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NAjBOLjši 
špOrTNiKi iN 
špOrTNice šD 
GiB šišKA v 
LeTu 2017
Pripravila: Katja Rudaš

Leto 2017 je bilo za naše športnice in športnike izred-
no uspešno. Na državnih prvenstvih iz juda in ženske 
športne gimnastike, so se naši člani in članice odreza-
li izvrstno. Judoisti in judoistke so skupno osvojili 26 
medalj, gimnastičarke pa 73 medalj iz državnih pr-
venstev v letu 2017. Poleg državnih prvenstev so se 
naši športniki udeležili tudi mednarodnih tekmovanj 
iz juda in ženske športne gimnastike.

Judoisti in judoistke so se udeležili številnih tekem, na 
katerih so skupno osvojili odlične rezultate. Seštevek 
vseh rezultatov in uspehov naših judoistov je poneslo 
ŠD GIB Šiška na 7. mesto od 95 registriranih judo 
klubov. V letu 2017 je najboljše uspehe dosegla Zarja 
Tavčar, ki je v kadetski kategoriji do 63 kg osvojila 3. 
mesto na Evropskem kadetskem prvenstvu v Kauna-
su (Litva) in prav tako 3. mesto na Olimpijskem festi-
valu evropske mladine v Gyoru (Madžarska). S tema 
rezultatoma se je zapisala v zgodovino Judo kluba 
Šiška, saj je prva dobitnica medalj na Evropskem pr-
venstvu in Olimpijadi mladih.

Tudi telovadke ženske gimnastike so v letu 2017 prid-
no trenirale kar se kaže v veliki beri medalj, ki so jih 
osvojile na tekmovanjih. S svojimi uspehi in rezultati 
uvrščajo ŠD GIB Šiška na sam vrh stopenjskega pro-
grama v ženski športni gimnastiki.

najBoljše gimnaStičarke v letu 2017

ivana kamnikar – najboljša članica
• Udeleženka  svetovnega pokala v Bakuju, Dohi in 
Parizu in finalistka na bradlji v Dohi

• Udeleženka poletne univerzijade v Taipeju, kjer je 
tekmovala v mnogoboju
•Pokalna prvakinja Slovenije na parterju za leto 2017

lara crnjac – najboljša mladinka
• Pokalna prvakinja Slovenije  na gredi za leto 2017
• Mladinska državna prvakinja v mnogoboju in na 
vseh štirih posamičnih orodjih

tia emBeršič – najboljša kadetinja
• Tretje mesto v mnogoboju na Pokalu Slovenije
• Drugo mesto na državnem prvenstvu na bradlji in 
tretje mesto na vrtalici

Posebna nagrada za nastop na oFem – olimpijs-
ki festival evropske mladine (gyor, madžarska):
• Lara Crnjac
• Gaja Žabnikar

najBoljše juDoiStke in juDoiSti v letu 2017

zoja oBlak – najboljša starejša deklica
• Državna prvakinja v kategoriji do 40 kg
• Zmagovalka na šestih tekmovanjih v letu 2017
• 4. mesto v skupnem točkovanju za Slovenski Pokal 
v letu 2017 med vsemi slovenskimi starejšimi dekli-
cami

neva accetto vranac – najboljša mlajša kadetinja
• Državna prvakinja v kategoriji do 57 kg
• Zmagovalka na petih tekmovanjih v letu 2017
• 3. mesto v skupnem točkovanju za slovenski pokal 
v letu 2017 med vsemi slovenskimi mlajšimi kadet-
injami

zarja tavčar – najboljša kadetinja
• Državna prvakinja v kategoriji do 63 kg
• Osvojila je 3. mesto in trikrat 5. mesto na tekmah 
evropskega kadetskega pokala
• 3. mesto na evropskem prvenstvu za kadetinje v 
Kaunas (Litva)
• 3. mesto na OFEM - Olimpijskem festivalu evropske 
mladine v Gyoru (Madžarska)

Patricija Pozvek – najboljša mladinka
• Državna podprvakinja v kategoriji do 57 kg

BlaŽ vrankar – najboljši član
• Državni prvak na Pasovnem državnem prvenstvu
• 5. mesto na Državnem prvenstvu za člane
• Osvojil je dvakrat 1. mesto na tekmovanjih za Slov-
enski pokal

Posebna nagrada za nastop na oFem – olimpijs-
ki festival evropske mladine (gyor, madžarska):
• Zarja Tavčar – 3. mesto na OFEM
• Dora Bohinc

članSka ekiPa šD giB šiška – državni ekipni 
podprvaki v 1. slovenski judo ligi 2017
Ekipo ŠD GIB Šiška so zastopali naslednji tekmovalci:
- 60 kg: Sedeu Jure, Košec Miha
- 66 kg: Oblak Gašper, Klopčič Urh
- 73 kg: Međeral Ivan, Pečnikar Martin, Cankar Žiga, 
 Bizjak Luka, Jurković Marko, Žiga Vuzem
- 81 kg: Prodan Marko (kapetan), Kranjc Požar Peter, 
 Jurković Ivo, Košec Žiga
- 90 kg: Jerman Gašper, Ambrožič Luka, Marinčič 
 Primož
- 100 kg: Ovijač Matic, Vrankar Blaž
trener: Grega Makovec 

Tekmovalci članske ekipe ŠD GIB ŠIŠKA so že tretje 
leto zapored bili med prejemniki medalj v najmočne-
jšem slovenskem ekipnem judo tekmovanju, kar kaže 
na dobro kontinuirano delo v judo sekciji.
Čestitke našim najboljšim športnikom in športnicam 
za uspehe in rezultate!
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rezultati državnega prvenstva iz ženske športne 
gimnastike v rušah 2.-3. 12. 2017 

1. StoPnja
ekipno 1. in 2. mesto
Posamično do 8 let:
1. mesto Makuc Ula
2.mesto Ota Aja
3. mesto Koštrun Emilija
4. mesto Predanič Lana
10. mesto Škrinjar Zala
Posamično nad 8 let:
2. mesto Gartner Pia
3. mesto Hoenigsman Neli
3. mesto Reflak Dita
5. mesto Cajnko Caf Lora
8. mesto Rigler Liza

2. StoPnja
ekipno 1. in 2. mesto
Posamično do 9 let:
1. mesto Prešeren Plut Kiara
3.mesto Kumelj Krista
3. mesto Rebec Hana
5. mesto Dobrič Tara
5. mesto Lah Zarja
7. mesto Winkler Anja
10. mesto Glažar Tamše Ronja
14. mesto Mohorčič Božič Tara
Posamično nad 9 let:
1. mesto Lukan Ana

3. StoPnja
ekipno 2. in 4. mesto
Posamično do 10 let:
10. mesto Planinc Zoja
Posamično nad 10 let:
2. mesto Zvonar Lia
7. mesto Brišnik Nadja
8. mesto Bežan Zoja
10. mesto Blažina Lina
11. mesto Mikek Karlina

12. mesto Reja Ana
13. mesto Mesec Pika
15. mesto Blažina Pia
16. mesto Novak Julija
18. mesto Jenko Katja

4. StoPnja
ekipno 1. in 2. mesto
Posamično:
1. mesto Tomažin Sara
2. mesto Križnar Lili
2. mesto Tomaževič Jerca
4. mesto Djurica Daša
5. mesto Matkovič Alicija
7. mesto Kobal Ninkovič Larisa
10. mesto Završki Anja
11. mesto Kumelj Pia
15. mesto Kramar Liza
20. mesto Bešlaga Ada

