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NOVIČKE 4 oktober - 2022 

 

Pozdravljeni člani in članice društva Šola zdravja! 

 

Spodbudna novica! 
 
Oktobra 2008 sem bila na predavanju dr.Nikolaya Grishina in spoznala projekt "jutranja 

telovadba 1000 gibov". Po 14 letih dela, nas vseh zagnanih, pa je celo strokovna javnost, 

priznala da je projekt dober in zelo uspešen. Kot je bilo neuradno slišati, je strokovna 

komisija že več let razpravljala "o oranžnih", pa se ustavljajo pri "strokovnosti". Upajmo, 

da nam bo to sedaj res odprlo vrata, da bojo svojo strokovnost lahko pokazali v Društvu 

šola zdravja in dokazali naši mladi izobraženi in izšolani kineziologi in diplomanti fakultete 

za šport. 

 

Naj oranžna barva za sije v jutranjih urah v vseh občinah! 

 

17. oktober 2022, Grand hotel Union Ljubljana 

Dnevi  OKS-ZŠZ: Podelitev častnih listin in plaket OKS-ZŠZ  

 

Na večerni slovesnosti smo ob obletnici slovenskega olimpijskega gibanja podelili tudi 

nagrade. Posebno zahvalo smo ob koncu namenili predsedniku OKS-ZŠZ Bogdanu 

Gabrovcu, ki se mu ob koncu leta izteka drugi in zadnji mandat. Častne listine OKS 

so prejeli: športnika invalida Franc Pinter in Veselka Pevec, gospodarstvenik in 

podpornik športa Jože Mermal, strokovni delavec dr. Rado Pišot ter nekdanji novinar 

in urednik Marjan Lah, ki je v športu deloval tudi v strokovnih funkcijah. 

 

Poleg zgoraj omenjenih častnih listin smo podelili tudi plakete OKS-ZŠZ, ki so jih 

prejeli: 

• Branko Žnidarič za dolgoletno delo v športu, 

• Danilo Prušnik za dolgoletno delo v športu, 
• Ema Zajc za dolgoletno delo v športu,, 
• Janez Bukovnik za dolgoletno delo v športu, 

• Ivan Breznik za dolgoletno delo v športu, 
• Simon Ograjenšek za dolgoletno delo v športu, 

• Andrej Cevc za dolgoletno delo v športu, 
• Ivan Gerjevič za dolgoletno delo v športu, 
• Zdenka Katkič za dolgoletno delo v športu (Društvo šola zdravja), 

• dr. Stanislav Pinter za prispevek k uveljavljanju vrednot in fair playa v šport. 
Slike z dogodka najdete na naši spletni strani v galeriji. 

 

PREDAVANJA DR. NIKOLAYA GRISHINA 

Tema predavanja je Metode samopomoči 23+5 in specialne vaje za pomoč 
hrbtenici. 
 

KDAJ:  SREDA, 19. OKTOBER 2022, od 17:00 do 19:00 URE 

KJE: Kulturni dom PEKRE; Bezjakova ulica 4, 2341 LIMBUŠ 

 

 

https://www.olympic.si/novica/2086
https://www.olympic.si/medijsko-sredisce/foto-galerija/olimpijski-komite-slovenije/vecerna-prireditev-dan-oks-zsz-2022
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KDAJ:  SREDA, 26. OKTOBER 2022, od 17:00 do 19:00 URE 

Lokacija: DGN (Društvo gluhih in naglušnih), Ulica za travniki 40, Ljubljana - Polje  
 

KDAJ: petek 28. oktober 2022 ob 10h 

Lokacija: Knjižnica Domžale 

___________________________________________ 

 

OSTALE DELAVNICE  

ZDRAVA HRBTENICA 

KDAJ: ponedeljek 7. november 2022  od 10h do 12h 
Lokacija: Knjižnica Domžale, vhod Mercator center, 1. nadstropje 
IZVAJALEC: Andraž Purger, prof. športne vzgoje  

DELAVNICA za vse generacije 

Lego za možgansko nego 

KDAJ: petek 21. oktober 2022 od 10h do 12h 
Lokacija: Knjižnica Domžale, vhod Mercator center, 1. nadstropje 
---------------------------------------------------------------- 

IZOBRAŽEVANJE SAMO ZA ČLANE DRUŠTVA 

KDAJ: 24.10.2022  

KJE:  dvorano v Bezeni, Maribor 

usposabljanje prednost nove skupine v Mariboru in skupine iz Ruš. 

Prijave do 17.10.2022:  simon@solazdravja.si 

-------------------------------------------------- 

KDAJ:  torek 25. oktober 2022 od 10:30 do 14:30,  

 

KJE: dvorana v knjižnici Otona Župančiča (Kersnikova ul. 2, 1000 Ljubljana;  vhod skozi 

pasažo iz Slovenske in Gosposvetske ulice). 

 

Prijave do 18.10.2022: kineva@solazdravja.si 

------------------------------------------------------------------------ 

KDAJ:  sreda 26. oktober 2022 od 9h do 13h 

KJE: Dvorana KS Solkan, Trg Jožeta Sreberniča 7, 5250 Solkan 

 

Prijave do 17.10.22 andraz@solazdravja.si 

 

 

VABIMO VSE VODJE SKUPIN 

da nam do 1.12.2022 pošljete izpolnjeno 

mailto:simon@solazdravja.si
mailto:andraz@solazdravja.si
mailto:simon@solazdravja.si
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I Z J A V A za REFUNDACIJO MATERIALNIH STROŠKOV  

Obrazec je na voljo: https://solazdravja.com/dokumenti/ 

Pravilnik je na ogled: https://solazdravja.com/statut/ 

Ali nam pišite in vam  pošljemo. 

Izjavo pošljite na mail: info@solazdravja.si oz. pošljite na naslov: Društvo šola zdravja, Slamnikarska 

cesta 18, 1230 Domžal   
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