
LETNIK II, ŠTEVILKA 1 MAREC 2022



2

Takrat je namreč po izredno dolgem času na 
slovenskih tleh spet izšel Sokolski vestnik in imel je 
uvodnik z naslovom »Zdrav duh v zdravem telesu 
slovenskega Sokola«. Ko sem pred dnevi prebiral vrstice 
uvodnika, sem opazil, da so neverjetno aktualne. 24. 
marca letos se bomo namreč zbrali v Murnikovi sobi na 
fakulteti za šport na strokovnem posvetu z naslovom 
»Vloga sokolstva v slovenski družbi včeraj – danes – 
jutri«. Pred skoraj tridesetimi leti smo zapisali naslednjo 
vizijo:

Če je sokolski ideal zdravje posameznika, družbe 
in celotnega naroda, potem morajo biti naše 
težnje usmerjene k zdravju telesa in duha vsakega 
posameznika. V sokolskem druženju je eden od 
osnovnih ciljev doseganje harmoničnega prežemanja 
zdravega duha, ki se prenaša od posameznika na 
družbo in obratno. Sokol ne vidi zdravega duha, ki se 
prenaša od posameznika na družbo in obratno. Sokol 
ne vidi svoje perspektive izven perspektive slovenskega 
naroda, zato je cilj in naloga Sokola nudenje neke 
duhovne alternative, zasnovane na preverjenih in 
tradicionalnih vrednotah, katerih nosilec je lahko samo 
etično zgrajen posameznik, združenje in narod.

Pred skoraj tridesetimi leti smo spisali zgornje vrstice 
in iz vsebine je videti, da nas je skrbelo predvsem 
stanje duha v tedanji družbi. Kaj se je v tridesetih letih 
spremenilo? Kaj je Sokol v teh tridesetih letih postoril 
z navedenim ciljem? Težko bomo dajali oceno za nazaj, 
saj so bile turbulentne sile tako močne, da je bilo hoditi 
k zastavljenim sokolskim ciljem skoraj nemogoče.

Tudi danes je čas skoraj identičen, še bolj globalen, 
in sile, ki nam niso najbolj naklonjene, so še močnejše. 
Strokovni posvet na predvečer Murnikovega rojstnega 
dne naj da analizo stanja in skuša najti idejo o sokolstvu 
za naslednja desetletja. Modre misli pa bomo tudi vam, 
dragi bralci, zapisovali na pričujočih straneh.
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podstarosta SZS
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Jubileji se vrstijo drug za drugim. Lani, 2021, smo se 
spominjali ustanovitve naše države Slovenije (nastala je 
leta 1991, pred 30 leti). Letos, 2022, »sokolske« dežele 
in društva praznujemo 160-letnico začetka sokolskega 
gibanja, ki je vzniklo leta 1862 v Pragi. Prihodnje leto, 
2023, pa bomo v Ljubljani slavili tudi 160-letnico 
ustanovitve prvega sokolskega društva na Slovenskem. 
To je bil predhodnik sedanjega Narodnega doma, 
ustanovljen leta 1863 v Ljubljani.

Sovpadanje treh datumov in njihovih nazivov nas 
mimogrede spomni na pomen sokolstva in na njegova 
načela: na šport in duha, na domovino in srce, ki jih 
nosimo v sebi. Prav s to mislijo želimo na kratko povezati 
omenjene jubileje.

1991, DRŽAVA IN DOMOVINA
V vsej svetovni zgodovini od leta 1991 Slovenci prvič 

živimo v lastni državi. Ob njeni 31-letnici ji vsi želimo vse 
najboljše v prihodnosti. Radi jo imamo in si prizadevamo, 
da bi imela velik gospodarski, kulturni in splošni ugled 
tudi med drugimi narodi. Pri tem sodelujemo tudi 
člani Sokolske zveze Slovenije, ki zadnja leta povezuje 
60 do 75 sokolskih društev. Menimo, da je prav, da se 
naše članstvo poleg vodenja telovadbe, tekmovanj in 
nastopov seznanja tudi z načeli, ki izvirajo iz sokolskega 
gibanja. Med več vsebinami, kot je »zdrav duh v zdravem 
telesu«, najdemo tudi pravilo »ljubezen do domovine«. 

Kako pomembna je ta beseda, nas med mnogimi 
misleci spominja tudi pesnik Oton Župančič, in sicer z 
besedami »Domovina je ena, nam vsem dodeljena«. 
Prav je torej, da vsi skrbimo zanjo in da smo pri tem složni. 
Spoštovali jo bomo – Slovenijo – zaradi njene lepote, 
zaradi naših prednikov, ki so nam jo ohranili in zato, da 
se bo še naprej lepo razvijala v ponos našim potomcem. 
Možnosti, da se tega priučimo, je dovolj. Zadostujejo 
že majhni koraki, na primer skrb za naše okolje, dobro 
napredovanje v šolskem znanju, izboljšanje postopkov 
pri nekem delu, pomoč starejšim, izumi v gospodarstvu, 

izobešanje zastave ob državnih praznikih, pripravljenost 
biti prostovoljec, biti zgled za dobrega učitelja, opaziti 
težavo in komu priskočiti na pomoč, počistiti smeti 
s pločnika, gojiti kulturno obnašanje med ljudmi ... 
Marsikje se to že dogaja in trudili se bomo postati še 
boljši tudi mi.

