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Izvleček 

Jelica Helena Zoe Vazzaz se je rodila 5. avgusta 1914 (tik pred začetkom prve svetovne vojne) 

izven meja današnje Slovenije, v Gorici. S šestimi leti je stopila v osnovno šolo, nadaljevala na 

klasični gimnaziji, po enem letu prestopila na realko, leta 1934 pa maturirala na učiteljišču v 

Ljubljani. Od leta 1938 je službovala kot predmetna učiteljica telovadbe. V letu 1939, ko je učila na 

Trebelnem nad Mokronogom, so v Beogradu odprli prvo Visoko šolo za telesno vzgojo in Jelica je s 

štipendijo v žepu odšla v Beograd. Njen študij je prekinila druga svetovna vojna, med katero je bila 

zaradi sodelovanja z OF odpeljana v gestapovski zapor, nato v koncentracijsko taborišče 

Ravensbrück. Po vojni je še naprej telovadila, vodila vrste mladink in članic v Narodnem domu, 

trenirala telovadni naraščaj in končala tudi novoustanovljena tretji in četrti letnik šole v Beogradu 

ter leta 1951 diplomirala na Državnem inštitutu za telesno vzgojo. V letih 1956–1960 je predavala 

na Višji, nato pa do leta 1978 na Visoki šoli za fizkulturo v Ljubljani, od leta 1962 tudi kot redna 

profesorica. 

 

Prvič je kot tekmovalka v športni gimnastiki sodelovala leta 1930 na vsesokolskem zletu v 

Beogradu. Leta 1938 je bila članica jugoslovanske vrste na svetovnem prvenstvu v Pragi, kjer je 

ekipa zasedla 2. mesto, 1939. leta pa je bila članica zmagovalne vrste Ljubljanskega Sokola za 

zastavo kraljice Marije. Bila je učenka dr. Viktorja Murnika, ki ji je bil velik vzgled in čigar znanje 

je kasneje s pridom prenašala na svoje varovanke. Kot trenerka jugoslovanskih reprezentantk v 

gimnastiki je bila aktivna med letoma 1946 ter 1970. Tedaj je bila na vodilnih strokovnih položajih 

v Jugoslovanski gimnastični zvezi in Zvezi za telesno vzgojo Partizan. Bila je začetnica ritmične 

gimnastike v Sloveniji. Na svoji športni poti je bila od leta 1948 do 1979 mednarodna sodnica v 

športni gimnastiki, je pa tudi prva Slovenka, ki je opravila mednarodni sodniški izpit v ritmični 

gimnastiki (1965). Njen bogat publicistični opus zajema mnogo strokovnih del in učbenikov ter 

celo vrsto znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. Je tudi avtorica številnih telovadnih vaj, 

akademskih sestav, plesov in ritmičnih vaj. Leta 1965 je za svoje strokovno delo od takratne Zveze 

za telesno kulturo Slovenije prejela Bloudkovo nagrado in s tem postala prva ženska dobitnica 

tovrstnega priznanja. Še dan danes pa redno prihaja v Narodni dom v Ljubljani, kjer tedensko vodi 

starejšo skupino žensk v ritmični gimnastiki. 
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»Borec  je tisti človek, 

ki v vsakdanjem življenju premaguje svoje slabosti. 

Je včasih žalosten, 

ker se noče skriti pred realnostjo, 

vendar nikoli ne beži, 

ker ve, 

da ne more zbežati od samega sebe. 

Se nikoli ne preda, 

saj se uči na svojih napakah. 

Zna odpuščati, 

zato lahko razume in odpušča tudi sebi. 

Si nikoli ne laže in živi zavestno, 

zato postaja močan, samozavesten 

in nepremagljiv.« 
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Vsi ljudje so bili nekoč otroci, 
toda le nekateri se tega spominjajo. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

1.0  OTROŠTVO IN ŠOLANJE 

 

Helena Zoe Vazzaz se je rodila tretja med štirimi Vazzazovimi otroki 5. avgusta 1914 (tik 

pred začetkom prve svetovne vojne) izven meja današnje Slovenije, v Gorici, mami Tereziji 

in očetu Ludoviku. 

 

Njen oče je bil doma s štajerskega konca, iz neke vasi nad Slovensko Bistrico. Kot otrok je 

bil zelo nadarjen učenec, kar so opazili tudi duhovniki iz njegove rodne vasi Vacaci, zato 

so ga poslali šolat na Dunaj, kjer je naredil fakulteto, kasneje pa poučeval zgodovino in 

zemljepis na bežigrajski gimnaziji. Napisal je knjigo za zemljepis, ki je bila celo 

ponatisnjena. Ker se je njen oče med študijem v takratni  prestolnici malo zagledal v hčer 

dunajske družine, pri kateri je živel, je v spomin nanjo hčeri izbral ime Helena; ime Zoe pa 

je podedovala po neki družinski prijateljici, Italijanki. Helena Zoe Vazzaz pa je kar hitro 

postala Jelica. 

 

Slika 1: Jelica – dojenček              
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Mati Terezija Kokolaj je izhajala iz Pule. Pred 1. svetovno vojno se je skupaj s starši 

preselila v Gorico, kjer se je na tamkajšnji šoli spoznala s svojim bodočim možem, 

Jeličinim očetom. Kasneje sta se poročila in skupaj odšla na Dunaj, kjer je oče študiral. 

 

V Gorici so privekali na svet trije Vazzazovi otroci: Vladimir, Ljudmila in Jelica. Ko jim je 

v začetku leta 1915 bomba uničila dom, se je družina morala preseliti najprej v Vildon, 

nato v Podčetrtek, od tu pa v Šempeter v Savinjsko dolino, kjer so ostali do konca vojne. 

 

Že v otroških letih sta se kazali Jeličina iznajdljivost in vztrajnost, kar dokazuje pripetljaj, 

ki se je zgodil, ko je bila stara le tri ali štiri leta.  

 

Dogodek je v reviji Zvonček literarno obdelala Marica Nadlišek Bartol, mama avtorja zdaj 

tako znanega Alamuta: »Bila sem lačna, mama pa je rekla, da bomo kosili šele takrat, ko bo 

zvonilo v cerkvenem zvoniku. Prav kmalu so odrasli zaslišali, kako se, narahlo in z dolgimi 

presledki, oglaša zvon. Don, don … To sem bila jaz. Splezala sem na zidek in se obesila na 

vrv.« Prazen želodec je res huda reč in takrat postane človek zelo iznajdljiv. 
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Slika 2: Zvonček: Begunka Jelica 
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Iz tega časa je zrasel tudi strah pred majhnimi živalcami: »Mama je šla večkrat obirat 

hmelj, da bi kaj zaslužila, mene pa je pustila ob robu njive. ´Mama!´ sem vpila, ko so me 

obletavale muhe in kobilice in celo sedale name. Kako sem se jih bala! Še danes jih ne 

maram. Konj me lahko poliže, ob miših, krtih, muhah in kobilicah me pa kar strese.« 

 

Iz Šempetra so se Vazzazovi preselili v Maribor. Tam je Jelica leta 1920 s šestimi leti 

stopila v prvi razred. 
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Slika 3: Polletno spričevalo 1. razreda z mariborske osnovne šole 

 

 

 