4. StoPnja
ekipno 1. mesto
Posamično:
1. mesto Rihtar Godler Taja
2. mesto Habjan Tara
3. mesto Omerzu Nea
5. mesto Škalič Viviana
6. mesto Giacomelli Nika

5. StoPnja
ekipno 2. mesto
Posamično:
2. mesto Tajhmajster Elena
5. mesto Golob Hana
10. mesto Skrt Julija
12. mesto Mohorčič Klarisa
15. mesto Erjavec Maša
19. mesto Kresal Maja

6. StoPnja
ekipno 1. mesto

Posamično:
3. mesto Ilič Lana
5. mesto Kambur Ajda
6. mesto Pestotnik Stres Dora
7. mesto Marušič Pavlina
8. mesto Petrič Leja
15. mesto Sodnik Nina

7. StoPnja
ekipno 1. mesto
Posamično:
1. mesto Porenta Pia
2. mesto Jakopin Gitica
4. mesto Novak Lucija
5. mesto Kambur Zarja

mlajše 
Deklice

Dvovišinska 
bradlja gred Parter Preskok vrtalica mnogoboj

Kos Tara 5. mesto 3. mesto 4. mesto 4. mesto 5. mesto 5. mesto

Starejše 
Deklice 
ekipno 1. in 
2. mesto

Dvovišinska 
bradlja gred Parter Preskok vrtalica mnogoboj

Casagrande 
Eleonora

8. mesto 1. mesto 6. mesto 2. mesto 11. mesto 6. mesto

Konič Živa 1. mesto 2. mesto 3. mesto 5. mesto 4. mesto 2. mesto
Pavlin Tia 7. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto 12. mesto 7. mesto
Trtnik Zala 2. mesto 4. mesto 1. mesto 1. mesto 3. mesto 1. mesto
Jaki Lina 4. mesto 5. mesto 4. mesto 3. mesto 6. mesto 4. mesto
Davidovič 
Nina

3. mesto 6. mesto 2. mesto 9. mesto 1. mesto 3. mesto

Ravnihar 
Lučka

5. mesto 7. mesto 8. mesto 14. mesto 5. mesto 5. mesto

kaDetinje Dvovišinska 
bradlja gred Parter Preskok vrtalica mnogoboj

Emberšič Tia 2. mesto 4. mesto 4. mesto 5. mesto 3. mesto 4. mesto

mlaDinke
ekipno 1. mesto

Dvovišinska 
bradlja gred Parter Preskok mnogoboj

Crnjac Lara 1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto
Žabnikar Gaja 2. mesto 2. mesto 5. mesto 5. mesto 2. mesto
Plevčak Brina 4. mesto 5. mesto 2. mesto 3. mesto 3. mesto
Kunaver Meta 3. mesto 5. mesto 6. mesto 2. mesto 5. mesto
Jovanovič Liza 4. mesto 3. mesto 6. mesto

članice gred Parter mnogoboj
Miklič Naja 4. mesto 4. mesto 6. mesto
Benedik Janina 5. mesto 8. mesto
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nacionalna StoPnja
ekipno 1. mesto
Posamično:
1. mesto Dolenec Brina
2. mesto Staver Sara
3. mesto Jenko Vesna
5. mesto Ursich Hana

rezultati državnih prvenstev iz juda

DP starejši dečki in deklice u14, maribor 
(4.2.2017)
-46 kg Arko Arne  3. mesto
-50 kg Sikošek Gaber 1. mesto
-55 kg Sirar Aleks 7. mesto
-60 kg Kompare Gaberšek Matic 2. mesto
-40kg Oblak Zoja 1. mesto

DP mlajši kadeti in mlajše kadetinje u16, 
Prevalje (26.3.2017)
-46 kg Kavčič Leon 3. mesto
-50 kg Rogelj Maks  7. mesto
-55 kg Košec Miha 5. mesto
-60 kg Oblak Andraž 2. mesto
-66 kg Tacar Ambrož 3. mesto
-66 kg Tkalčec Mark 3. mesto
-73 kg Haroj Timon 3. mesto
-81 kg Prosenik Jernej Peter 1. mesto
-40 kg Deželak Tia 2. mesto
-57 kg Accetto Vranac Neva 1. mesto
-57 kg Perbil Manja 5. mesto
-63 kg Pušnik Eva 5. mesto

DP kadeti in kadetinje u18, maribor 
(4.2.2017)
-50 kg Košec Miha 3. mesto
-50 kg Bergant Filip Evgen 5. mesto
-60 kg Klopčič Urh 2. mesto
-60 kg Sedeu Jure 3. mesto
-66 kg Čergič Uroš 7. mesto
-52 kg Accetto Vranac Neva 5. mesto
-57 kg Šuligoj Manca 3. mesto

-63 kg Tavčar Zarja 1. mesto
+70 kg Bohinc Dora 1. mesto

DP kadeti in kadetinje u21, koper 
(5.3.2017)
-60 kg Klopčič Urh 2. mesto
-60 kg Sedeu Jure 3. mesto
-81 kg Kranjc Požar Peter 5. mesto
-90 kg Kodela Rok 3. mesto
-90 kg Ambrožič Luka 5. mesto
-57 kg Pozvek Patricija 2. mesto
-57 kg Šuligoj Manca 5. mesto
-63 kg Tavčar Zarja 5. mesto
-78 kg Bohinc Dora 1. mesto

DP mlajši člani in mlajše članice u23, 
kranj (6.5.2017)
-66 kg Oblak Gašper 4. mesto
-90 kg Vrankar Blaž 5. mesto

DP člani in članice Sen, Prevalje 
(26.3.2017)
-60 kg Klopčič Urh 3. mesto
-66 kg Oblak Gašper 5. mesto
-90 kg Jerman Gašper 3. mesto
-90 kg Vrankar Blaž 5. mesto
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Dan čiStega šPorta (Play true Day), 10. aPril

“Play True Day” - Dan čistega športa je dan, namen-
jen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o 
čistem športu. Pobudo za Play True Day je v letu 
2014 dalo 17 južnoameriških držav, ki so, v sodelo-
vanju s Svetovno protidopinško agencijo (WADA) 
in na podlagi Montevideo deklaracije, razglasile 10. 
april za »Play True Day». Namen tega dne je preko 
preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, športno 
in splošno javnost s svetovnim bojem proti dopingu.
V letu 2016 se je, v sklopu Erasmus+ projekta, praz-
novanju Dneva čistega športa pridružila tudi Slo-
venija. Na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu so 
tako Slovenska antidoping organizacija ter nekatere 
nacionalne panožne športne zveze in društva izvedle 
številne preventivne aktivnosti ter tako poizkušale 
dvigniti nivo zavedanja o nevarnostih dopinga v Slo-
veniji in drugod v Evropi.

Svetovni protidopinški kodeks od podpisnic zahte-
va organizacijo in izvedbo izobraževalnih, informa-
tivnih in preventivnih programov za čist šport, v 
katero mora biti vključenih čim več ljudi. Še posebno 
izpostavljena skupina so športnice in športniki, kat-
erih temeljna pravica je, da so informirani in oza-
veščeni o nevarnostih dopinga. Dan čistega športa 
je tako pomemben del preventivnih protidopinških 
programov v Sloveniji.