1862, PRAGA
Pred 160 leti je dr. Miroslav Tyrš na Češkem ustanovil 

sokolsko organizacijo. Poleg vzgojnega in športnega 
duha ji je vcepil tudi močno narodno, obrambno 
in kulturno osnovo. Sokolstvo je pozivalo ves češki 
narod na boj proti avstrijski monarhiji za nacionalno 
osvoboditev češkega naroda, za ustanovitev lastne 
češke države. Geslo »Kdor Čeh, ta sokol« je združevalo 
vse plasti naroda in preprečevalo cepljenje narodnih sil. 
Temu pozivu so se pozitivno odzvali češka inteligenca, 
trgovci, obrtniki, uradniki in buržoazija; priključili 
so se ji še prebujena mladina in široki delavski sloji. 
Češka sokolska organizacija se je v petdesetih letih 
do prve svetovne vojne zelo razširila in postala ena 
najmočnejših organizacij v Evropi. Kot taka je odigrala 
veliko vlogo za dvig narodne zavesti čeških množic, 
za telesno in moralno 
zdravje češkega  
naroda, za njegovo 
osvoboditev izpod 
avstrijske nadvlade in 
za poznejši nastanek 
lastne narodne države. 
Brez  dvoma bodo češki 
sokoli svojo obletnico 
letos lepo proslavili. 
Slovenci jim ob tem 
prazniku iskreno 
čestitamo in jim želimo 
uspešno prihodnost.

SOKOLI

TRI LETA, TRIJE JUBILEJI
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ideje, ki zadevajo tudi 
izgradnjo človeškega 
značaja in vrednost 
pozitivnega človeka, 
predanega telesni 
vzgoji in kulturi, ter 
pripadnosti in ljubezni 
do domovine.

Svetozar Guček
(iz arhiva ŠD Sokol 

Bežigrad)

1863, LJUBLJANA
Prihodnje leto bo minilo 160 let, odkar je bilo 

v Ljubljani ustanovljeno prvo sokolsko društvo na 
Slovenskem. Zaradi naše lege v primerjavi s Prago so ga 
poimenovali Južni Sokol. Zaradi nesoglasij in sporov med 
našimi »sokolovci« in med nemškimi »turnerji« so leta 
1867 mestne oblasti naše društvo zaprle. Naslednje leto 
je bil kot nadaljevanje »Južnega« uradno ustanovljen 
Ljubljanski Sokol, ki je po tem deloval brez težav. Poleg 
skrbi za delovanje društva je Ljubljanski Sokol postajal 
zgled in svetovalni organ za novo nastajajoča slovenska 
društva. V času do konca 19. stoletja so na Slovenskem 
zaživele naslednje sokolske enote: Mozirje, Trst, Novo 
mesto, Celje, Zagorje in Sodražica. Vzporedno se je v 
deželi krepila narodna zavest, širilo se je obveščanje 
javnosti, pojavljati so se začele strokovne knjige – tudi 
o sokolski vzgoji in gimnastiki. Krepili so se stiki s Čehi, 
povečevalo se je znanje vodstvenega kadra. Leta 1893 
se je v Ljubljanskega Sokola vpisal takrat še mladi 
dr. Viktor Murnik, ki je s svojim delom začel dajati 
novega zagona – ne le svojemu društvu, ampak vsemu 
slovenskemu sokolstvu. To je bilo opazno že v prvih 
letih novega stoletja in pozneje še bolj (v eni naslednjih 
številk Slovenskega Sokola bomo temu velikem Slovencu 
posvetili posebno poglavje). Ko so sokolska društva 
leta 1905 na sestanku v Ljubljani ustanovila Slovensko 
sokolsko zvezo, je v njej bilo združenih že 14 društev. 
Njihovo število je hitro naraščalo, tako da so se društva 
začela združevati po pokrajinah. V letih 1910 in 1911 so 
jih na zvezi porazdelili v osem enot, ki so dobile naziv 
ŽUPA (+ime kraja). Iz dokumenta SSZ iz leta 1911 lahko 
razberemo, da je takratna zveza v osmih župah štela 79 
društev in da je v njih telovadilo 7192 članov.

