ob koncu vadbe – 
pred poletnimi počitnicami. Takrat si povemo, kaj bomo počele v poletnih mesecih, in se dogovorimo, kdaj v septembru bomo ponovno 
začele. Verjemite mi, da znova in znova ugotavljamo, da začetek vadbe vsako leto že težko pričakujemo. 

Še niste včlanjeni? Pridružite se nam! 
Neli Kapus

Kot vsi kitajski pregovori, je tudi ta močno sporočilen. Treba je naprej, tako miselno, duhovno in fizično, in se ne predajati lenarjenju in 
svetobolju. In tega se zavedamo, me gospe že v precej zrelih letih, ki smo se odločile obiskovati telovadbo pri Mateju Kabaju v Športnem 
društvu Sokol Bežigrad. Vemo, da je telesna aktivnost pravzaprav predpogoj za drugo rast: miselno in tudi duhovno. Vemo, da ne smemo 
v teh letih nazadovati, kajti kot vse dobe v življenju, tudi ta prinaša svoj čar, samo treba se je tega zavedati, in to je možno samo z neko 
telesno in miselno kondicijo.

Z Matejem se vidimo dvakrat na teden. Naša skupina šteje okoli 12 članic. Prihajamo pridno, z vnemo, z veseljem. Včasih je tudi težko, 
ko te zjutraj boli to ali ono, ali pa so prisotni logistični problemi, a obstaja motiv: tam se bom sprostila, pozabila na to, kar me boli, in 
na logistične probleme, in si polepšala dan. To se vedno zgodi. In odhajamo s telovadbe dobro razpoložene, mogoče v manjših skupinah, 
kjer so pogovori veseli.

Včasih se mi zdi, takrat pred telovadbo, v garderobi, 
kjer si povemo vse mogoče, da smo si že domače in 
blizu, in to je vredno v tem svetu. In potem so tu 
naša ljubka srečanja ob rojstnih dnevih ali praznikih 
ob kavici z Matejem, ko nas natakar veselo pozdravi z 
vprašanjem: »Kako ste, gospodične?«

Ure z Matejem so krasne, v vseh ozirih. Teža je seveda 
na njem. Ve vse. Ve, kako strokovno delati z nami, kako 
dozirati vaje in spoštovati naše telesne probleme. Pa se 
kdaj pa kdaj pošali in reče: »To je pa bolnišnica z več 
oddelki.« In se smejimo. Matej pa premore še nekaj 
več in to pri njem vse cenimo: lep, spoštljiv odnos do 
gospa, ki se trudijo in včasih tudi ne zmorejo vsega. 
Zelo močan vezni člen je v tej ekipi.

In bo prišel naslednji teden, ko se bomo spet videle, 
poklepetale, postokale in ko nas bo Matej prizemljil 
in pognal naprej.

Breda Benko-Štiglic

GOSPE SENIORKE PRI TELOVADBI
NE MORETE SE POGANJATI NAPREJ S TREPLJANJEM PO HRBTU (kitajski pregovor)

GIBANJE IN DRUŽENJE
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MISELNE IGRE
IZBIRANJE PAJDAŠEV
Gusarski kapitan Zviti gusar je moral pogosto med 8 možmi izbrati 
4 može, ki naj bi šli skupaj z njim na kopno, in 4 može, ki naj bi 
ostali in pazili na ladjo. Štirje od 8 mož so bili njegovi prijatelji, 
4 pa zapriseženi sovražniki , ki se jih je bal. Ker je vedno skušal 
ustvariti videz pravičnosti, je pred vsako nalogo može na palubi 
zbral v krog in jih štel v nasprotni smeri urinega kazalca. Izločil 
je vsakega petega moža. Ko je moža izločil, je ta mož zapustil 
krog in Zviti gusar je naprej štel le može, ki so ostali. Zato je bilo 
pomembno, da je Zviti gusar svoje prijatelje uvrstil na prava mesta 
v krogu, kar je vedno tudi naredil. 
Vendar pa si je nekoč premislil in se odločil, da bo na kopno poslal 
svoje sovražnike. Možje so že bili na svojih mestih in po tradiciji je 
moral začeti šteti v nasprotni smeri urinega kazalca pri možu, ki je 
stal najbližje krmi. Edina rešitev je torej bila, da ne izloča vsakega 
petega moža. Kako je moral može izločati, da bi za pot na kopno 
izbral svoje sovražnike?