V torek, 10.04.2018, na Dan čistega športa, so se tren-
erji Športnega društva GIB Šiška udeležili seminarja 
v Grad Hotelu Union, ki ga je organizirala slovens-
ka protidopinška organizacija SLOADO. V okviru 
mednarodnega projekta “PLAY TRUE DAY”, ki je 
namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ide-
je o čistem športu so nam svoje znanje, izkušnje in 
priporočila predstavili različni strokovnjaki na svojih 
področjih (psihologinja dr. Tanja Kajtna, profesor dr. 
Branko Škof, zdravnik dr. Robert Marčun, … itd.).

Naj informacija o Dnevu čistega športa doseže čim 
večje število športnikov, trenerjev, staršev in dru-
gih športnih navdušencev ter na tak način obvaruje 
mlade športnike in športnice pred nevarnostmi up-
orabe dopinga! 

Povezave: http://www.sloado.si/
     https://www.facebook.com/sloado/

ALi DOpiNG 
ogroža 
NAše mLADe 
špOrTNiKe?
Pripravil: Marko Prodan

Doping že dolgo ni več samo problem vrhunskega 
športa in vrhunskih športnikov, temveč vedno bolj 
postaja nevarnost, ki ogroža tudi rekreativne športni-
ke in mlado populacijo, med njimi še posebej mlade 
športnike.

V Športnem društvu GIB smo pripravljeni pomaga-
ti pri promociji temeljne vizije Slovenske antidoping 
organizacije SLOADO, katere namen je »zaščititi 
temeljno pravico športnika, da trenira in tekmuje v 
okolju brez dopinga«. Pri dopingu ne gre le za kršen-
je športnih in etičnih pravil, temveč tudi za kasne-
jše resne zdravstvene posledice, ki se, žal prevečkrat 
končajo tudi s smrtjo.

SlovenSka antiDoPing organizacija 
(SloaDo)

SLOADO je neodvisna protidopinška organizacija, 
ustanovljena 25. septembra 2013 s strani Olimpijs-
kega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
SLOADO je v Republiki Sloveniji pristojna za izva-
janje programa preprečevanja dopinga v športu, ki 
temelji na zaščiti temeljne pravice športnika, da tre-
nira in tekmuje v okolju brez dopinga, in mora za-
gotavljati usklajen in učinkovit program boja proti 
dopingu na področju odkrivanja, odklanjanja in pre-
prečevanja dopinga v športu. 

Poudarek dela SLOADO je na ozaveščanju šport-
nikov in drugih udeležencev v vseh pojavnih oblikah 
športa, na oblikovanju nacionalne skupine za testi-
ranje športnikov izven tekmovanj ter stalni prisot-
nosti na tekmovanjih nacionalnih športnih zvez, z 
namenom izvajanja testiranj na tekmovanjih in dru-
gih dejavnostih, ki jih opredeljuje UNESCO Medn-
arodna konvencija proti dopingu v športu.
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TeLOvADKe 
šD GiB sO 
se udeležile 
gimnastičnih 
priprAv v 
rusiji
Pripravila: Špela Casagrande 

Konec oktobra 2017  se je sedem naših pogumnih 
deklic (Živa Konič, Zala Trtnik, Lina Jaki, Nina Da-
vidovič, Eleonora Casagrande, Lučka Ravnihar in 
Anna Malkova, letnik 2006-2007) skupaj s tremi še 
bolj pogumnimi trenerji (Vesna Stare - Crnjac, Urban 
Sever in Lyudmila Korolenko) podalo na dolgo pot. 
Priprave so jih tokrat čakale kar v Rusiji, natančneje 
v mestu  Zvenigorod, kamor so se podale na povabilo 
Ruske gimnastične zveze. Priprave so bile nepozabna 
izkušnja.

Pričakal jih je sneg in mraz, a topla dobrodošlica. Sta-
novale so v neposredni bližini dvorane in trenirale 
skupaj s šestnajstimi nadarjenimi ruskimi deklicami, 
približno istih let. Treningi so potekali dvakrat na 
dan, zjutraj 4 in popoldne 3 ure, kar nanese še skoraj 
poln delovni čas. Treningi so bili kondicijsko naporni 
in tehnično zahtevni. Menda so ruski trenerji priča-
kovali, da bodo po nekaj dneh vrle Slovenke »poce-
pale kot muhe«, a naše punce se niso dale ugnati in 
so zdržale do konca. Pridobile so veliko, saj se ruski 
trenerji niso bali pokazati in deliti svojega znanja.

Deklicam je bilo še posebej všeč, da je bil na vsakem 
izmed orodij z njimi trener, ki je bil posebej uspos-
obljen za to orodje. Vsi so se naučili veliko novega, 
tako deklice kot trenerji, in treningi so potekali v res-
nično prijetnem delovnem vzdušju.

Ob popoldnevih so si občasno lahko privoščile tudi 
kopanje v bazenu, v nedeljo, ko so imele prost dan, pa 
so šli so na ogled Moskve, ki jih je presenetila s svo-
jo lepoto in slikovitostjo. Seveda naša odprava ni kar 
tako, in po Moskvi jih je vodič vozil v pravi limuzini. 

Trenerji so odlično poskrbeli za dekleta, ne glede na 
vse napore in nezgode, dekleta so stkala nova prijatel-
jstva in še poglobila svojo ljubezen do gimnastike, se 
vrnila domov utrujena, vendar srečna in polna lepih 
vtisov, zato se starši vsem, ki so pripomogli k tako 
lepi izkušnji iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala 
pa gre še podjetju Eta Kamnik, ki je našo odpravo 
sponzoriralo.
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priprAvLjANO 
OBDOBje  
juDOisTOv šD 
GiB šišKA
Pripravil: Marko Prodan

Klasično pripravljalno obdobje se v današnjih časih 
ne izvaja samo v kratkem ali daljšem obdobju v zač-
etku (mezocikel) tekmovalne sezone. Današnji mod-
el kondicijske priprave je povezan proces skozi celo 
leto. Veliko je tudi individualnega dela s športnikom 
- dela z osebnim trenerjem, psihologom ter fizioter-
apevtom, ki se dopolnjujejo in sodelujejo z glavnim 
trenerjem. Način in količina takšnega načina dela se 
povečuje s starostjo tekmovalcev in tekmovalk, ko-
ličino in intenzivnostjo treningov, priprav in tekmo-
vanj v določenem obdobju. 

Odmor oz. prehod med staro in novo sezono ni 
posebej dolg, približno 4 tedne tako, da pri nekaterih 
otrocih in starejših tekmovalcih ne pride do velikih 
sprememb, čas je v večji meri namenjen telesnem in 
psihološkem počitku, ki med tekmovalno sezono ni 
mogoč. Vsekakor pa moramo poznati faze razvoja 
posameznih vadečih. Upoštevati je potrebno seveda 
povezavo z obdobjem adolescence kjer med 10. in 20. 
letom pride pri otrocih do naglih sprememb telesne 
višine, anatomskih in fizioloških ter sprememb psi-
hološkega in socialnega funkcioniranja. V tem obd-

obju pod vplivom hormonov in socialnih dejavnikov 
poteka prehod iz otroštva v odraslost. Praviloma 
v času poletnih počitnic otroci pridobijo na telesni 
masi in telesni višini.  

Strokovna ekipa judo sekcije, v smeri po izboljšanju 
kvalitete dela ter doseganju čim boljših tekmovalnih 
rezultatov, pripravi plan dela treningov, ki obsega 
enoletni cikel. Zaradi številnih domačih in medn-
arodnih tekmovanj se le ta deli na več delov, ki ima-
jo vrhunec v spomladanskih ali poletnih mesecih 

(državna prvenstva, evropsko prvenstvo, svetovno 
prvenstvo).