O SOKOLSKI IDEJI
Sokolsko gibanje je v svojih začetkih usvojilo in razširjalo 

zamisel, da bi s telovadbo istočasno budili, negovali in 
razširjali tudi narodno zavest. Ko se je pojavil Sokol tudi 
pri nas, so člani prevzeli zamisli čeških Sokolov, očetov te 
namere. Čvrsto se je zakoreninilo to gibanje v Sloveniji. 
Biti Sokol je pomenilo še nekaj več kot samo pripadnost 
telovadbi in narodu. Moralno nas je zavezovalo tudi k 
oblikovanju pozitivnega značaja kot človeka: iskrenost, 
poštenost in odkritost so bile lastnosti, ki jih je moral 
imeti vsak član Sokola. Zato je veljalo, da če je nekdo 
izjavil, da je Sokol, da goji navedene lastnosti, jih neguje 
in krepi, saj to pomeni garancijo pozitivno usmerjenega 
človeka, ki tako tudi živi in deluje.

Vsa društva v SZS nas zgornja načela zavezujejo, da 
prevzamemo in še naprej gojimo ideale sokolske misli in 

SOKOLI

  dr. Viktor Murnik  
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O SOKOLSKIH DOMOVIH – 2. DEL
O nastajanju društev, formiranju slovenske zveze 
in pojavu sokolskih žup

Prvo slovensko sokolsko društvo – Južni Sokol 
(sedanji Narodni dom) – je bil ustanovljeno leta 1863, 
le leto za tem, ko se je v Pragi prvič na svetu »rodilo« 
sokolstvo. V naslednjih letih so se slovanska sokolska 
društva začela širiti po vsej takratni Avstro-Ogrski – tudi 
na Slovenskem. Novo nastajajoče skupine, katerim vzor 
je vseskozi bil Južni sokol, so si medsebojno pomagale 
in si bile vzor za naprej, za druge kraje. Ko je število 
slovenskih sokolskih društev naraslo na pribl. 14, so se 
le-ta-leta povezala. Na sestanku v Ljubljani leta 1905 so 
ustanovili Slovensko sokolsko zvezo (SSZ).

Število društev se je od takrat povečevalo še hitreje, 
društva so se začela združevati v manjše skupine, v tako 
imenovane »župe«. Prva je to uvedla Ljubljana in leta 
1909 je nastala Sokolska Župa Ljubljana 1. V naslednjih 
letih, 1909 do 1913, so se v SSZ dogovorili za enotno 
poimenovanje žup. Takrat jih je bilo devet, v vsako pa 
je bilo v povprečju včlanjenih 9–10 društev. 

Poglobili smo se v letnice nastanka društev in prišli 
do podatka, da je njihovo število na Slovenskem naraslo 
od 14 leta 1905 (ustanovitev SSZ) na 79 leta 1911 
(podatek za prvih osem žup). To je zelo lepa, skoraj 
neverjetna številka. Kaže namreč, da je v teh šestih 
letih na Slovenskem v povprečju vsako leto zaživelo 
skoraj 11 društev. 

Kaj lahko sklepamo iz tega? Kako močno je bilo 
zanimanje za sokolstvo, kako velika je že takrat bila 
narodnostna zavest, spoštovanje svojega jezika, 
pripravljenost za medsebojno razumevanje in za 
sodelovanje; prepričan sem, so naši predniki že takrat 
sanjali tudi o lastni državi.

Nastajanje sokolskih domov: 
[ vsak ima svojo zgodbo ]

V letih pred svetovnima vojnama, ko se je na 
Slovenskem »rojevalo« največ sokolskih društev, si je 
vsako že v začetku poiskalo vsaj začasne prostore za 
vadbo. Takoj ali kmalu po tem so si člani povsod zaželeli 
pridobiti tudi dom za sokolske dejavnosti. Zaradi velikih 
stroškov so domovi rasli po več let, društva so si morala 
pomagati na različne načine, nekatere zgodbe še niso 
povsem zaključene. V tem prispevku je predstavljenih 
osem lepih sokolskih domov, ki so jih Sokoli zgradili v 
naslednjih krajih: Ribnica, Ljubljana-Vič, Vuhred-Radlje, 
Metlika, Škofja Loka, Radomlje, Sevnica in Murska 
Sobota.