Že pol leta kasneje pa so se, in to dokončno, ustalili v Ljubljani, na Pražakovi ulici. Tu pa 

se je leta 1922 rodil Jeličin mlajši bratec Vitko, ki je žal prehitro zapustil ta svet in svoje 

domače. 
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Slika 4: Jelica (na sredini) s sestrico Milico (levo) in bratcem Vladkom (desno)  

 

 

 

 

Slika 5: Štiriinpolletni Vitko 

 

Nekega mrzlega, mokrega dne v letu 1927 se je 

družina odpravila na izlet proti Kamniku, na 

katerem je Vitko dobil visoko vročino. Še isti večer 

so poklicali družinskega zdravnika in ta je še isti 

večer prišel na dom. Rekel je, da je Vitka verjetno 

doletel samo prehlad in da bo vročina kaj kmalu 

padla. Vendar se je zjutraj na vse zgodaj vrnil, češ 

da celo noč ni mogel spati, ker ga je mučil sum, da 

morda le ni samo prehlajen, ampak ima davico. Res 

je bila davica in nekaj dni kasneje je komaj petletni 

Vitko umrl. Za pogrebom je šla samo družina in še 

ta je prisostvovala le od daleč, da se ne bi še kdo 

okužil. 
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V stanovanju na Pražakovi so imeli hišno pomočnico Micko, ki so jo imeli vsi zelo radi. 

Stanovala je v sobici blizu njihovega stanovanja in je skrbela za vse: za kuhanje, 

pospravljanje, za varstvo otrok … Ob nedeljah pa je redno hodila k frančiškanom k maši in 

je kasneje tudi postala nuna. Vendar pa tega njihova družina nekaj časa sploh ni vedela. 

Otroci so jo imeli zelo radi, saj se je vedno z njimi igrala in počela vse, kar jim je srce 

poželelo. Mati ni nikoli hodila v službo. Tako je ves čas s pomočjo Micke skrbela za vso 

družino.  

 

Pri Vazzazovih so živele tudi štiri študentke, ki so sicer plačevale nekoliko več, vendar so 

imele popolno oskrbo. Te pa so očetovo dobrodušnost zlahka izkoriščale v svoj prid. Oče je 

namreč imel pod nadzorom ves družinski denar, ki ga je zaklepal v nekakšno skrinjico. Bil 

je sicer zelo pedanten, zato je mati vse izdatke vedno morala beležiti. Denar pa je večkrat 

rad posodil tem študentkam, vendar si ni zapomnil kateri, kdaj in koliko. Tako se je nekoč 

zgodilo, da je obtožil Jelico, da mu je ona ukradla denar, vendar se je že takrat odločna  

Jelica postavila zase in očetu rekla, da ga ni vzela ter naj je ne obtožuje nečesa, česar ni 

storila in ji tudi ne more dokazati. 

 

Jelica Vazzaz je osnovno šolo torej nadaljevala v Ljubljani. Iz tega obdobja ji je najbolj ostal 

v spominu dogodek iz četrtega razreda, ko jo je poučevala gospa Skebrnetova. V razredu so 

imeli nastope, kjer je vsak moral predstaviti neko rastlino. Jelica je dobila nalogo 

predstaviti svojim sošolcem poljski mak, za kar se je želela dobro pripraviti. Mak je hotela 

pokazati tudi v živo, zato je hodila po poljih, da bi ga našla, vendar ni bila uspešna. Vsa 

žalostna in zaskrbljena je šla k svoji učiteljici po nasvet, ta pa jo je potolažila, da lahko mak 

predstavi tudi s pomočjo kakšne slike, saj je sezona maka še daleč. Leta 1924 je Jelica 

osnovno šolo končala. 
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Slika 6: Spričevalo  prvega razreda osnovne šole v Ljubljani, 1920/21 
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Slika 7: Spričevalo drugega razreda osnovne šole v Ljubljani, 1921/22 

 

 



 - 16 - 

Slika 8: Spričevalo tretjega razreda osnovne šole v Ljubljani, 1922/23 
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Slika 9: Spričevalo četrtega razreda osnovne šole v Ljubljani, 1923/24 
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Jelica je leta 1924, ko je bil njen starejši brat Vladko že vpisan na realko, začela obiskovati 

klasično gimnazijo. 

 

Slika 10: Spričevalo prvega letnika  klasične gimnazije, 1924/25 
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»Ampak sem že takoj videla, da nisem prav nadarjena za latinščino. In v tretjem razredu bi 

dobila še grščino! ´Ne bom več tukaj,´ sem rekla doma.« Tako se je tudi ona vpisala na 

realko in tu končala pet razredov. 

 

Slika 11: Spričevalo drugega razreda  realke, 1925/26 
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Slika 12: Spričevalo tretjega razreda realke, 1926/27 
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Slika 13: 3. c-oddelek realke, 1926/27 

 

 

 

Na realki so bili v razredih dekleta in fantje, medtem ko so bili v osnovni šoli ločeni med 

seboj in so dekleta morala v odmorih čakati v drugem razredu, ob zvonenju za začetek 

pouka pa so morala na profesorja počakati pred vrati; nato so lahko vstopila v razred le v 

njegovem spremstvu ter med poukom sedela v prvih klopeh. 

 

Slika 14: 4. c-oddelek  realke, 1927/28  
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Slika 15: Spričevalo četrtega razreda  realke, 1927/28 
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Izmed vseh predmetov so ji preglavice povzročali le jeziki. S prepisom iz klasične 

gimnazije na realko se je sicer izognila latinščini in grščini, vendar jo je na realki pričakala 

nemščina, ki pa se ji je vseeno morala malo bolj posvetiti. 

 

Slika 16: Spričevalo petega razreda  realke, 1928/29 

 

Po štirih letih šolanja 

na realki se je želela 

vpisati na učiteljišče, 

kjer so imeli vpis 

junija, ona pa je bila 

šele avgusta dovolj 

stara in je niso hoteli 

sprejeti. Zato je 

morala prej narediti  

peto realko, šele nato 

je lahko prišla na 

učiteljišče. 
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Neko leto je bila na učiteljišču v svojem razredu edino dekle in marsikateri sošolec si jo je 

želel imeti za svojo prijateljico. Spominja se nekega visokega, svetlopoltega in svetlolasega 

mladeniča, ki se je zaljubil vanjo in jo je rad grabil za nogo. Bil je tudi neki Turk, ki se je 

tako zagledal vanjo, da ji je celo rekel, da se bo ubil, če noče biti z njim. Nekdo jo je na 

sprehodu prosil, naj ga poljubi za slovo, saj odhaja, vendar ga ni marala, zato ga ni 

poljubila. Dandanes pa ji je malce žal, saj je kmalu po tistem fant strmoglavil z letalom in 

umrl.  