Trenerji v programih usmerjevalnega športa (UŠ, 
12-20 let) v zadnjih letih vedno bolj sodelujemo 
z društveno fizioterapevtko Andrejko Hlebec. V 
prvih tednih po odmoru opravimo tako imenovane” 
zdravniške preglede”, s katerimi določimo začetno 
stanje vadečih  in pridobimo informacije o športni-
kih in športnicah, ki so potrebne za načrtovanje no-
vega trenažnega cikla.

V začetnem delu sezone se po opravljeni diagnostiki 
v matičnem klubu udeležimo športnih priprav, ki v 
večini potekajo v športnih centrih kot so Nordijski 
center Planica, Športni center  Ravne na Koroškem, 
Športni park Ljutomer in Športni center Pokljuka. 
Cilj tovrstnih priprav ni izključno fizična priprava, 
ampak je poudarek tudi na druženju, medsebojnem 
povezovanju - “team buildingu”, ki je vsekakor pri 
judo pomemben faktor skozi celotno sezono.  Judo je 
sicer individualen šport, v katerem pa je, brez dobre 
podpore ekipe v klubu, ki skupaj trenira, skoraj ne-
mogoče doseči tekmovalni rezultat.
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Tekmovalno sezono začnemo z osnovno pripravo, ki 
vsebuje večje število različnih sredstev in metod ter 
večjo vadbeno količino (kolesarjenje, pohodništvo, 
plavanje...itd.) s katero želimo izboljšati osnovne mo-
torične sposobnosti.

Treningi  zasledujejo naslednje zahteve: izboljša-
ti morajo ustrezne motorične sposobnosti, na kat-
erih temelji judo, prav tako želimo razvijati splošno 
vzdržljivost, ki je temelj za prehod na prihajajoče 
intenzivnejše treninge, obenem pa mora vadba vkl-

jučevati dopolnilna sredstva in kontrastno vadbo, 
ki pripomorejo k izboljšanju specifičnih motoričnih 
sposobnosti, ki so pri vadečih manj razvite. V tem 
delu je veliko poudarka na proprioceptivni vadbi, ki 
jo opravimo v sodelovanju z fizioterapevtko.

Zaradi koledarja tekmovanj, se mora kmalu po začet-
ku tekmovalne sezone, vsebina treningov prilagoditi 
prihajajočim tekmam (Slovenski pokal JZS, ligaško 
tekmovanje).

V treninge se v vključuje večje število bolj special-
nih vadbenih sredstev in obremenitev , ki judoistom 
in judoistkam povečujejo motorične sposobnosti 
potrebne za premagovanje napora na tekmovanjih. 
V tem delu je pomembno povečanje količine vad-
be tehnike, ki se začne izvajati tudi z individualnim 
treningom “ena na ena” ter psihološko pripravo. V 
obdobju pred pričetkom tekmovanj, kakor tudi med 
samim tekmovalnim obdobjem v judo sekciji že vrs-
to let sodelujemo s psihologom Silvom Koželjem, ki 
nam nudi podporo na tem področju.

Pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tekmovalne-
ga cikla (enoletni, dvoletni, olimpijski cikel) pa ne 
gre samo za kondicijsko, tehnično, taktično in psi-
hološko pripravo ampak tudi za zavedanje pogojev 
dela, kadrovskih in finančnih sredstev potrebnih za 
uspešno izpeljavo tekmovalnega programa. V Šport-
nem društvu GIB se trudimo zagotavljati vse pogo-
je, ki so potrebni za osvojitev vrhunskega rezultata, 
ob upoštevanju glavnega cilja društva, ki je vzgoja 
pravih športnikov in športnic.
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s špOrTOm DO 
dobrih učnih 
uspehov - 
GiBANje je 
življenje
Pripravil: Marko Prodan

Po koncu šolskega leta, ko so se nekateri šolarji, dija-
ki in študentje že veselo odpravljali na poletne počit-
nice so naše športnice - gibovke, nadaljevale s svo-
jimi treningi in zaključevale zadnje priprave za tekme 
na katere so se pripravljale celotno sezono. 
V Športnem društvu Gibu se zavedamo, da tako izo-
braževanje kot tudi ukvarjanje s športom, mladostni-
kom prinašata veliko dobrega. 

Ukvarjanje z vrhunskim športom zahteva od šolar-
ja veliko discipline in predanosti športu, hkrati pa 
morajo usklajevati še šolske obveznosti. S sodelo-
vanjem trenerjev in športnih koordinatorjev v šolah, 
lahko omogočimo šolarjem kakovostno ukvarjanje s 
športom ter doseganje dobrih učnih uspehov.

Kakšno podporo in pomoč šolarjem nudijo šolski 
športni koordinatorji in trenerji, so nam zaupali prof. 
športne vzgoje Klemen Gutman (pedagoški in šport-
ni koordinator Gimnazije Šiška), trener gimnastike 
Ričard Crnjac in trener juda Andrej Pavlin (oba iz 
Športnega društva GIB Šiška).

uSklajevanje šole in šPorta

klemen gutman – prof. športne vzgoje in športni 
koordinator gimnazije šiška
Gimnazija Šiška nudi popolno podporo mlademu 
športniku, ki želi uspešno združevati gimnazijski 
program in športno kariero. To je še posebej pomem-
bno pri naših dijakih, saj obsežnejših stvari kot sta 
hkrati vrhunski šport in gimnazijski program, v tem 
starostnem obdobju ne moreš izbrati.

Tako kot vsak kamenček v mozaiku športne forme je 
tudi pri našem programu vsaka malenkost pomemba. 
Podpora se prične že z umeščenostjo šole v prostor, 
ki je v mirnem stanovanjskem okolju obdana s števil-
nimi vrhunskimi športnimi objekti (Športno društvo 
Gib s telovadnicami in gimnastično dvorano, Atletski 
stadion, Hala Tivoli, šolska telovadnica, plezalna ste-
na, šolski fitnes). V sklopu šole deluje tudi kuhinja z 
vsemi dnevnimi obroki in dijaški dom. Ob podpori 
šolskega fizioterapevta in športnih psihologov je zato 
na mestu zapis »VSE NA ENEM MESTU«. Pri taki 
organiziranosti je izguba časa minimalna in se lahko 
dijak-športnik popolnoma posveti šoli in športu. 

Še pomembnejša podpora je prilagajanje šolskih ob-
veznosti. Veliko prilagoditev je že sicer sistematično 
vključenih v program športnih oddelkov. Nadalje se 
glede na različne vrste športov in zahteve ciklizaci-
je lahko pedagoški program (prisotnost na pouku, 
pridobivanje ocen, ostale aktivnosti) v celoti prila-
godi posamezniku. Način in stopnja prilagoditev je 
odvisna od zahtev športa in trenutne stopnje razvoja 
športnika. Tako usklajevanje športnih in šolskih ob-
veznosti načrtujemo na dnevni, tedenski, mesečni in 

letni ravni. Za dodatna prilagajanja poskrbimo z ura-
mi organizirane učne pomoči, individualnimi urami, 
podaljševanji ocenjevalnega obdobja, z opravljanjem 
predmetov predčasno, na daljavo, … Prilagajanja se 
določajo ob dogovoru s trenerji, klubi, panožnimi 
zvezami in nenazadnje z dijaki in njihovimi starši. 
Eden od ključev uspešnega načrtovanja je tako ko-
munikacija med vsemu zgoraj naštetimi deležniki. Za 
nemoten potek pedagoškega dela skrbita predvsem 
športni koordinator, ki je med drugim zadolžen za 
dogovore s trenerji, klubi in zvezami in pedagoš-
ki koordinator, ki v dogovoru z dijakom in posa-
meznimi učitelji prilagaja šolske obveznosti in skrbi 
za dijakov napredek. 