Sokolsko društvo Ribnica so krajani ustanovili že 
leta 1906, precej pozneje, leta 1930, pa je bil dokončan 
njihov lepi sokolski dom. Vanj so vlagali svoje delo in 
prihranke, si pomagali z dotacijami, sodelovala je tudi 
deželna vlada. Telo in duha so krepili z vzgajanjem 
mladine in uvajanjem različnih športov, najprivlačnejša 
jim je ves čas bila gimnastika. Le-ta je posebej zaživela z 
domom, ko so krajani vanj namestili vrhunsko telovadno 
opremo in orodje daleč naokrog poznane ribniške 
delavnice »Jakob Oražem«. Po vojni leta 1945 je dom 
postal last občine in bil preimenovan v TVD Partizan. 
Spremenil se je v središče različnih telesnovzgojnih in 
drugih dejavnosti. Sčasoma je začela stavbo uporabljati 
tudi osnovna šola, okrog leta 1977 in pozneje pa so 
prostori v njej med drugim služili tudi za kino dvorano. 
Športna dejavnost se je preselila na več novih lokacij. 
Leta 1994 je bilo lastništvo doma preneseno na Športno 
unijo Slovenije, a dejansko so Ribničani svoj sokolski 
hram še uporabljali predvsem za družbene in kulturne 
namene. Okrog leta 2011 jim je uspelo nekdanjo lastnino 
z odkupom dobiti nazaj.

Dom v Ribnici dokončan
Preizkus jakosti nove bradlje v Ribnici                      
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Sokolsko društvo Metlika se je formiralo na sestanku 
krajanov 29. maja leta 1907. Prvo sokolsko društvo v 
Beli krajini so poimenovali Belokranjski sokol. Leta 1929 
so ime spremenili v Sokolsko društvo Metlika. Poleg 
številnih dejavnosti so takrat vse moči usmerili v gradnjo 
lastnega doma. Med mnogimi sodelavci in donatorji 
so jim pomagala tudi bližnja društva, celo z območja 
Karlovca. Kljub manjšim pomanjkljivostim je bila stavba 
(tudi s posojilom znanega domačina Engelberta Gangla) 
9. julija 1939 pripravljena za odprtje. Slovesni dogodek 
je trajal tri dni, javni nastop na zunanjem telovadišču pa 
si je ogledalo 2500 gledalcev.

Škofja Loka. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1906. 
Narodno zavedni Sokoli so gradnjo svojega doma 
dokončali leta 1922. Stavba je zgodovinskega pomena 
in še danes nosi isto ime. Živahno sokolsko dogajanje 
v domu med obema vojnama je prekinila nemška 
okupacija. Po vojni je dom deloval z novim imenom 
Partizan, a žal so dejavnosti v njem po treh desetletjih 
skoraj povsem zamrle. Propada so ga rešile akcije 
Pevskega zbora Lubnik in drugih loških društev, ki so v 
domu uredila dvorano. Z zadnjo prenovo leta 2009 pa so 
Ločani dobili sodobno kulturno in družabno središče ter 
prostor druženja za vse generacije.

Sokolsko društvo Ljubljana-Vič je začelo delovati 
leta 1909 v preprosti hiši ob potoku Glinščica. Za ureditev 
doma so člani v naslednjih letih najprej odkupili bližnjo 
gostilno Pri pošti s parcelo vred. Stavbo so člani preurejali 
in dozidavali, tako da je bil njihov sokolski dom dokončan 
leta 1920. Vseskozi in tudi še zdaj se Vičani – poleg skrbi za 
zdravje duha in telesa – ukvarjajo predvsem z gimnastično 
vzgojo. Po 2. svetovni vojni je bilo njihovo ime Sokolsko 
društvo spremenjeno v TVD Partizan in pozneje v Športno 
društvo Partizan Vič, dom in zunanje igrišče pa sta postala 
državna lastnina. Okrog leta 1950 je bil njihov dom 
temeljito obnovljen in pozneje še dopolnjevan, tako da 
ima ves njihov kompleks ob zelo prometni Tržaški cesti na 
jugu Ljubljane prav lep videz. Po osamosvojitvi Slovenije 
(pribl. 1992) je lastnina prešla v upravo Športne unije 
(ŠUS), okoli leta 2020 pa je društvu uspelo doseči vrnitev 
lastnine.

Vuhred-Radlje ob Dravi – Sokoli ob severni meji. 
Domačini obeh krajev so ustanovili sokolsko društvo leta 
1920. Njihove dejavnosti ob severni meji nove države 
so dobro spodbujale našo narodno zavest s telovadbo, 
nastopi in številnimi prireditvami. To je bilo pomembno 
zaradi tu še živečih in gospodarsko močnih nemških 
skupnosti. Decembra 1938 so Sokoli v Radljah dogradili 
prepotreben telovadni dom in ga poimenovali Sokolski 
dom viteškega kralja Aleksandra I. – Ujedinitelja. Z 
namenom proslavitve novega doma so 2. julija 1939 v 
Radljah priredili velik sokolski zlet koroškega okrožja s 
povorko in telovadnimi nastopi.

Po drugi svetovni vojni je sokolski dom v Radljah ob 
Dravi prevzelo fizkulturno društvo, nato TVD Partizan 
Radlje ob Dravi. Dom so uporabljali za različne namene. 
Leta 2021 so stavbo obnovili in zdaj v njej deluje Varstveno 
delovni center, ki je del Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Črna na Koroškem.