 

Bilo pa je tudi tako, da je bila ona zaljubljena, izbranec pa ji žal ni vračal naklonjenosti.  
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Slika 17: Spričevalo prvega letnika učiteljišča, 1929/30 
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Slika 18: Spričevalo drugega letnika učiteljišča, 1930/31 
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Slika 19: Spričevalo tretjega letnika učiteljišča, 1931/32 

 

 



 - 28 - 

Slika 20: Spričevalo četrtega letnika učiteljišča, 1932/33 
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Na učiteljišču je naredila društveni župni sokolski izpit, ki ji je dal dovoljenje za 

poučevanje telovadbe na šolah.  Bil je zelo zahteven, še posebej izrazoslovje, ki ga je 

poučeval gospod Trček, ki je bil zelo strog. Med drugim so se učili tudi anatomijo in 

zgodovino. Jelica se dobro spominja tudi »redovnih« vaj, ki so bile prav tako del tega 

izpita. Morala je namreč »komandirati«, po njenih besedah celo »hordo« otrok, ki je takrat 

še ni bila vajena, zato jo je ta del posebno skrbel in je tožila, da tega nikoli ne bo opravila. 

Vendar jo je po vseh preizkušnjah gospod Trček potolažil, da je izpit v celoti uspešno 

opravila.   

 

Slika 21: Spričevalo petega letnika učiteljišča, 1933/34 

 

Leta 1934 je maturirala. 

Ministrstvo ji je izpit priznalo in 

lahko je začela poučevati.  

Opravljeni sokolski izpiti so ji dali 

še večjo veljavo kot trenerki in 

kot učiteljici. 

 



 - 30 - 

Slika 22: Diplomski izpit na državni učiteljski šoli v Ljubljani, 1934 

 

 

 

Slika 23: Jelica maturantka 

 

Na učiteljišču je poučeval tudi dr. Viktor Murnik, ki 

ga Jelica še vedno zelo ceni. Bil ji je velik vzornik in 

dober vzgled. Sama pravi, da se je od njega zelo 

veliko naučila. Še v posebno čast ji je, da je tudi on 

njo spoštoval in z njo veliko sodeloval. Spominja se, 

kakšen prefinjen način poučevanja je imel, kako jih 

je na zvit način pripravil do velikega števila 

ponovitev vaj. Rada se spominja nekega treninga v 

telovadnici Narodnega doma, ko so dekleta vadila 

sestavo pozno v noč in jih je proti koncu treninga 

prišel pogledat gospod Murnik. Dekleta so bila sicer 

že zelo utrujena, vendar jih je s svojo zvitostjo pripravil še do nekaj ponovitev, in sicer 

tako, da jim je rekel, naj si vsaka z balkona pogleda izvedbo sestave, saj se tako najbolje 

vidijo napake in jih bodo zato lahko učinkovito odpravile. Skratka, dekleta so ponavljala 
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vajo tako dolgo, dokler si ni vsaka sama ogledala izvedbe. Ta pristop je Jelica kasneje v 

svojih trenerskih letih s pridom posnemala. 

 

Po končanem šolanju na učiteljišču je prejela listino o učiteljskem diplomskem izpitu. 

 

Slika 24: Diploma o učiteljskem diplomskem izpitu 
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Jelica je sicer rada hodila v šolo, vendar ji učenje ni najbolj dišalo. Na osnovni šoli je sicer 

začela z najvišjimi ocenami, vendar pa je kmalu popustila in uspeh je nekoliko padel. 

Najboljše ocene je imela pri verouku, kljub temu da doma niso bili verni, očitno pa jo je 

tema vseeno zanimala, saj je dobre ocene pri tem predmetu ohranjala tudi na realki in celo 

na učiteljišču. Ročna dela, računstvo, prirodoslovje in pisanje so tudi vzbujali njeno 

pozornost in tam so bile ocene prav tako nekoliko višje. Že od osnovne šole naprej pa se 

vidi, da ji tuji jeziki niso bili ravno pri srcu. Čeprav se je že v 3. razredu osnovne šole prvič 

srečala z nemščino, ki jo je izbrala kot neobvezen predmet, jo je le-ta spremljala celo njeno 

šolanje. V osnovni šoli so bile ocene vedno le dobre in s klasične gimnazije se je izpisala 

ravno zaradi tujih jezikov, predvsem latinščine in grščine, a nemščini se s prepisom na 

realko vseeno ni mogla izogniti. Ocenjena je bila vedno le z zadostno oceno. Tudi pri 

francoščini se ni povzpela nič više. Na realki je prejemala najvišje ocene pri petju, ročnih 

delih, risanju, zgodovina, zemljepis in kemija pa so ostajali nekje v dobrem povprečju, pri 

matematiki pa se je zadovoljila že kar z zadostno oceno. Vedenje je bilo včasih prav dobro, 

včasih odlično, njeno splošno prizadevnost pri pouku pa so največkrat ocenili kot marljivo, 

tudi izostanek od pouka je bil nizek, splošni uspeh pa je bil v večini le dober, razen v 

prvem in drugem letniku realke, kjer so ocene pokazale le zadostno znanje. Drugače pa je 

bilo na učiteljišču. Njen uspeh se je očitno izboljšal. Večina predmetov je bila ocenjena s 

prav dobro oceno, tudi nemške besede so tu dobile večji smisel. V vseh petih letih 

obiskovanja učiteljišča je bila prav dobra. Ta uspeh pa je najverjetneje treba pripisati večji 

motivaciji za učenje, saj je po končanem učiteljišču lahko začela poučevati, kar je pa konec 

koncev tudi najraje počela.   

 

Sodeč po šolskih ocenah Jelici šola ni bila ravno na prvem mestu. Njen uspeh se je v 

osnovni šoli in realki vedno gibal med dobrim in prav dobrim, včasih pa je celo padel na 

zadostnega. Vzrok temu je bila vsekakor gimnastika in vse, kar je bilo z njo povezano; 

treningi, tekmovanja, kasneje pa priprave na treninge, ki jih je vestno pisala kot trenerka. 
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Leta 1939 so v Beogradu odprli prvo visoko šolo za telesno vzgojo, kamor si je Jelica zelo 

želela. 

 

Vsi trije preživeli Vazzazovi otroci bi lahko s svojimi talenti in pridnostjo prišli do zelo 

visoke izobrazbe. Brat Vladimir bi bil lahko arhitekt, vendar ni bilo denarja za nadaljnje 

šolanje, tudi sestra Ljudmila bi s svojimi šiviljskimi spretnostmi daleč prišla, saj je dobila 

ponudbo od nun, da bi se šla šolat, vendar zopet ni bilo denarja. Ko pa je prišla na vrsto 

Jelica, se je mati razjezila in rekla, da če že prejšnja dva nista imela možnosti za 

izobraževanje, bo pa vsaj zanjo nekako poskrbela. In res je mati prodala ves svoj nakit in s 

tem dobila denar za njeno šolanje. Takrat je Jelica sicer že učila na Trebelnem nad 

Mokronogom in so njej in njenim kolegom na prosvetnem ministrstvu odobrili plačan 

dopust. Tako se ji je odprla prava možnost, ki jo je s pridom izkoristila. 
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Ne učimo se za šolo, 
temveč za življenje. 
(Lucij Anej Seneka) 

 

2.0  NA DRŽAVNEM INŠTITUTU ZA FIZKULTURO 

 

Sama si je želela študirati na varšavski ali pa berlinski šoli, vendar to zaradi finančnih 

zmogljivosti njene družine ni bilo mogoče. Tako je prišla na dvoletno šolo v Beogradu, ki 

ni zahtevala preveliko stroškov. Pa vendar si je mati Terezija morala zelo prizadevati in se 

odpovedati marsičemu, da je bilo denarja dovolj. Navsezadnje pa je Jelica s štipendijo v 

roki odpotovala v Beograd. 