Izvajanje športnega programa zahteva veliko, telesno 
in duševno, obremenjenost posameznika, če temu 
dodamo še pogosto odsotnost od pouka, se lahko na-
kažejo težave že same po sebi. Gimnazijski program 
se zaključuje z maturo, enako za vse dijake v Sloveniji 
in zato mora biti nivo znanja, kljub vsej odsotnosti in 
pomanjkanju časa, na primerni ravni. Ne pozabimo, 
da ob vsem že naštetem mlad človek še odrašča in 
išče svoj prostor v okolju.
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Do težav lahko tako prihaja na več področjih. Na-
jpogosteje pri komunikaciji, ki je v tem obdobju 
mladostnika lahko že sicer otežena. Nadalje pri pad-
cih motivacije, kar lahko vodi v slabši učni uspeh 
in hitro se najdemo v začaranem krogu, ki v končni 
fazi vpliva na šolo in šport. Da pa gresta lahko šola 
in šport »z roko v roki« najlažje poskrbimo z rednim 
delom, ustreznim načrtovanjem, zaupanjem med 
dijakom in šolo in z veliko, veliko discipline. Za vse 
to smo odgovorni prav vsi, ki smo v stiku z mladimi 
športniki. Saj je njihov uspeh tudi naš uspeh in le tako 
lahko predamo dobro popotnico za nadaljnji razvoj.

PoDPora trenerjev šD giB šiška

ričard crnjac – trener gimnastike
Program priprav in tekmovanj se prilagaja šolskim 
obveznostim tako, da se za tekmovalko priskrbi status 
športnika (trener izpolni šolski obrazec, s podatki o 
trenerju in tekmovalki – rezultati, kategorizacije, da-
tumi tekmovanj in priprav, …). Šolski koordinator za 
šport (v primeru športnih razredov na različnih gim-
nazijah) kontaktira trenerja in se sproti dogovarjata 
o vseh izostankih določene tekmovalke, vsaka resna 
gimnazija pa ima tudi učnega koordinatorja (sploh 
za športne razrede) s katerim se trener (ali tekmov-
alka) dogovarja za pisna in ustna preverjanja znan-
ja. V vsakem primeru mora biti trener na tekočem z 
vsemi situacijami, ki se vrtijo okrog njegove tekmov-
alke (tukaj ne sodi samo šola, ampak tudi prehrana, 
uspeh v šoli, počutje, zdravje, eventuelne poškodbe, 
družabno življenje...)

andrej Pavlin – trener juda
Uspeh je za športnika zelo pomemben, predvsem da 
redno opravlja obveznosti v šoli. Pomembno je, da je 
pozitiven (ne morejo biti vsi odličnjaki). Po navadi je 
tako, da kdor je v šoli uspešen je tudi v športu. Saj tisti, 
ki so v šoli uspešni lažje spremljajo program tekmo-
vanj in priprav, ter imajo tudi prisotnost na treningih 
boljšo. To pa je za nas trenerje zelo pomembno, saj 
nam omogoča čim boljšo izvedbo programa in s tem 
pridejo tudi dobri rezultati na tekmah.

Pri dolgoletnem delu in vzgoji športnikov in šport-
nic, kateri so dosegali in še vedno dosegajo vrhunske 
rezultate na domačem in mednarodnem prizorišču 
smo prišli do spoznanja, da se mladostnik, ki se na 
vrhunski ravni ukvarja s športom, veliko bolje znajde 
v stresnih in napetih situacijah v svojem življenju in 

se zaradi izkušenj v športni karieri, s poškodbami ali 
razočaranji na tekmovanjih, precej lažje pobere tudi 
po osebnih porazih in hitreje prebrodi težke čase. 

V zavedanju tega se trudimo, da izboljšamo sodelo-
vanje med športnimi programi oz. našimi športniki 
in njihovimi šolami, športnimi koordinatorji in pro-
fesorji, saj je naša odgovornost da vzgajamo prave 
zdrave športnike.

Ob tej priložnosti, čestitamo naši članici Zarji Tav-

čar, ki je na Gimnaziji Ljubljana Šiška bila izbrana kot 
športnica meseca.
 
lara crnjac, tekmovalka ženske gimnastike
V letošnjem letu je usklajevati šolo in treninge pre-
cej težja naloga, saj sem začela obiskovati prvi letnik 
gimnazije Šiška. Treninge v večini opravim v jutran-
jih urah med športno vzgojo, ter se po končanem 
pouku odpravim zopet na trening. Učim se predvsem 
proti večeru in med vikendi. Če se slučajno zgodi in 
imam tekmo v času pridobivanja ocen, s seboj na tek-

mo vzamem zvezke za učenje.

Menim da mi treningi gimnastike v šoli pripomorejo 
k večji zbranosti in disciplini. Zaradi odsotnosti pri 
pouku pa svoj prosti čas namenim predvsem učenju 
in usklajevanju vseh obveznosti.

gaja Žabnikar, tekmovalka ženske gimnastike
Obveznosti šole in športa mi uspe usklajevati tako, da 
po šoli (kadar imam čas) naredim nalogo, zvečer pa 
se po navadi učim; včasih pa je to zaradi utrujenosti 
izpeljati težje. Česar mi ne uspe narediti med tednom 
pa to naredim med vikendom – takrat pa se bolj ali 
manj tudi učim vse. Vsekakor pa si moram delati 
načrte kdaj se bom učila in podobno. Večinoma si 
moram stvari planirati že vnaprej. 

Ukvarjanje s športom mi seveda koristi tudi v šoli. 
Vsak športnik se nauči discipline; saj je potrebna pri 
vseh športih, ta pa nam seveda pomaga tudi v šoli. 
Koristi mi tudi kar se tiče delavnosti saj, kot vsi šport-
niki vedo, je tako v šoli kot v športu potrebna delav-
nost. Naučila pa sem se tudi da je potrebno vztrajati.

Dora Bohinc, tekmovalka juda
Šolo in šport mi uspeva usklajevati. A zato je potreb-
no veliko organiziranosti in pravilne razporeditve 
časa. Seveda prav pride tudi status športnika v šoli, 
saj s tem lažje usklajujem ocenjevanje in priprave.

Ukvarjanje s športom mi koristi v šoli, saj imam 
občutek, da sem pri učenju bolj zbrana. Pri ocenje-
vanjih lažje obvladam velike količine stresa, saj sem 
ga navajena na tekmovanjih.

zarja tavčar, tekmovalka juda
Pomembno je, da delam sproti. Pri tem veliko pripo-
more, da imajo na gimnaziji Šiška zelo velik posluh 
in dober program za športnike. Pomagajo, da gresta 
šport in šola z roko v roki. To mi pomaga ohranja-
ti željeni nivo šolskih ocen za moje nadaljnje izo-
braževanje. Prav tako pa tudi visok nivo športnih 
rezultatov.