SOKOLI



7

Staranje stavbe in potrebe po ureditvi kraja so v letih 
2000–2001 sprožile širše razprave, katerih rezultat je 
bil načrt za odstranitev sokolskega doma. Prišlo je do 
pogovorov med občino Sevnica, lastnikom ŠUS-om 
in društvom Partizan. Športna unija Slovenije je stari 
sokolski dom vrnila Partizanu in občini. Soglasno so se 
odločili in leta 2020 stavbo potrdli. V naslednjih letih so 
bili zgrajeni novi prostori, ki omogočajo nadaljevanje 
sokolskih, športnih in različnih drugih dejavnosti.

Telovadno in ljudsko prosvetno društvo Sokol 
Murska Sobota je bilo ustanovljeno 18. marca 
1920. Ob splošnem valovanju sokolstva je povezava 
telovadbe, kulture in narodnosti pomenila tudi stike z 
družbenimi dogajanji v takratni mladi državi Jugoslaviji. 
Želja po sokolskem domu je rasla po vsej Soboti in leta 
1928 je na občinskem zboru padla odločitev za gradnjo. 
Zagon za uresničevanje ideje je bil v kraju in v okolici 
tolikšen, da je lepa stavba skupaj z načrti in zbiranjem 
prispevkov zrasla v dobrem letu. Dom so namenu 
slovesno predali 30. novembra 1929, na državni praznik. 
Lepa zgradba je odlično služila telovadbi, Sokolom in 
krajevnim dejavnostim vse do vojne. Po njej je bilo v novi 
Jugoslaviji sokolstvo ukinjeno in zgodba v Soboti je bila 
podobna kot po vseh republikah: podržavljeni domovi in 
parcele, spremenjena imena društev, manj je duhovne 
in domovinske, a več državne vzgoje; v dvoranah upada 
vadba gimnastike, vse več pa je iger z žogo in raznih 
novosti. V stavbi Sokolski dom zdaj uspešno deluje 
Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota.

Sokolsko društvo Radomlje je bilo ustanovljeno 
leta 1919. Priprave za gradnjo sokolskega doma so začele 
teči že v naslednjih letih, ko je starosta Potokar društvu 
daroval obsežno zemljišče za dom in telovadišče. Ko 
je še član društva Nastran daroval večji prispevek za 
zidavo, so začeli zbirati sredstva v širšem krogu. Za 
izdelavo načrtov so pridobili arhitekta Hermana Husa 
(Plečnikov in Vurnikov študent). Vzporedno s sokolskimi 
dejavnostmi so člani že vnaprej pripravljali zaloge 
gradbenega materiala. Ob začetku gradbenih del se 
je s prostovoljnim delom izkazala večina prebivalcev. 
Sokolski dom je bil leta 1934 dokončan in ob velikem 
telovadnem nastopu slovesno odprt. 

Sledila so leta bogate društvene dejavnosti. Sokolsko 
društvo je delovalo do začetka 2. svetovne vojne. Po 
napadu partizanov na nemško postojanko v Sokolskem 
domu je bil dom deloma poškodovan in požgan. Po 
vojni je bil preimenovan v Kulturni dom. S prostovoljnim 
delom krajanov je bil obnovljen in povečan ter tako še 
vedno daje zavetje različnim društvom in kulturnim 
prireditvam. 

Sevniški sokoli so ustanovili svoje društvo leta 
1908. Na začetku so delovali v tesni povezavi z Brežičani 
in Zagrebčani, kot povsem samostojno društvo pa so 
zaživeli leta 1912, torej še v Avstro-Ogrski. Dom so začeli 
načrtovati po 1. svet. vojni, resnejša dela (pridobivanje 
parcele, gradbeni odbor, finance in druge priprave) so 
potekala v naslednjih letih, do same gradnje pa je prišlo 
v letih 1928–1929. Odprtje doma z veliko slovesnostjo 
je bilo 1. junija 1930. To je bi tudi prvi tak dogodek v 
kraljevini Jugoslaviji in zanimanje je bilo veliko. V 
Sevnico so tiste dni prihajale številne sokolske skupine, 
tudi s posebnimi vlaki iz Ljubljane, Zagreba in od drugod. 
Poleg pozdravov, predstavitev in govorov je program 
obsegal sokolsko-telovadni-kulturni nastop, povorko 
po mestu in družabni del. V svojem domu so sevniški 
Sokoli vseskozi gojili gimnastiko, množili število članstva 
in vzgajali mladino – vse do vojne in enako tudi po njej, 
ko je bil dom podržavljen in bilo društvo preimenovano 
v Partizan Sevnica. Po osamosvojitvi Slovenije (pribl. 
1992) je dom prevzel ŠUS, a dom so lahko uporabljali. 