KOLIKO BARV
Koliko barv potrebujete, da pobarvate sliko, če morajo biti vsa 
sosednja območja različnih barv?

KAKURO
Podobno kot pri običajni križanki so podani opisi, ki pomenijo 
vsoto števil v vrstici ali stolpcu. Dovoljena števila so enomestna, 
različna od nič. V vsoti se posamezna števila ne smejo ponoviti.

HANJIE
Počrnite nekatera polja 
dane mreže tako, da 
bo število črnih polj 
v posamezni vrstici 
oziroma stolpcu ustrezalo 
številkam pred vrstico 
oziroma nad stolpcem. 
Tako na primer številke 
4 3 1, ki stojijo pred neko 
vrstico, povedo,
da mora biti v tej vrstici 
najprej skupina 4 
zaporednih črnih polj, 
nato skupina 3 zaporednih 
črnih polj in nazadnje še 
eno samo črno polje. Med 
posameznima skupinama 
je vsaj eno belo (prazno) 
polje.
Nasvet: polje, za katero 
veste, da ni črno, označite 
na primer z majhno piko.
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Letošnji občni zbor društva je bil volilni. 
Prisotnih je bilo 31 članov in prijateljev 
društva. Potekal je v spodnji dvoranici v petek 
27. marca 2015 - z naslednjim dnevnim 
redom:
1. pozdrav in otvoritev,
2. izvolitev delovnega predsedstva,
3. poročila (predsednik, tajnik, gospodar,   
    blagajnik, načelniki, nadzorni odbor),
4. razprava o poročilih,
5. spremembe v statutu
6. razrešitev organov in volitve,
7. programske smernice društva,
8. plani v letu 2015 in naprej,
9. razno,
10. zaključek in druženje.

ZAPISNIK DOGAJANJA:
1.) Zbor članov otvori predsednik Andrej 
Pregelj in predlaga delovno predsedstvo.
2.) Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo 
v sestavi: Goran Turk (predsednik), Matej 
Pregelj (zapisnikar) in Urša Kranjec (član)
3.) Izvoli se verifikacijska komisija: Peter 
Sternad, Andrej Stajić,
4.) Izvolijo se overitelji zapisnika: Jure Kern 
in Drago Vrbec.
5.) Verifikacijska komisija popiše prisotne 
(priloga 1) in ugotovi se, da ni dovolj 
prisotnih, da bi takoj nadaljevali z delom. 
Odmor 30 minut izkoristimo za debato 
o dejavnostih, povezanih s proslavitvijo 
letošnjega jubileja (85-letnica) in drugo 
društveno problematiko. 
6.) Potem delovno predsedstvo začne z 
delom. 
- Prva naloga je odločitev o kandidacijski 
komisiji. Le- ta je delovala v sestavi: Urška 
Kranjec (načelnica), Matej Pregelj (načelnik), 
Miran Dernikovič (načelnik), Jure Kern 
(vodja dela po šolah), Dejan Jovanovič 
(vodja A-programa) aktivna že od 18. 2., 
ko je bila formirana na IO. Pri njenem delu 
sta sodelovala sta tudi oba podpredsednika 
in predsednik društva. Danes na zboru  bo 
njihovo skupno delo obrazložil - in prevzel 
izvedbo volitev - predsednik delovnega 
predsedstva.