Judo mi je dal veliko samodiscipline, ki je potrebna in 
pomembna, da ne trpita ne šola in ne šport. Ker v šoli 
že od nekdaj nisem imela težav lahko rečem, da mi je 
judo zelo koristil.
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mLADiNsKe 
reprezentančne 
iN KLuBsKe 
priprAve 
gimnastičark 
v čakovcu 
(hrvaška)
Pripravila: Ričard Crnjac in Ina Oblak

Gimnastična zveza Slovenije je v letu 2017 izpel-
jala štiri akcije za mladinsko reprezentanco v žens-
ki športni gimnastiki. Poleg testiranja prvin, ki 
je potekalo v gimnastični dvorani našega društva 
(30.9.2017), 50. Šalamunovega memoriala v dvorani 
Tabor (19. – 21.10.2017) in tekmovanja v Moskvi – 
Voronin Cup (17. – 21.12.2017), so v okviru teh akcij 
potekale tudi mladinske reprezentančne priprave od 
27.10. do 31.10.2017 v ATON centru Čakovec. 

Cilji športnih priprav za mladinsko reprezentanco 
so bili kvalitetna priprava na državno prvenstvo v 
Rušah (2.12.2017), izmenjava mnenj in izkušenj med 
reprezentančnimi trenerji in tekmovalkami ter pre-
gled tekmovalk, rojenih v letu 2002, ki se bodo lahko 
v prihajajočem letu pridružile članski reprezentančni 
vrsti.

Na reprezentančne priprave v Čakovec so bile va-
bljene tekmovalke Zala Bedenik (Maribor center) ter 
telovadke ŠD GIB Šiška, Pia Porenta, Meta Kunaver, 
Brina Plevčak, Gaja Žabnikar in Lara Crnjac, sprem-
ljali pa so jih trenerji: Marijana Bedenik (Maribor 
center) in domača trenerja Katarina Bolković ter 
Ričard Crnjac.

Hkrati so v gimnastičnem centru ATON v Čakovcu 
potekale tudi klubske priprave, katerih so se udeležile 

8 telovadk iz ŠD GIB Šiška: Tia Emberšič, Lana 
Ilič, Tia Pavlin Zakovšek, Tara Kos, Lia Zvonar, Lili 
Križnar, Sara Tomažin in Jerca Tomaževič skupaj s 
trenerko Ino Oblak. 

V petek, 27. oktobra 2017, smo se ob 13. uri odpravi-
li na petdnevne priprave v Čakovec. Ko smo prispeli 
v nacionalni gimnastični center ATON v Čakovcu, 
smo odložili prtljago v sobe in se takoj odpravili na 
prvi popoldanski trening. V soboto in nedeljo (28. 
in 29.10.2017) smo opravili po dva treninga na dan. 
Punce so se v prostem času igrale družabne igre ter 
imele čas za počitek. V ponedeljek, 30.10., smo po 
dopoldanskem treningu odšli na bazen, kjer so punce 
uživale v vodnih aktivnostih. Skupno smo opravili 7 
treningov oziroma 21 ur treninga. Zadnji večer je 
bil namenjen družabnemu večeru, kjer smo se ig-
rali pantomimo, skupaj z gimnastičarkami iz Nove-
ga mesta. V torek, 31.10.2017, smo se po jutranjem 
treningu in kosilu odpeljali proti Ljubljani.

Ker so v Čakovcu zelo dobri pogoji za trening in de-
lovno vzdušje, so se punce tudi tokrat naučile veliko 
novih elementov. S Čakovca se tako punce kot tren-
erji vedno vrnemo s pozitivnimi izkušnjami in že 
komaj čakamo naslednje priprave.  
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TeKmOvALNOsT 
pri otrocih
Pripravila: Maša Kač Toplak

Na svetu sta dve vrsti ljudi.
»Tekmovanje je lahko igra 
ali boj. Če je igra, smo vsi 
zmagovalci, če pa je boj, je 
eden zmagovalec, vsi ostali pa 
poraženci. Torej bodimo igrivi, 
ne bojeviti« 

- Neznani avtor 

Na otroških vadbah se pri načrtovanju ur in izvedbi 
pojavlja problematika tekmovalnosti. Učitelj oziro-
ma trener je večkrat v dilemi, ali igro narediti tek-
movalno in s tem dvigniti motivacijo, ali pa ostati na 
ravni domišljijske igre, ki se ne točkuje, ni povezana 
s časom in je enaka za vsak trud, ki ga otrok pokaže. 
Zagotovo tekmovanje ni prava beseda za otroško 
igro, pač pa bi prej izbrali pozitivno tekmovalnost. To 
pomeni, da otrok ve, da bo z več truda, sodelovanja 
z drugimi, upoštevanjem navodil in koncentracijo 
do konca igre, uspel premagati, oz. bo boljši od dru-
gih. Prednost take igre je, če je skupinska, saj skupina 
lažje deluje znotraj tekmovanja in je pritisk manjši, 
hkrati skupina tudi lažje prenese poraz. Seveda pa tu 
ni dvoma o nagradi, najboljši se izpostavi, nagradi pa 
se vsak trud in dati je potrebno možnost, da tudi os-
tali v ponovni igri postanejo najboljši. Naloga učitelja 
oziroma trenerja pri tem je, da otroke pravilno raz-
poredi po moči, sposobnosti in določi pravega vod-
jo skupine, ki ga je seveda potem potrebno večkrat 
zamenjat, da vsak prevzame to odgovornost, skrat-
ka pozitivna tekmovalnost mora dobesedno prinesti 
prej pozitiven kot negativen učinek in na otroke de-
lovati z namenom naučiti se doseči cilj, sodelovati in 

biti boljši kot prejšnjič.

Problem nastane pri otrocih, ki tekmovalnosti še 
ne razumejo dovolj dobro, bodisi ker so premajhni, 
bodisi, ker se s pravo tekmovalnostjo še niso srečeva-
li. Otroci do 5. leta so v športu sami brez staršev rela-
tivno kratek čas in od njih pričakovati polno odgov-
ornosti ne moremo, zato tudi razlaga kdo je zmagal 
in zakaj, ni potrebna. Otrok pri teh letih mora najprej 
razumeti, da je zmagal če je nalogo opravil pravil-
no in do konca, ne glede na to, kdo je prvi. Kasneje, 
predvsem ko so otroci enkrat v šoli, se začnejo učiti, 
nabirajo novo znanje in računajo, dobijo tudi nove 
vrednote, prej ali slej spoznajo tudi, da se je za zma-
go potrebno potruditi, da zmaga ni samoumevna in 
tudi ne obstaja samo zmaga. Težje je razumeti ravno 
to zadnje, ko so mlajši namreč, jih spodbujamo, da 
bodo ob dosegi cilja nagrajeni, medtem ko morajo 
starejši začenjati razumeti, da so v življenju tudi po-
razi in da je ob porazu potrebno vložiti še več truda 
za napredek.