  

Na dan sprejemnega izpita je bilo zelo slabo, deževno vreme in že na izpite je prišla 

prehlajena. V tistem času so potekali obvezni zdravniški pregledi kar v sklopu sprejemnih 

izpitov. Tamkajšnji zdravnik je ocenil, da ima bolna pljuča in da na to šolo ne more biti 

sprejeta. Njegovo odločitev je Jelica potožila svoji vodnici Milici Šepa, ki je zdravnika  le 

uspela prepričati, da je z njenimi pljuči vse v redu in da je le trenutno prehlajena. 

 

Kot študentka je takrat bivala v internatu SOKOL MATICA. S kolegicami je živela skupaj 

v dolgi sobi, opremljeni s posteljami za vse študentke istega letnika. To je bilo okrog 20−30 

deklet. Od fantov, ki so prav tako stanovali v tem internatu, jih je ločevala le majhna 

sobica na vogalu, vendar so bili stiki med njimi prepovedani, zato so se na skrivaj in po 

tihem pogovarjali skozi ključavnico. Dekleta in fantje so bili namreč ves čas pod nadzorom 

dveh nadzornic; ena je bila stroga Poljakinja, ki ni nikoli ničesar spregledala in nikomur 

popuščala, druga pa je bila Milica Šepa, ki je bila sicer glavna, vendar bolj razumevajoča. 

Ko so ob večerih hodili ven »posedet«, so si kolegice tam našle fante, Jelica pa se je »držala« 

svojega Borisa. Če so se prepozno vrnili domov ali pa so se pred internatom vsem na očeh 

preveč poslavljali drug od drugega, je sledila kazen, ki je prepovedovala večerne izhode. 

Tako jih je nekoč opazila tista Poljakinja in takoj povedala Milici Šepa, ki pa je druščino 

samo opozorila: »Le imejte se radi, vendar ko pridete pred fakulteto, se raje razidite.« 
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V tisti sobici na vogalu so se dekleta nekoč zbrala, da bi klicala duhove, in ker se dolgo ni 

nič zgodilo, je nevraževerna Jelica pretrgala razburljivo tišino: »Saj ne morejo priti, če 

imamo pa vsa okna zaprta!« In so jo nagnale iz sobe. 

 

Študijski dnevi so potekali po ustaljenem urniku: dopoldan so bila predavanja, sledil je čas 

za kosilo, popoldneve pa so preživljali v telovadnici Sokola in pridno telovadili.  

 

Slika 25: Jelica v svojem elementu na gredi 

 

Tam je tudi Jelica prišla do velikega izraza s svojimi pogumnimi 

skoki na gredi, kot sta bila jelenček in menjalni skok, s katerimi 

je navdušila tudi trenerje in vodnike. Pravi: »Prva sem začela s 

skoki, seveda zelo enostavnimi, vendar tega pred mano ni počela 

še nobena.« 

 

 

V prvem letu študija so imeli na programu tudi smučanje, vendar ga Jelica ni najolj vešče 

obvladala. Njen trud so onemogočale še stare smuči, ker ji novih njena družina ni mogla 

privoščiti. Smučali so na Kopaoniku, kjer so poleg smučanja hodili tudi na izlete na 

okoliške hribe. Tako so se na enem nočnem pohodu tudi izgubili, vendar so se potem 

vseeno varno vrnili. Ob večerih so hodili v gostilne, kjer so sedeli na sodih in igrali tarok. 

 

V prostem času pa niso le hodili po gostilnah in klicali duhove, nekaj časa so namenili tudi 

pisanju časopisa, ki se je imenoval »Izem ti oko« in je izhajal v srbo-hrvaškem jeziku, da so 

ga lahko vsi razumeli.  
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Naslov časopisa izhaja iz zgodbe o ključavnici, skozi katero so imeli fantje in dekleta edini 

stik, če so bili razporejeni po svojih sobah. Seveda je ta ključavnica med njimi burila 

duhove in le oni vedo, kaj jim je rojilo po glavi v trenutkih, ko so se skušali pogovarjati 

skozi tisto majhno luknjico. In ko so na drugi strani vrat zagledali oko, je misel stekla, 

beseda pa se je prelila na papir in časopis je bil tu. Pisala ga je Jelica, saj je imela lepo 

pisavo in smisel za umetnost, pomagala pa so ji tudi ostala dekleta, s katerimi je delila 

sobo.  

 

V tistih časih, ko so bila dekleta ločena od fantov, je bil stik med njimi še toliko bolj 

zanimiv in mikaven, toda bili so zelo diskretni, kar se da razbrati tudi iz časopisa, ki je 

vseboval kar nekaj besed o ljubezni. Nastala je pesmica; napisano je, kdo na koga misli, kje 

se pari sestajajo, piše tudi, kako je študentka zvesta svojemu fantu, ki je daleč stran. Seveda 

so pisali tudi o šolskih zadevah, kot so ure praktičnega dela ter predavanja, in sodeč po 

sliki, so bila nekatera nekoliko dolgočasna. Napisana je tudi pesmica o šoli. Pravtako je 

nekaj vrstic namenjeno dogodkom v prostem času. Skratka študentom zagotovo ni bilo 

dolgčas in se najverjetneje dandanes radi spominjajo na tista leta. Jelica pa je dva izvoda 

tega časopisa ohranila do danes in nasmeh, ki se prikrade na njen obraz ob pogledu na 

ohranjen časopis, prav gotovo pove veliko o tistih časih.  

 

Slika 26: Časopis »Izem ti oko« 
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V drugem letniku študija so smučali na Pokljuki, kjer so se nekega večera dekleta odločila 

sama malo povaditi. Po lastnih besedah je Jelica takrat smučala dobro, ker je bila taka 

tema, da ni videla strmin, ki so se raztezale pred njo, ampak je samo smučala. Tudi tu so 

imeli nekaj prostega časa in nekoč so njo in njene kolegice vojaki povabili v tamkajšnjo 

vojašnico. Pri odhodu domov pa je spoznala, da so ji medtem smuči ukradli. Za nadaljnje 

delo so ji profesorji morali posodili rezervne. 

 

Slika 27: Smučanje na Pokljuki  

 

 

 

Njeno generacijo je tik pred koncem študija zajela druga svetovna vojna zato je morala 

študij za nekaj časa prekiniti. 

 

Ko se je vrnila, je zaključila tudi novoustanovljena tretji in četrti letnik in leta 1955 

diplomirala na Državnem inštitutu za fizkulturo, leta 1951 pa dobila naziv višjega trenerja 

za orodno telovadbo. 
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Slika 28: Diploma  Državnega inštituta za fizkulturo 
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Slika 29: Potrdilo o napredovanju v naziv višjega športnega trenerja za gimnastiko 
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Hraber ni tisti, 
ki se ni nikoli bal, 

ampak tisti, 
ki je strah premagal. 

(nemški pregovor) 

 

3.0  TRNOVA POT MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 

 

V času, ko je Jelica pridno študirala na beograjski Visoki šoli za telesno kulturo, je okolico 

Beograda tik pred koncem njenega študija zajela druga svetovna vojna. Nekako se je 

morala vrniti domov, in ker je bilo težko priti do prevoza, se je vključila v Rdeči križ kot 

prostovoljka; in tako je lahko stopila na zadnji vlak, ki je še odpeljal proti Ljubljani. 