- Sledila so poročila so poročila 
o delu društva v preteklem letu. 
Poročila so podali  nosilci društvenih 
funkcij: predsednik, tajnik, gospodar, 
blagajnik, načelniki in nadzorni 
odbor.  Poročila so priloga k temu 
zapisniku.
7.) Razprava o poročilih:
a. Prestop na računovodski servis ni 
bil najbolj uspešen; še vedno so težave; 
stanje je potrebno izboljšati. Npr. 
stroškovna mesta niso dobro označena 
b. Nadzorni odbor se bo poskusil 
sestati dva do trikrat letno (do sedaj zgolj 
enkrat), da bo sproti preverjal delovanje 
računovodstva.
c. Jure Kern izpostavi problem mrtve poletne 
sezone oz. željo, da bi to obdobje bolje 
izkoristili tudi za pridobivanje dodatnih 
financ. Npr. izvedba aktivnih počitnic v 
sodelovanju s ŠD Špička,
d. Andrej Stajič spomni, da smo (društvo) 
s strani MOL-a dobili nagrado/priznanje za 
dobro delo. Podobno priznanje je dobil tudi 
Rok Klavora za tekmovalne uspehe.
e. Urška Kranjec izpostavi problematiko 
motiviranosti starejših deklic, ki trenirajo 
manj intenzivno. Sprašuje se, kako popestriti 
vadbo (npr. dodatni izleti). Izpostavi še 
potrebo po sponzorskih nagradah pri 
organizaciji tekem in nastopov.
f. Vsa poročila so bila sprejeta.
8.) Spremembe statuta obrazloži predsednik 
delovnega predsedstva, ki je v zadnjem 
tednu uskladil naše želje z državnimi pravili. 
Dodatno se opazi nekaj napak in oblikuje še 
nekaj popravkov:
a. Prvi člen se popravi tako, da naslov društva 
spreminja zgolj zbor članov.
b. Vse omembe pravilnikov se spusti, v 
24. člen pa se dopolni z izjavo, da izvršni 
odbor sprejema vse pravilnike, potrebne za 
delovanje društva.
c. Med dejavnosti v 8. členu se doda tudi 
umetnost.
d. Dopolnjen pravilnik je soglasno sprejet in 
je priloga tega zapisnika.
9.) Nadzorni odbor predlaga razrešitev 

dosedanjih odborov, kar je 
soglasno sprejeto in vsi organi 
društva so sedaj razrešeni. 
Kandidacijska komisija 
obrazloži kandidatno listo, 
ki smo jo obravnavali v 
tednih pred zborom. Sledi 
izvedba volitev, na katerih  
je kandidatna lista (v prilogi) 
soglasno sprejeta. Predsednik 
postane Andrej Stajič, člani 
izvršnga odbora so še: Goran 

Turk (predsednik ŠRG Zala), Andrej Pregelj 
(dosedanji predsednik), Peter Sternad (tajnik, 
gospodar), Jure Kern (koordinator načelnikov, 
koordinator vadbe po šolah), Matej Pregelj 
(načelnik moških odd.), Miran Dernikovič 
(načelnik rekreacijskih odd.), Issa Kamala 
Osojnik Černivec (predstavnica ŠRG Zala), 
Dejan Jovanovič (trener A-programa moške 
šp. gimnastike), Drago Vrbec (predstavnik 
staršev, članov), Matej Opaškar (predstavnik 
mlajših vodnikov). Imenovana sta še dva 
nadomestna člana IO in sicer: Jure Černič 
(veteran) in Vesna Kapelj-Svet (starši).
10.) Novi predsednik se najprej zahvali 
predhodnemu za vse do sedaj opravljeno delo 
in mu v imenu društva izroči priložnostno 
darilo.  Nato predstavi svoj program/vizijo 
za delo v prihodnje (v prilogi). 
11.) Razprava:
a. Andrej Pregelj predstavi priprave na 
85-letnice. Glavni dogodki/akcije bodo:
i. Zlet (26. 9. 2015) – zunanja lokacija: 
nogometno igrišče v jami, Plečnikov stadion, 
kje v centru mesta ... V primeru dežja v 
ŠC Triglav (že rezervirano); nastopilo bo 
predvidoma osem slovenskih društev, dve 
do tri srbska in eno italijansko.
ii. Okrogla miza o Sokolstvu – predvidoma 
na predvečer
iii. Razstava v knjižnici Bežigrad
iv. Bilten
v. Društveni piknik (junij 2015) – tu bomo 
že predstavili zametke Zletnih točk.
b. G. Jarh predstavi idejo o združevanju/
povezovanju športa in umetnosti – v stilu 
cirkusa »De Soleil«. Predlaga, da bi v Sloveniji 
to pobudo prevzela sokolska društva in 
oblikovala slovensko predstavo/nastop v 
obsegu 10-15 točk (do dve uri). Vseslovenska 
ekipia bi hodila po nastopih. Predlaga tudi 
pripravo društvenega videospota, za reklamo.
c. Ga. Mahkovic predlaga, da bi 85-letnico 
društva bolj promovirali – na vseh dogodkih 
do takrat. Opozori tudi na slabo ažurnost 
internetne strani – slike, podatki, rezultati. 
8. Po zaključku dela je sledilo druženje vseh 
prisotnih ob priložnostnem prigrizku.