Drugi problem torej nastane, ko se otrok že sreča s 
tekmovalnostjo in sam postane tekmovalen, saj začu-

ti užitek ob zmagi in si je želi vedno znova. Če ne 
razume, da vedno ne moremo zmagati, ga poraz tudi 
prizadene in ne želi več sodelovati. V tem primeru je 
torej tekmovalnost prej negativna kot pozitivna. Taki 
otroci potrebujejo več pozornosti kot tisti, ki vedno 
zmagujejo, saj jih je potrebno motivirati, da nadalju-
jejo z igro in ne obupajo, dati jim je treba možnost, 
da dosežejo boljši rezultat, da uspejo vsaj enkrat do-
biti tisto točko in da so za svoj trud nagrajeni vsaj s 
pohvalo, zmagovalci namreč so že bili nagrajeni in 
tisti zadnji večkrat ostanejo v senci, težko pa je razu-
meti, da je kdo lahko boljši in da v obdobju odraščan-
ja večkrat srečamo bolj spretne, hitrejše, močnejše 
vrstnike, ki pa bodo kot starejši odvisni od svojega 
vložka in truda in bodo mogoče kdaj celo na slabšem, 
kot tisti, ki prej niso vedno zmagovali, pač pa so se 
prej naučili, da je vsak trud poplačan. 

Tekmovalnost torej naj bo izbira takrat, ko je potreb-
no otroka naučiti samoocenjevanja, spremljanja svo-
jega napredka in logične primerjave svojega rezultata 
z uspehi drugih, z namenom nadaljnjega motiviranja 
in dosego višjega cilja, ki ga bo otrok razumel in mu 
bo dosegljiv.



23 24

priprAvLjALNO 
OBDOBje 
juDOisTOv v 
šD GiB
Pripravil: Marko Prodan

Klasično pripravljalno obdobje se v današnjih časih ne 
izvaja samo v kratkem ali daljšem obdobju v začetku 
tekmovalne sezone temveč predstavlja proces skozi celo 
leto. O tem, kako se pripravljajo na tekmovalno sezo-
no tekmovalci juda, smo povprašali tudi našo članico 
ŠD GIB, Nevo Accetto Vranac in člana Jerneja Petra 
Prosenika.

kakšna je vsebina treningov ob začetku sezone? 

Neva: S treningi smo začeli avgusta, najprej smo se 
pripravljali na izpit za rjavi pas, ki smo ga opravljali 
takrat. Po opravljenih izpitih smo se ukvarjali bolj s 
kondicijskimi treningi na pripravah na Pokljuki ter 
na Ravnah, ki so med drugim vključevali tudi kole-
sarjenje, pohode v hribe ter druge zunanje aktivnosti. 
Na začetku sezone smo imeli tudi pregled in meritve 
pri fizioterapevtki.

Jernej Peter: Na začetku sezone smo začeli z več 
kondicijskimi treningi, kjer so bile poudarjene vaje 
za moč, prav tako smo imeli pred vsakim treningom 
vaje za stabilizacijo z fizioterapevtko Andrejo. Enkrat 
na teden smo imeli tudi izboljševanje judo tehnike s 
trenerjem Andrejem.

na kakšen način se pripravljate na tekmovanja?

Neva: V ne-tekmovalnih delih sezone so treningi 
večkrat fizično zahtevnejši, da svojo formo stopnju-
jemo do tekmovanj. Poleg tega imamo tudi redne 
preglede pri fizioterapevtki, sodelujemo pa tudi s 
športnim psihologom. Še vedno pa se mi zdi, da je 
pri pripravi na tekmovanje najpomembnejše redno 
treniranje.

Jernej Peter: Teden pred tekmovanjem se intenzite-

koristno tudi v vsakdanjem življenju, npr. v šoli.

Jernej Peter: Fizioterapevtka nam odpravlja bolečine, 
sanira poškodbe in nam daje vaje za boljšo držo ter 
krepi tiste mišice, ki so šibkejše od drugih. Zame je 
to zelo smiselno saj nam s tem pomaga odpraviti 
poškodbe ali bolečine, ki nastanejo zaradi napetosti. 
Pa tudi drža se izboljša in tako tudi počutje. Psiho-
log nam tudi pomaga pri psiholoških težavah, kot je 
strah pred borbo, trema in z njegovo pomočjo se s 
tem problemom spopademo in tako smo tudi psihič-
no boljše pripravljeni na borbo. Psihološke vaje pa 
nam tudi pomagajo v šoli in drugih dejavnostih.

ali poznaš svoj tekmovalni program v tekoči se-
zoni?

Neva: Imamo vnaprej izdelan program treningov, 
priprav ter tekmovanj za sezono. Vsebina treningov 
se spreminja glede na prihajajoča tekmovanja. Zame 
je to leto največ tekmovanj v bližnjih mesecih, pred-
vsem spomladi. Nameravam se udeležiti več medn-
arodnih tekem, prvič tudi Evropskega pokala. 

Jernej Peter: Da, na začetku sezone si vedno naredi-
mo načrt treningov in se pogovorimo o svojih ciljih 
tudi na dolgi rok. Seveda se program treningov spre-
meni glede na vse tekmovalce, saj trenerji opazijo kaj 
kar bi bilo dobro izboljšati in tako uvedejo več vaj za 
moč ali tehniko oziroma tisto, kar se jim zdi da je naš 
najšibkejši člen.

kateri del tekmovalne sezone (enoletne) je tebi 
najljubši?

Neva: Najljubši del sezone mi je tekmovalni del. Rada 
treniram, zelo rada pa tudi tekmujem in ko dolgo ni 
tekem včasih komaj čakam, da se znova lahko preiz-
kusim. 

Jernej Peter: Meni je najljubši tekmovalni, saj tako 
lahko pokažemo kaj vse znamo in seveda pokaže-
mo kdo je najboljši, prav tako pa se med borbenimi 
treningi in samimi borbami pridobivajo nova znanja 
in izkušnje.

neva accetto vranac - 1. mesto na DP za mlajše 
kadete/ kadetinje u16 2017 v kategoriji do 57 kg

jernej Peter Prosenik - 1. mesto na DP za mlajše 
kadete/kadetinje u16 2017 v kategoriji do 81 kg

ta in zahtevnost treningov poveča. Program trenin-
gov pa vsebuje več borb in pregled borbenih situacij. 
Zadnji trening pred tekmo pa je bolj za aktivacijo in 
raztezanje. Pred tekmo pa imamo ponavadi tudi delo 
s psihologom, ki se nam pomaga psihološko priprav-
iti na tekmo.

kako vam pri treningih pomaga sodelovanje s 
fizioterapevtko in psihologom?

Neva: Sodelovanje s fizioterapevtko nam pomaga, 
saj lahko natančneje opredeli in oskrbi morebitne 
poškodbe in predlaga kaj lahko naredimo, da se stanje 
izboljša. Večkrat nam tudi predlaga vaje, ki zmanjša-
jo možnosti poškodb. Pri psihologu je veliko odvisno 
tudi od posameznika. Spoznali pa smo veliko tehnik 
za zmanjšanje treme na tekmovanjih, ki jih tudi ak-
tivno uporabljamo. Ukvarjamo se tudi s samo kon-
centracijo na treningu, veliko kar se naučimo pa je 
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počitniški 
prOGrAmi ZA 
OTrOKe v 
šD GiB
aktivne in zabavne počitnice za srečne 
OTrOKe iN ZADOvOLjNe sTArše
 
Po dolgem sedenju v šolskih klopeh in ob napenjanju 
malih sivih celic, so sproščene in aktivno preživete 
urice v Športnem društvu GIB pravi balzam za utru-
jene možgančke otrok. V Športnem društvu GIB že 
vrsto let organiziramo zimske in poletne počitnice za 
otroke od 5. do 12. leta starosti. 