Spominja se, kako je bil vlak nabito poln in je morala vso pot stati le na eni nogi, saj za 

drugo na tleh pač ni bilo prostora. 

 

Takratno vzdušje v Ljubljani opisuje Muser (2002) v svojem prispevku v knjigi Bili so 

uporni: zaprti, izgnani, ubiti na suženjskem delu v koncentracijskih taboriščih: »Ljubljana 

je bila srce osvobodilnega gibanja in bila je politično in oskrbovalno središče 

narodnoosvobodilnega boja. Italijani so takrat odvlekli v internacijo tisoče moških, ob 

kapitulaciji pa so mnogi pohiteli v partizane. Izgube in pomanjkanje moških kadrov so 

morale nadomestiti ženske. Še v večji meri so prevzele odgovorno delo v Osvobodilni 

fronti in v številnih organizacijskih oblikah delovanja, ki jih je v mestu narekoval 

neizprosen boj na življenje in smrt.«  

 

Jelica je bila že od vsega začetka vojne aktivistka Osvobodilne fronte in tako je prišel tudi 

trenutek, ko je morala nadomestiti Zorana Poliča, ki je bil do takrat glavni. V tem času je 

bila zaposlena na osnovni šoli na Karteljevem, od koder so jo poklicali v Ljubljano, v 

okrožni odbor OF za Ljubljano, v katerem je sodelovala po sokolski liniji. Uspešno je 

delovala pri širjenju in utrjevanju mreže odborov OF, organizirala je vse vrste ilegalnih 

dejavnosti ter vse naloge člana tega okrožnega odbora. Dobivala je navodila z vrha in se 

udeleževala sestankov. Eden takih je bil tudi sestanek leta 1943 v Trnovem pri nekem 

zobotehniku, kjer je ravno v času sestanka prišla v ordinacijo italijanska policija, ki pa 
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očitno ni ničesar posumila. Kmalu potem so dobili z vrha navodilo, naj se umaknejo v 

ilegalo, ker ne morejo več varno delovati. 

 

Jelica je takrat morala spremeniti svoj videz, da se je lahko varno umaknila v ilegalo. Lase 

si je pobarvala na svetlo, naličila se je in nadela očala. Tako se je začela njena trnova pot. 

 

Slika 30: Preobražena Jelica 

 

Z vlakom je marca leta 1943 najprej odpotovala na 

Primorsko, od koder je nameravala na osvobojeno 

ozemlje v Belo krajino k partizanom. Vendar pa so 

jo v Spodnji Sušici zajeli Nemci. »Kar naenkrat je 

začelo pokati. Po grebenu navzdol sem videla 

samo čelade nemških vojakov. Še danes mi ni 

jasno, kako sem prišla živa od tam, saj sem morala 

preteči 50 metrov do zavetja prve hiše.« Potem so 

prišli partizani in se spopadli z Nemci. Tam so jo 

ujeli in predali gestapu v Ljubljano, kjer so jo prepoznali, najprej še enkrat zaslišali, nato 

pretepli, kasneje pa odpeljali na sodišče, s katerega so jo prepeljali na Miklošičevo cesto. 

Tam je prebila štiri mesece in bila medtem zaprta tudi v samici, kjer so streljali talce. Ves 

čas si je govorila: »Jelica, ničesar ne veš, ničesar ne veš.« Za nobeno ceno namreč ni hotela 

ničesar in nikogar izdati. Tudi grožnja, da jo bodo ustrelili, je ni omajala. 

 

Čopič (2002) v knjigi Bili so uporni: zaprti, izgnani, ubiti na suženjskem delu v 

koncentracijskih taboriščih nazorno opisuje razmere v zaporih: »Objestne žaljivke so 

spremljale vpisovanje v seznam aretirancev, aretiranim so pobirali denar, ure in druge 

predmete ter hrano. Celice so bile prenapolnjene, ljudje so spali kar na mrzlih tleh, po 

navadi tudi brez potrebnih odej. Jetniki se niso mogli ne oprati ne umiti, tako da se je hitro 

razmnožil mrčes. Niso jim dovolili niti sprehodov niti stikov s svojci. Najhujša pa so bila 
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zasliševanja in mučenja ter stalna negotovost za jetniškimi zidovi. Okupator ni delal razlik 

med moškimi in ženskami, starimi ali mladimi, zanj je bil sovražnik vsak, zato tudi ni 

izbiral sredstev, s katerimi naj bi ljudi pripravil k izdaji.«  

 

V jetniški celici je bil edini stik z zunanjim svetom okno, ki je gledalo na Miklošičevo 

ulico. Včasih je v upanju, da bo tam doli uzrla starše, stopila na klop, na katero je še prej 

položila nočno posodo, da je segla višje. Nekoč je tako z mahanjem skušala navezati stik z 

mimoidočimi, če bi jo slučajno kdo opazil. Toda takrat je čisto potiho v samico stopil 

paznik, ki se ga je ustrašila in padla s stola. Seveda ni hotela povedati, zakaj je stala tam gor 

in komu je mahala, zato tri dni ni dobila hrane. Vedno znova so jo zasliševali. Na teh 

zaslišanjih pa so ji morali prevajati, čeprav je prav dobro razumela nemški jezik. S tem je 

pridobila nekaj časa za razmislek, kaj bo odgovarjala, da ne bo česa izdala.  

 

Nekoliko kasneje so jo namestili v skupinsko sobo, kamor ji je mati poslala paket s 

priboljški − cigarete, ki jih je ponudila tudi sotrpinkam, a jih je zasačil paznik in Jelico 

odpeljal k Nemcem, ti pa so ji vseeno dovolili kaditi, češ da je ona gestapo in da ji je to 

dovoljeno. 

 

Od tu je njena pot vodila v koncentracijsko taborišče Ravensbrück. 

 

Lager Ravensbrück je drugo ustanovljeno žensko koncentracijsko taborišče, ki je nastalo 

leta 1938 zaradi vedno večjega števila jetnic. Nahajalo se je v bližini mesteca Fürstenberg 

na Mecklenburškem, 85 kilometrov severno od Berlina. Jetnice so same opravljale 

najrazličnejša težaška dela – kopale jarke, krčile gozdove, gradile ceste, postavljale nove 

barake. Po ureditvi in vodenju in po ˝vrsti˝ jetnic se to največje žensko koncentracijsko 

taborišče ni bistveno ločilo od moških taborišč, saj so oboja upravljali isti osrednji 

esesovski uradniki. Imelo pa je poleg poveljnika in vodje jetniškega taborišča še glavno 

paznico in za nadzorovanje jetnic ženske članice SS – paznice (Muser, 2002). 
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Slika 31: Spomenik v Ravensbrücku (Muser, 2002) 

 

 

Nekoč je skupaj z drugimi taboriščniki skoraj izgubila življenje, vendar so imeli srečo, da je 

glavni mož lagra Ravensbrück hodil s paznico, ki je bila jetnicam dokaj naklonjena in ga je 

nekako uspela prepričati, da se to ni zgodilo. 