SOKOLI

Sokolsko društvo Radomlje



Športni klub Flip Piran, ki bo letos 
slavil 70. obletnico delovanja, ima 
pod svojim okriljem tudi gledališko 
skupino, ki je, pod mentorskim in 
režiserskim vodstvom Stasje Mehora, 
fenomen v slovenskem prostoru, saj 
skozi svoje delovanje, z roko v roki s 
športom, že dolgih 37 let vključuje 
mlade športnike. Ti tako spoznavajo 
tudi kulturo in se predstavljajo ne le 
v športnih dvoranah, temveč tudi na 
gledališkem odru. Vsak mladi akrobat 
ima skozi svoje delovanje v klubu 
možnost, da sodeluje tudi v gledališki 
skupini, nastopa na recitalih in tudi 
zapoje – samostojno, v muzikalu ali 
zboru, ki je del gledališke skupine. 
Tako vsako leto v skupini deluje okrog 80 mladih igralcev.

V predstavi GRDI RAČEK v priredbi Staste Mehora, pripravili so jo decembra lani, je sodelovalo 50 mladih igralcev, 
pa tudi njihov trener Danimir Azirovič. Otroci so stari od 5 do 22 let, brez selekcije, saj je praksa v otroški gledališki 
predstavi že dolga leta prav to, da lahko, brez izjeme, nastopi vsak otrok, ki si to želi. Prepričani so, da gledališki oder 
spodbuja v otroku samozavest, ki jo nekateri otroci, še posebej tisti, ki imajo kakršnekoli težave, telesne ali vedenjske, 
nujno potrebujejo.

Predstava ima aktualno temo, ki so jo sporočilno prenesli otrokom. Tudi v tej predstavi so se prepletale teme 
prijateljstvo, odnos do drugačnosti, zdravo, aktivno življenje, empatija ter več drugih vzgojnih momentov. Predstavo 
začnejo pripravljati skupaj in iz otroških idej nastane prijazna igrica, ki jo z navdušenjem spremljajo najmlajši, starejši 
otroci, pa tudi odrasli.

V vseh teh letih se je na odru zvrstilo več kot 50 gledaliških predstav. Dela so avtorska ali priredbe avtoric Stasje 
Mehora in Mojke Mehora Lavrič, ki prispevata tudi koreografije, pri tem pa sodelujejo Danimir Azirovič, Ilaria Grižon, 
Tejka in Minka Lavrič ter mladi igralci.

V vseh teh letih so pripravili tudi šest muzikalov, za katere je besedila prispevala Mojka, glasbo pa Aleš Lavrič: Lasa 
pur dir, Martin Krpan, Robin Hood, Kekec, Prešerno o Prešernu in Erazem Predjamski. Z muzikali so prepotovali skoraj 
vso Slovenijo in zamejstvo. Samo z Martinom Krpanom so imeli več kot 110 ponovitev.

Z gledališkimi predstavami so večkrat sodelovali na Festivalu gledališča in plesa in na Linhartovem državnem 
gledališkem srečanju otroških gledaliških skupin. Tam so prejeli več nagrad in priznanj za koreografijo, igro, 
kostumografijo, vključevanje plesnih elementov ter mentorsko delo. 

Kot zanimivost naj povemo še to, da so izdali že enajst zgoščenk, na katerih je po 12 do 20 Mojkinih in Aleševih 
avtorskih pesmi, pevci in pevke pa so seveda člani Flipa.

Zadnja leta solisti pevske skupine Minka Lavrič, Arnika Marancin 
in Lejla Medenhođić sodelujejo na pevskem festivalu FeNS v Kopru 
ter zastopajo Slovenijo in zmagujejo na pevskih festivalih v tujini: 
v Rusiji, Belorusiji, Franciji, Malti, Romuniji, Bosni, na Hrvaškem, v 
Srbiji, Črni gori, Makedoniji in drugje.

Vsi igralci, nekateri med njimi so nekajkratni državni prvaki 
v gimnastiki za vse in akrobatiki, so z uprizoritvijo predstav in 
muzikalov dokazali, da sta šport in kultura lahko povezana ter da 
sta kot taka pri Flipu tudi nerazdružljiva. 

 S. M. (Foto: arhiv Flip)

KULTURA IN TELOVADBA

Z ROKO V ROKI NA ODRU
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SOKOLSKA AKADEMIJA V MARIBORU
1. oktobra 2021 je v Mariboru potekala sokolska akademija, s katere namen je bil obeležiti naslednje tri dogodke:
• 100 let velikega vsesokolskega zleta, ki se je odvil 29. avgusta 1920 v Mariboru,
• izid knjige mariborskih filatelistov Sokoli v filateliji jeseni 2021 in 
• prvič v zgodovini Dan slovenskega sokolstva (1. oktober, praznovati ga želimo vsako leto v drugem kraju).
Prireditev je potekala v Osnovni šoli borcev za severno mejo. Organizatorji so bili Sokolska zveza Slovenije, Zveza 

društev General Maister in Filatelistična zveza Slovenije pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Boruta Pahorja 
in župana Mestne občine Maribor Saša Arsenoviča. Tako smo prvič obeležili Dan slovenskega sokolstva, ki bo odslej 
sokolski praznik. Ta datum, prvi oktober, se navezuje na dva zgodovinsko pomembna dogodka: na ustanovitev prvega 
sokolskega društva na Slovenskem (Južni Sokol leta 1863) in na ustanovitev Slovenske Sokolske zveze (leta 1905).