Pester tedenski počitniški program je še bolj zabaven 
s trampolin parkom Super Jump GIB in vrsto drugih 
športnih aktivnosti – šola gimnastike, šola juda, šola 
akrobatike na trampolinih, igre z žogo, igre v nara-
vi (Mostec, Tivoli), žur na bazenu (kopališče Ilirija), 
floorball, kotalkanje oz. rolanje, …. 

Počitniško varstvo poteka od ponedeljka do pet-
ka, od 7.30 do 16.30 ure. Starši lahko vsak dan pred 
odhodom v službo otroka pripeljejo v Športno društ-
vo Gib in pridejo ponj po koncu službe, medtem pa 
naši izkušeni animatorji in športni pedagogi poskrbi-
jo, da bo vaš otrok čas preživel kvalitetno in zabavno.
V počitniškem programu Športnega društva GIB, 
otroci spoznavajo različne športne panoge, skačejo 
v trampolin parku, se družijo z vrstniki in sklepajo 
nove prijateljske vezi. Ob skakanju pa se otroci ne 
samo zabavajo, vendar tudi telovadijo in skrbijo za 
dodatno telesno kondicijo in »kondicijo« živčnih 
celic, ki bo pripomogla k lažjemu in bolj zbranemu 
učenju po počitnicah.

Sreče ne moreš kupiti, lahko pa 
se naskačeš do sreče!
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zaključni izlet 
v LONDON 
(25.8.2017 – 30.8.2017)

Pripravile: Naja Miklič, Hana Ursich, Brina Plevčak, Lara 
Omahen, Brina Dolenc, Liza Jovanovič, Janina Benedik, 
Gaja Žabnikar

Konec lanskega poletja smo se s spremstvom Slavca 
in Barbare odpravile v London. 

Najprej smo se s kombiji odpeljali do Benetk, potem 
pa je sledil še tri-urni let do Londona. Da smo konč-
no odložili kovčke, smo se še dobrih 40 minut peljali 
z vlakom do apartmaja. 

Ko smo se osvežili, smo se z metrojem odpravili v 
center Londona, kjer smo si mesto ogledali še iz višje 

točke in sicer iz London Eye-a. Potem smo se še malo 
sprehodili in poslikali mesto in se odpravili nazaj v 
apartma, kjer smo se pripravili za naslednji dan.

Naslednji dan smo začeli zgodaj, saj se nam je obetalo 
polno zanimivih dogodivščin. Ogledali smo si muzej 
Madame Tussauds, kjer smo zelo uživali v prostorih 
polnih zvezdniških lutk. Po končanem ogledu smo se 
potešili v tamkajšnji makedonski restavraciji. Potem 

do najbolj znane ulice z trgovinami – Oxford Street. 
Tam smo zapravili kar nekaj časa in tudi denarja. Po 
dolgem dnevu hoje in nakupovanja smo se na poti 
nazaj ustavili še pri Tower Bridge-u. 

Zadnji dan v Londonu smo začeli na Oxford Street-u 
kjer smo zapravili še zadnje funte. Na bližnji postaji 
smo skočili na »Hop on Hop off bus«, iz katerega smo 
si lahko ogledovali mesto in se še malo odpočili. Nato 
pa smo si mesto ogledali še iz ladjice, ki je peljala po 
najdaljši reki Anglije – po reki Temzi. Za nagrado po 
uspešnem dnevu smo si privoščili odlično večerjo v 
restavraciji ob London Eye-u.

Zjutraj smo se morali posloviti od apartmaja in se s 
kovčki odpraviti na vlak. Po dveh urah letenja smo 
pristali na Brniku, kjer so nas lepo pričakali starši. 
Bila je izkušnja, ki bi jo z veseljem ponovili. Zahval-
jujemo se Slavcu in Barbari, da sta nas spremljala na 
nepozabnem doživetju.

smo obiskali še eno izmed londonskih hiš strahov – 
The London Dungeon. Še isti dan smo si odšli po-
gledati muzej moderne umetnosti – Tate Modern. Po 
napornem dnevu smo se zvečer najedli in odšli spat. 

Tretji dan smo obiskali Natural History Museum. V 
muzeju je predstavljeno življenje živali skozi zgodovi-
no, prikazani so učinki potresov in vulkanov in tudi 
nekaj o dinozavrih in ljudeh. Nato smo se odpeljali 
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viKTOrijA 
Avtorica in ilustratorka: Tara Kos

Nekoč je živela deklica po imenu Viktorija. Trenirala 
je gimnastiko. Imela je zlobno trenerko, ki je imela 
hčer Barbaro, ki je prav tako trenirala gimnastiko.

Trenerka Viktorije ni marala in je uspeh privošči-
la le svoji hčeri. Viktorijo je ves čas zmerjala, da je 
nesposobna in zelo slaba. Viktorija se je kljub temu 
trudila in tiho prenašala njene zlobne besede. Nekega 
dne, ko pa ji je trenerka rekla, da bi še povodni konj 
bolje naredil vajo, je zajokala. Solze so ji kapljale na 
gred in gred je oživela. 

Naenkrat je Viktorija zaslišala nežen glas: »Viktorija, 
ti si odlična gimnastičarka, zato obriši solze in vz-
trajaj.« Naslednji dan je bila tekma in Viktorija se je 
odločila, da se bo zelo potrudila. Zjutraj se je ogreva-
la za nastop, medtem pa je trenerka skrivaj odvila 7 
vijakov na gredi. Ko je gred videla zlobno namero, je 
hitro privila vijake nazaj. Viktorija je odlično opravila 
vajo. Na vrsti je bila Barbara, gred pa je hitro odvila 
vijake, da je Barbara padla in bila zadnja. 

Viktorija še vedno trenira gimnastiko in zmaguje, 
vendar z drugo trenerko.

Dragi športnik, športnica!

Nariši športno risbo ali napiši 
pesmico, svoj izdelek pa prinesi v šD 
GiB na recepcijo ali pošlji na info@
gib-sport.com. vse prejete izdelke 
bomo objavili v naslednji številki 
revije razGiBano in na Facebook 
strani športnega društva GiB. 

*podatki o umetniku 

ime in priimek otroka: 

_____________________________ 

starost: ________________ 

podpis starša: 

___________________________ 

s podpisom dovoljujem, da se 
objavi ime in priimek otroka, ter 
objavi njegov izdelek na Facebook 
strani športnega društva GiB.
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OTrOšKi 
kotiček
Pripravila: Naja Puhan
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giBalček - telovaDBa za otroke   
   Starši in otroci 1 - 3 leta
   cici šPort 3 - 4 leta
   makSi šPort 4 - 5 let
   šPort a Do Ž 5 - 10 let

gimnaStika      
   gimnaStika za otroke 4-7 let
   tekmovalna gimnaStika
   rekreativna gimnaStika za otroke (8+)
   gimnaStika za oDraSle
   cHeerleaDing

juDo      
   juDo za otroke 5 - 7 let
   juDo šola
   juDo - PerSPektivni šPort
   juDo rekreacija za mlaDoStnike in oDraSle 15+ let

Fit giB voDena vaDBa za oDraSle      
   giB voDene vaDBe
   joga
   vaDBa za Seniorje/Seniorke

SuPer jumP     
   šola Skakanja SuPer jumP akroBat za otroke in oDraSle
   Skakanje v tramPolin Parku

DoDatne aktivnoSti giB+      
   rojStni Dan v giBu oD 1 leta Dalje
   najem večnamenSke šPortne Dvorane
   šPortni Dan za šole
   šPortno-reHaBilitacijSki center
   zimSke in Poletne Počitnice 

giB prOGrAmi 