 

Jelica je preživela je tudi mučno delo v tovarni protiavionskih nabojev v Belzigu, ki je bilo 

eno izmed zunanjih, t.j. podružničnih delovnih taborišč. Delala je 12 ur podnevi in drugič 

12 ur ponoči, in sicer na koncu tekočega traka, kjer je škatle polagala v zaboje, ki so polni 

tehtali kar  42 kilogramov. Njene roke in prsti so krvaveli in bili zelo boleči. Takrat si je 

prisegla, da če preživi, bo raje tolkla kamne, kot pa da bi še kdaj stopila za tekoči trak. 

 

Iz tega taborišča se spominja tudi pobega čeških jetnic, zaradi katerega so morale takoj po 

»šihtu« dvanajst ur stati na soncu brez vode in niti na stranišče niso smele, potem so 

morale še nazaj v tovarno. Pravi pa, da ji ni bilo težko delati ne spati na trdih tleh, skrbelo 

jo je le, da ne bi zbolela in kako so njeni domači. 
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Do konca aprila 1945, ko so Ravensbrück evakuirali, je šlo skozenj okrog 132.000 žensk in 

nekaj sto otrok, okrog 92.000 se jih ni nikoli vrnilo. Pomorili so jih lakota, mraz, 

nečloveško ravnanje, prenaporno delo, najrazličnejše bolezni, zločinski medicinski 

poskusi; umirale so pod kroglami, na vislicah, v plinskih celicah, a tudi zavezniške bombe 

so marsikatero ubile (Muser, 2002). 

 

Iz taborišča so morali vsi, preden so lahko odšli domov, najprej v Novi Sad, kjer je bilo 

zbirališče, nekakšna karantena. Prepeljali so jih čez Madžarsko, skozi Budimpešto in od 

tam v Novi Sad, kjer je Jelica končno lahko okusila telovadbo, saj so med čakanjem na 

dovoljenje, da gredo lahko domov, prirejali razne telovadne nastope.  

 

Pot domov pa je bila dolga: vlak se je kar naprej ustavljal, čakal na nova dovoljenja in se po 

polžje premikal naprej. V Ljubljano se je vrnila šele sredi julija leta 1945, vsa izčrpana, 

toda zdrava. Prepričana je, da zato, ker se je pred vojno tako vneto posvečala gimnastiki. V 

taborišču je vsega skupaj preživela skoraj dve leti svojega življenja. 
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Delo krajša čas 
in podaljšuje življenje. 

(Denis Diderot)  

4.0  SLUŽBOVANJE 

 

Ko je Jelica leta 1934 končala s šolanjem na ljubljanskem učiteljišču, ni bila na pravi 

(klerikalni) politični strani. Zaradi tega ter zaradi članstva in udejstvovanja v skupini 

sokolskega društva, ki je sicer »le« telovadila, je morala na svoje prvo delovno mesto čakati 

kar štiri leta. Rečeno je bilo, da če bo prosila za službo na prosveti, jo bo tudi dobila, 

vendar pa ni želela prositi »Raje bi šla nekam ˝krampat˝, kot da bi prosila!« Medtem ko je 

čakala na službo, je od leta 1934 do 1938 honorarno delala na klasični gimnaziji, hkrati pa 

tudi na poljanski gimnaziji. 

 

Na tiste čase ima lepe spomine in še danes ima pred očmi dr. Lokarja, takratnega ravnatelja 

klasične gimnazije, kako je toplo oblečen nadziral pouk v mrzli šolski telovadnici, v kateri 

danes vadijo Skokice, in Vando Gerlovič, eno svojih slavnejših učenk, poznejšo 

sopranistko ljubljanske Opere, ki hoče, že takrat vse prej kot vitka, skočiti čez kozo. »Kaj 

pa če ti raje ne bi?« je poskusila Jelica. »Pa bom!« je rekla Vanda. In se je tudi res dobro 

končalo. »Samo enkrat mi je neko dekle padlo s krogov, vse druge so pri meni ostale žive 

in zdrave. Zame je bilo vselej prvo zdravje, šele potem rezultat.«  
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Slika 32: Profesorski zbor državne klasične gimnazije v Ljubljani  

 

 

 

Leta 1938 je dobila prvo službo na Dolenjskem, in sicer kot predmetna učiteljica telovadbe 

na osnovni šoli v Trebelnem nad Mokronogom, od koder je bila leta 1941 premeščena na 

osnovno šolo na Dolnjem Karteljevem, kjer je bila v. d. upraviteljice šole, ki pa je bila v 

glavnem zaprta. 

 

Slika 33: Učiteljevanje na Trebelnem  
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Po 1945. letu je delovala najprej v prosveti. Med leti 1945 in 1947 je bila namreč 

referentka za telesno vzgojo na ministrstvu za prosveto LRS, med leti 1947 in 1950 pa 

refernetka za šolsko telesno vzgojo v komiteju za fizkulturo LRS. 

 

Leta 1946 se je formiral Zavod za fizkulturo v Ljubljani, ena izmed pobudnic za 

ustanovitev te kadrovske šole pa je bila tudi Jelica. 

 

Z letom 1953, ko je bil ustanovljen Inštitut za telesno vzgojo na stopnji višje pedagoške 

šole, katerega korenine izhajajo iz Zavoda za fizkulturo, je Jelica postala vodja študijske 

skupine za telesno vzgojo, predavala je metodiko telesne vzgoje, orodno telovadbo in 

ritmiko. V študijskem letu 1956/57 se je Inštitut preimenoval v Višjo šolo za telesno 

vzgojo, kjer je Jelica službovala kot profesorica za orodno telovadbo in ritmiko. V letu 

1960 je Višja šola  prerasla v Visoko šolo za telesno kulturo, kjer je bila Jelica leta 1962 

izvoljena za redno profesorico in je predavala orodno telovadbo in ritmiko, kasneje pa 

teorijo in metodiko športne gimnastike, vse do leta 1979, ko se je upokojila. 

 

4.1 STROKOVNA DELA 

 

Njen bogat publicistični opus, ki je nastajal v času njene zaposlitve na tedanji Visoki šoli za 

telesno vzgojo, zajema mnogo strokovnih del in učbenikov ter celo vrsto znanstvenih, 

strokovnih in poljudnih člankov, ki jih je objavljala najprej v Vodniku, kasneje 

preimenovanem v Ljudski šport, Telesno kulturo in Šport. Je tudi avtorica številnih 

telovadnih vaj, akademskih sestav, plesov in ritmičnih vaj. 
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 Pomembnejše športno-pedagoške raziskave  

 

- L. 1963 – V. pokal Evrope v Beogradu – raziskava obravnava enomesečno razdobje 

zaključne tekmovalne faze 10. 6. – 5. 7. 1963. 

 

- L. 1964 – olimpijski kandidati v času priprav v drugem polletnem ciklusu od 1. 2. 

do 30. 9. 1964 – v raziskavi so na vseh treningih sodelovali študentje VŠTK 

(usmerjevalci gimnastike), vsak z določenimi nalogami. 