Na prireditvi so zbrane nagovorili Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo in predsednica 
Zveze društev general Maister, Viktorija Pečnikar Oblak, starosta Sokolske zveze Slovenije in dr. Samo Peter Medved, 
podžupan Mestne občine Maribor. Vsi po vrsti so poudarili vlogo sokolskega gibanja v slovenski zgodovini. 

Starosta Sokolske zveze Slovenije se je s spominskim kovancem SZS zahvalila svojemu predhodniku, dr. Hermanu 
Berčiču, za opravljeno predano delo.

Dr. Rok Lampe je skozi kratek oris zgodovine sokolstva predstavil izvirno knjigo Sokoli v filateliji. V njej dokumentira 
sokolstvo z bogatim slikovnim gradivom in bralca popelje v čare filatelije. 

Občinstvu so se predstavili Športno društvo Partizan Sevnica, Judo klub Železničar Maribor, Telovadno društvo Sokol 
Brežice in Športno društvo Sokol Bežigrad iz Ljubljane. Vse je potekalo pod budnim očesom članov Metliških sokolov v 
zanimivih sokolskih uniformah. Gledalci so uživali ob prikazih sokolskih vaj, gimnastičnih nastopov in vadbe inkluzivnega 
juda. Živopisni program je povezovalo občuteno petje otroškega in mladinskega zbora OŠ borcev za severno mejo. Na 
»odru« so blesteli vsi, od najmlajših do veteranov, ki so s svojo točko na bradlji poželi bučen aplavz.
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SEVNIŠKE IGRARIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
PARTIZAN SEVNICA

V letu 2021 smo v ŠD Partizan Sevnica začeli z novim projektom, ki smo ga poimenovali Sevniške igrarije. Njegov namen 
je na na sevniška igrišča privabiti čim večje število otrok in da otroci svoj prosti čas preživijo dejavno in kakovostno, brez 
telefonov, tablic ... Animatorke poskrbijo za igre, pripomočke in dobro voljo. Otroci na igrarijah zelo uživajo, skozi igro 
krepijo svoje gibalne sposobnosti in se družijo z vrstniki. Otroci in starši so zelo zadovoljni s projektom in se nam vsak 
teden z veseljem pridružijo. Igrarije se za zdaj odvijajo na zunanjih športnih igriščih v KS Sevnica in Boštanj. - Urša Udovč

IZVAJANJE PROGRAMA SOKOLČEK V RENČAH
V Športnem društvu Partizan Renče program Sokolček izvajamo že od samega nastanka. Naši najmlajši člani se skozi 

igro začnejo spoznavati z osnovnimi gibalnimi prvinami, ki jih hitro nadgradijo v znanje, ki je potrebno za osvojitev ene 
izmed medalj Miška Eli. Za osvojitev teh medalj so otroci zelo motivirani in se zelo potrudijo, da se jim medalja ne 
izmuzne. Za naslednji korak – značko Sokolček – morajo pokazati že malo več spretnosti in znanja. Tudi za značko Sokolček 
se otroci radi potrudijo, saj jih vsako leto podelimo kar precej. Zaslužene medalje in značke podelimo ob koncu sezone. 
Običajno na podelitev povabimo »upokojenega« trenerja Tineta Arčona, ki je Miško Eli in Sokolčka vpeljal v naše društvo. 
Oblečen je v sokolsko uniformo, kar doda podelitvi poseben pečat in ustvari slovesno vzdušje.

Cilji vadbe teh skupin so:
• zgodnje vključevanje otrok v sistematično športno vzgojo
• navajanje na red in disciplino
• navajanje na socializacijo med udeleženci v skupini
• ohranjanje in razvoj narodne zavednosti
• s telesnovzgojnimi dejavnostmi prispevati k vsestranski vzgoji otrok
• sistematično razvijanje gibalnih sposobnosti otrok s pomočjo igre in orodij
• ohranjati zdravje

Izvajanje teh programov nas je kar zasvojilo, tako da jih bomo zagotovo izvajali 
tudi v prihodnje. - Igor
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Sokoli smo se vedno radi 
združevali, še posebej pa je to 
mogoče v poletnem času. Večina 
društev izvaja športne tabore. 
Ta čas je bil pred nekaj desetletji 
namenjen izobraževanju in 
usposabljanju. Tako se je veliko 
naših trenerjev udeleževalo 
športne šole v Mozirju.