Zapisal: Matej Pregelj

LETOŠNJI ZBOR čLANOV ŠD SOKOL BEŽIGRAD 



USTVARJENA 
DRUGAČNA
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3. jan. Pohod na Blegoš (pribl. 20 članov)
24. jan. Tehnični kongres gimnastične zveze (vodniki)
14. feb. Maškarada (cca 40 otrok)
22. feb. 1. pokalna tekma programa A in A1 - ritmika
23.-27. feb. Počitniški trening in pižama party (cca 40 otrok)
19. mar.  Svetovni Pokla Cottbus (R. Klavora in J. Pavlica) 
21. mar.  Gimkov Pokal (naša organizacija in cca 30 naših otrok)
21. mar.  OP Renč v skokih z MPP (množična udeležba)
22. mar. Prva pokalna tekma programa A in A1 - ritmika
25. mar.  Svetovni Pokal Doha (R. Klavora)
27. mar.  Zbor članov društva (Andrej Stajič postane predsednik)
4. apr.  Gimkov Pokal - finale (sodeluje nekaj naših otrok)
3.-5. apr. Svetovni pokal v športni gimnastiki v Ljubljani
11. apr. Pokal Narodni dom (fantje obvezne vaje)
12. apr. 40. Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z MPP (naša tekma)
13. apr. Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki (R. Klavora 10. mesto)
18. apr. Državno prvenstvo v skokih na VPP (množična udeležba)
26. apr. 3. pokalna tekma programa A in A1 - ritmika
7. maj Svetovni pokal Varna (R. Klavora in J. Pavlica)
15. maj Pričetek izobraževanja za vaditelje gimnastike (5 naših vodnikov)
16. maj Pokal Ruš (fantje obvezne vaje)
16. maj Državno prvenstvo v športni gimnastiki za vse
21. maj Svetovni Pokal Anadia (R. Klavora in J. Pavlica)
25. maj Društveno tekmovanje za priznanje Sokolček - dekleta
26. maj Društveno tekmovanje za priznanje Sokolček - fantje
30. maj 8. Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na VPP (naša organizacija)
30. maj 10. tekomavanje Teamgym Slovenija (naša organizacija)
30. maj Zelena jama open (vrsta deklic)
31. maj Pokal Viča v športni gimnastiki (fantje obvezne vaje)
2. jun.  Miška Eli - preizkus znanja in podelitev medalj (cca 20 otrok)
3. jun.  Priključitev nove sabljaške sekcije Nike
6. jun.  Nastop ob dnevu športa, Novi trg v Ljubljani (cca 12 nastopajočih)
6. jun.  Pokal Slovenije v športni gimnastiki (fantje vse kategorije)
13. jun. Mednarodna tekma v skokih na VPP, Graz (trije naši tekmovalci)
20. jun.  Društveni piknik

popis dogodkov v letu 2015
TELEGRAFSKO

SPONZORJI



RAZPRIMO KRILA!

ŠD SOKOL 
BEŽIGRAD

*OJ: osti jarej - ostani mlad.
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VABLJENI!
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OJ SOKOLI!

SOKOLSKI ZLET
posvečen 85-letnici delovanja ŠD Sokol Bežigrad

Ljubljana - sobota - 25. in 26.09.2015

Okrogla miza: vloga sokolstva na Slovenskem
25.09.2015 - 18:00 - Fakulteta za šport

Predstavitev udeležencev Zleta s povorko
26.09.2015 - 10:30 - Novi trg

Zlet z atraktivnimi nastopi 
26. 09. 2015 - 16.00 - ŠC Triglav - jama pri Plečnikovem stadionu

Mednarodni
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