 

Na to raziskavo je Jelica zelo ponosna, bolj kot na katero koli drugo svoje delo, ki ga je 

sama napisala. Raziskava je bila namreč zelo dobro načrtovana in prav tako kvalitetno 

izvedena, saj so usmerjevalci gimnastike pridno zapisovali vse podatke, pomagali pri vseh 

obstranskih delih in za vse to delo niso niti vprašali za kakršno koli plačilo. Seveda pa so 

na koncu le dobili nekakšno povračilo, vendar pa je bilo to popolnoma nepričakovano.  

 

- L. 1970 – svetovno prvenstvo v športni gimnastiki v Ljubljani – projekt študijske 

dokumentacije (anketa vseh nastopajočih, antropometrične meritve) filmskih 

zapisov v študijske namene – za moške in ženske; film je bil odkupljen od mnogo 

udeleženih držav, glavni sodelavec je bil mag. T. Bolkovič. 

 

Namen teh filmskih zapisov je bil kasnejša biomehanska analiza, ki pa je nihče ni naredil. 

Mnogo let kasneje je dr. Čuk te filme presnel na videokasete in so se predvajali na tekmi za 

Svetovni pokal leta 2000 v Ljubljani. 
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 Članki iz revije Šport 

 

Jelica je s svojimi 68 članki soustvarjala in gradila današnjo revijo Šport vse od njenega 

začetka, ko se je še imenovala Vodnik in kasneje, ko se je preimenovala najprej v Ljudski 

šport in nato Telesno kulturo. Bila je tudi članica uredniškega odbora Vodnika od 

njegovega začetka pa do leta 1954.  

 

1. Vazzaz, J. (1951). Telovadni zlet v Firenci. Vodnik, 3 (3−4), 107.   

2. Vazzaz, J. (1953). Uporaba telovadne skrinje. Vodnik, 5 (3), 84.  

3. Vazzaz, J. (1953). Telovadne naprave za najmlajše. Vodnik, 5 (3), 86. 

4. Vazzaz, J. (1953). Uporaba telovadne skrinje. Vodnik, 5 (4), 111. 

5. Vazzaz, J. (1953). Uporaba telovadne skrinje (nadaljevanje). Vodnik, 5 (5), 147.  

6. Vazzaz, J. (1953). Uporaba telovadne skrinje (nadaljevanje). Vodnik, 5 (6−7), 207. 

7. Vazzaz, J. (1953). Vadbene ure za mladinke in članice. Vodnik, 5 (8−9−10), 282.  

8. Vazzaz, J. (1953). Skupinske igre. Vodnik, 5 (8−9−10), 300. 

9. Vazzaz, J., Gregorka, B. (1954). Svetovno prvenstvo v orodni gimnastiki. Vodnik, 6 

(5−6), 128.  

10. Vazzaz, J. (1954). Visoka gred in dvovišinska bradlja. Vodnik, 6 (5−6), 139.  

11. Vazzaz, J. (1954). Zvezni zlet – prikaz množičnosti in pestrosti partizanskega dela. 

Vodnik, 6 (7−8), 182. 

12. Vazzaz, J., Gregorka, B. (1954). Svetovno prvenstvo v orodni telovadbi v Rimu 

(nadaljevanje). Vodnik, 6 (9−12), 269. 

13. Vazzaz, J. (1954). Igre na snegu. Vodnik, 6 (9−12), 320. 

14. Vazzaz, J. (1955). Svetovno prvenstvo v orodni telovadbi v Rimu. Vodnik, 7 (1−3), 

60.  

15. Vazzaz, J. (1955). Vadite z nami. Vodnik, 7 (1−3), 60.  

16. Vazzaz, J. (1955). Vadite z nami. Vodnik, 7 (4−6), 121. 

17. Vazzaz, J. (1955). Vadite z nami. Vodnik, 7 (7-9), 200. 

18. Vazzaz, J. (1955). Zlet Švicarske telovadne zveze. Vodnik, 7 (7−9), 218. 
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19. Vazzaz, J. (1955). Vadite z nami! Vodnik, 7 (10−12), 266. 

20. Vazzaz, J. (1956). Dolga kolebnica. Vodnik, 8 (1−3), 29. 

21. Vazzaz, J. (1956). Vaje z dolgo kolebnico. Vodnik, 8 (7), 129.  

22. Vazzaz, J. (1957). Hkratne vaje na dveh visokih gredeh za mladinke in članice. 

Vodnik, 9 (2−3), 46. 

23. Vazzaz, J., Gregorka, B. (1957). Tekma v vajah na orodju Srbija – Slovenija. Vodnik, 

9 (6), 117. 

24. Vazzaz, J., Gregorka, B. (1957). Tekma v vajah na orodju Srbija – Slovenija 

(nadaljevanje). Vodnik, 9 (7−8), 139. 

25. Vazzaz, J. (1957). ČSR – Slovenija. Vodnik, 9 (7−8), 140. 

26. Vazzaz, J. (1957). Pozabljene spretnosti. Vodnik, 9 (12), 233. 

27. Vazzaz, J. (1958). Vaje orientacije v prostorih. Ljudski šport, 10 (3), 46. 

28. Vazzaz, J. (1958). Igre hitre odzivnosti. Ljudski šport, 10 (3), 53. 

29. Vazzaz, J. (1958). Skrbimo za varnost na tekmovališču. Ljudski šport, 10 (6−7), 113. 

30. Vazzaz, J. (1958). Vadba na visoki gredi v obvezni osemletni šoli. Ljudski šport, 10 

(10−11), 213. 

31. Vazzaz, J. (1958). Vzmik spredaj na dvovišinski bradlji. Ljudski šport, 10 (12), 240. 

32. Vazzaz, J. (1959). Pregled telesnih zmogljivosti študentk Višje šole za telesno 

vzgojo v Ljubljani. Ljudski šport, 11 (5−6), 75. 

33. Vazzaz, J. (1959). Zapiski s tečaja in trening na Badiji. Ljudski šport, 11 (9−10), 141. 

34. Vazzaz, J. (1959). Testiranje olimpijskih kandidatov v orodni telovadbi. Ljudski 

šport, 11 (11−12), 186. 

35. Vazzaz, J. (1959). Portreti naših strokovnjakov. Ljudski šport, 11 (11−12), 191.  

36. Vazzaz, J. (1960). Vaje na lestvi in kozolcu. Ljudski šport, 12 (3−4), 62. 

37. Vazzaz, J. (1960). Pravilen doskok. Ljudski šport, 12 (5−6), 96. 

38. Vazzaz, J. (1960). Vsedržavna špartakiada v Pragi, 30. 6. – 3. 7. 1960. Ljudski šport, 

12 (7−8), 114. 

39. Vazzaz, J. (1960). Inštitut telesne vzgoje in športa (ITVŠ) pri Karlovi univerzi v 

Pragi. Ljudski šport, 12 (7−8), 119. 
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40. Vazzaz, J. (1960). Ženska orodna telovadba na olimpijskih igrah v Rimu. Ljudski 

šport, 12 (9−10), 170. 

41. Vazzaz, J. (1960). Velik napredek v telovadbi. Ljudski šport, 12 (11−12), 203. 

42. Vazzaz, J. (1961). Nekaj misli o  uspehu slovenskih telovadcev v vajah na orodju. 

Ljudski šport, 13 (3−4), 59. 

43. Vazzaz, J. (1961). Prvi posvet trenerjev za vaje na orodju. Ljudski šport, 13 (3−4), 

72. 