Zamisel o dodatnem širjenju 
znanja sokolskih kadrov je ponovno 
vzklila. Želja je, da se vzpostavi 
lokacija za poletni tabor. V 
načelništvu SZS je že kar nekaj idej 
tudi o vsebini. Pri zagonu tega dela 
potrebujemo ideje in pomoč društev, kar bo tudi del prihajajočega posveta načelnikov sokolskih društev.

Lansko poletje smo športni tabor deloma skupno izvedli Brežičani, Bežigrajčani in Orehovljčani. V začetku avgusta smo 
bili skupaj v taboru Narodnega doma v Premanturi. Zaradi večjega števila otrok smo treninge organiziali ločeno, sicer pa 
smo se družili in skupaj izvedli interno tekmovanje v skokih v vodo z male prožne ponjave.

Poletno sezono bi na podoben način lahko zapolnili s taborom za vodnike in posebej s skupnim taborom za otroke in 
mladino. - Zdenka in Jure

OBISK MIKLAVŽA V TELOVADNEM DRUŠTVU 
SOKOL BREŽICE

Letos nas je v društvu spet presenetil Miklavž. »Pokaži, kaj 
znaš!« je rekel in užival ob gledanju igrivih cicibanov, mlajših in 
starejših deklic, starejših telovadcev in telovadk, ki nas vedno 
znova navdušujejo s svojo akrobatiko, preskoki, kolebi na 
bradlji, iskanju ravnotežja na gredi … Najraje imajo zanimive 
gimnastične poligone, kjer plezajo, se plazijo, skačejo v 
gimnastično jamo, vrtijo salte in veletoče ter hodijo po rokah 
– to je še posebej zabavno. Saj so telovadci! - Z. S.

KULTURA IN TELOVADBA

SOKOLSKI ŠPORTNI TABORI

Naša vzornika Beno Kunst in Tim Jambriško

Naša dekleta na dveh gredeh

Trener Beni in telovadec Janej med pripravo na veletoč



RAZNOTEROSTI

IME DOGODKA DATUM ORGANIZATOR
Sokolski posvet in
Redna letna skupščina SZS Brežice 12. marec Sokolska zveza Slovenije

Čistilna akcija 19. marec Športno društvo Mladost Miklavž pri 
Ormožu

Odprto prvenstvo Renč v skokih z male 
prožne ponjave 19. marec Športno društvo Partizan Renče

Strokovni posvet Vloga sokolstva v 
slovenski družbi včeraj – danes – jutri 24. marec Sokolska zveza Slovenije

21. Ormoški polmaraton 27. marec Atletski klub Ormož

Smučarski športni dan Marec 
(datum še ni znan) TŠD Orehovlje

OP Bežigrada v skokih z male prožne 
ponjave 2. april Športno društvo Sokol Bežigrad

Old Bridge Cup (VPP) 23. april 
(dogodek še ni potrjen) Športno društvo Partizan Renče

Občni zbor društva April Športno društvo Pušenci
OP Bežigrada v skokih na veliki prožni 
ponjavi 14. maj Športno društvo Sokol Bežigrad

Svetovni pokal v inline rolanju 28. in 29. maj Smučarski klub Vuzenica
Spomladanski pohod po občini Ormož Maj Športno društvo Pušenci
Srečanje nogometnih društev občine 
Ormož Maj Športno društvo Pušenci

Tradicionalni dnevno-nočni turnir v 
malem nogometu 4. junij Športno društvo Mladost Miklavž pri 

Ormožu
Telovadna akademija in 
podelitev Miške Eli

8. junij
(datum še ni potrjen) Športno društvo Partizan Sevnica

Sokolska akademija 17. junij 
(okvirni datum) TŠD Orehovlje

Interno preverjanje Sokolček in Miška Eli 18. junij 
(okvirni datum) Športno društvo Sokol Bežigrad

Tradicionalno kolesarjenje Spoznajmo 
Prlekijo 18. junij Športno društvo Mladost Miklavž pri 

Ormožu
Slavnostni zaključek sezone 21. junij Klub Sankaku Ljubljana
19. Ormoški nočni ulični tek 24. junij Atletski klub Ormož
Letovanje v Poreču 24. junij – 1. julij Športno društvo Sokol Bežigrad
Obisk TABORA V SRCU za otroke 
raznolikih zmožnosti (7–14 let) 25. – 30. junij Klub Sankaku Ljubljana

Praznovanje 60. obletnice SK Vuzenica 13. avgust Smučarski klub Vuzenica
Obisk TABORA V SRCU za odrasle 
raznolikih zmožnosti 20 .– 25. avgust Klub Sankaku Ljubljana

KOLEDARČEK