44. Vazzaz, J. (1961). III. gimnaestrada v Stuttgartu, 26. – 30. julija 1961. Ljudski šport, 

13 (9−12), 151. 

45. Vazzaz, J. (1961). 4-letni načrt dela za orodno telovadbo. Ljudski šport, 13 (9−12), 

158. 

46. Vazzaz, J. (1961). Enomesečna vadba Mira Cerarja pred Cup Europe v 

Luxembourgu od 13. julija do 13. avgusta. Ljudski šport, 13 (9−12), 160.  

47. Vazzaz, J. (1962). Kaj so nam povedali sovjetski trenerji o orodni telovadbi. Telesna 

kultura, 14 (1−3), 13. 

48. Vazzaz, J. (1962). Balet kot osnova za vrhunske tekmovalke v orodni telovadbi. 

Telesna kultura, 14 (1−3), 27.  

49. Vazzaz, J. (1962). Prispevek k analizi činiteljev, ki vplivajo na vadbo na gredi. 

Telesna kultura, 14 (7−9), 31. 

50. Vazzaz, J. (1962). O vadbi na gredi - Pot telovadke od začetnice do vrhunske 

telovadke. Telesna kultura, 14 (10−12), 25.  

51. Vazzaz, J. (1963). Tekmovanje za V. pokal Evrope v vajah na orodju 6. − 7. 1963 v 

Beogradu – v številkah. Telesna kultura, 15 (3), 79.  

52. Vazzaz, J. (1963). Prevrat naprej z oporo na začetku konja (Jamašita skok). Telesna 

kultura, 15 (3), 97. 

53. Vazzaz, J. (1964). Obisk na Višjem inštitutu za telesno kulturo v Sofiji. Telesna 

kultura, 17 (1), 15. 

54. Vazzaz, J. (1964). Tokio 1964 kvaliteten vzpon ženske telovadbe na orodju. Telesna 

kultura, 17 (4), 127. 
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55. Vazzaz, J. (1965). III. špartakiada v Pragi. Telesna kultura, 18 (3−4), 98.  

56. Vazzaz, J. (1971). Svetovno prvenstvo Gimnastika 1970 v Ljubljani z aspekta 

premikov v organizacijski koncepciji. Telesna kultura, 19 (7−8), 10.  

57. Vazzaz, J. (1972). Dve plati zlate medalje za zmago. Telesna kultura, 20 

(9−10−11−12), 56.  

58. Vazzaz, J. (1972). Čestitke ob življenjskem jubileju Zorana Poliča. Telesna kultura, 

20 (9−10−11−12), 62. 

59. Vazzaz, J. (1972). Domači trim. Telesna kultura, 21 (1−2), 6. 

60. Vazzaz, J., Rus, J., Trček, S. (1974). Dr. Viktor Murnik – ob stoletnici. Telesna 

kultura, 22 (1), 55. 

61. Vazzaz, J. (1975). Tipična, naša, izvirna, gorenjska, slovenska in za sedaj enkratna 

steza za trim – v Krpinu pri Begunjah. Telesna kultura, 23 (3), 20.  

62. Vazzaz, J. (1975). Razmišljanje o svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki. 

Telesna kultura, 23 (1), 43. 

63. Vazzaz, J. (1980). Tito telovadec – telovadci Titu. Telesna kultura, 28 (2), 35.  

64. Vazzaz, J. (1980). Milica Šepa. Telesna kultura, 28 (3), 21. 

65. Vazzaz, J. (1981). Športna ritmična gimnastika – nov olimpijski šport. Telesna 

kultura, 29 (1−2), 9. 

66. Vazzaz, J. (1983). 120 let najstarejšega telovadnega društva. Telesna kultura, 31 (3), 

3.  

67. Vazzaz, J., Rudolf, S. (1990). In memoriam – prof. Josip Tavčar in Alojzij Vrhovec. 

Šport, 36 (1−2), 37. 

68. Vazzaz, J. (1992). Slovenski gimnastičarji in gimnastičarke na olimpijskih igrah 

(pregled udeležbe in uspehov). Šport, 40 (12−), 50.  
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 Monografske publikacije 

 

Poleg mnogih strokovnih člankov je napisala 12 samostojnih monografskih publikacij, ki 

so zajete v COBISS-u. Te so: 

 

1. Vazzaz, J. (1948). Partizan Ljubljana Narodni dom: 1863−1983. Ljubljana: 

Partizan Narodni dom. 

2. Vazzaz, J. (1949). Osmica. Ritmički sastav sa kojim je nastupila 

jugoslovenska ženska vrsta na tekmičenju na Olimpijadi u Londonu 1948. 

Beograd: Gimnastički savez Jugoslavije. 

3. Vazzaz, J. (1955). Ritmične sestave. Ljubljana: Časopisno-železniško 

podjetje »Polet«. 

4. Vazzaz, J. (1956). Ritmična igra z enim kijem in obročem  (metodična 

obravnava prvin in dve akademski sestavi). Ljubljana: Tiskovni svet »Polet«. 

5. Vazzaz, J. (1958). Gimnastički ples za omladinke i ćlanice. Beograd: Partizan 

Jugoslavije, Savez za telesno vaspitanje. 

6. Vazzaz, J. (1960). Lestve – letvenik – plezala. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

7. Vazzaz, J. (1964). Vežbe na gredi: priručnik. Beograd: Partizan. 

8. Vazzaz, J. (1968). Športna gimnastika: ženske. Ljubljana: Šolski center za 

telesno vzgojo. 

9. Vazzaz, J. (1973). A-B-C moderne ritmične gimnastike. Ljubljana: Šolski 

center za telesno vzgojo. 

10. Vazzaz, J. (1973). A-B-C moderne ritmične gimnastike: vadbene ure. 

Ljubljana : Šolski center za telesno vzgojo. 

11. Vazzaz, J. (1981). ABC športne ritmične gimnastike. Ljubljana: Šolski center 

za telesno vzgojo. 

12. Vazzaz, J. (1997). Dr. Viktor Murnik – Ata. Ljubljana: Olimpijski komite 

Slovenije − Združenje športnih zvez, Slovenska olimpijska akademija. 
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Poleg navedenega je ob Borisu Gregorki avtorica knjige Razvoj telovadnega orodja na 

Slovenskem (1984). V Gregorkovi knjigi Zlata doba slovenskega sokolstva, ki je bila izdana 

leta 1991, je bila avtorica dodatnega besedila. Prevedla pa je tudi oba dela Knjige o športu 

(1971, 1972). 

 

Ob vsem tem pa se najverjetneje kje v Jeličini sobi skriva še kakšna njena knjižica ali 

uporabni priročnik, a tega COBISS-ova baza ne premore, kot npr. Popravkov zletnih vaj za 

leto 1953 in dopolnil k njim (napisano za ženske oddelke; natisnila tiskarna Toneta 

Tomšiča iz Ljubljane). Vežba za članice, ki je bila sestavljena za II. savezni slet 

fizkulturnika leta 1953, pa je bila leta 1951 izdana pod okriljem Gimnastične zveze 

Jugoslavije. Zagotovo pa bi se našlo še katera delo Jelice Vazzzaz.  

 

Na knjižne police mnogih knjižnic po Sloveniji je postavila kar nekaj strokovnih knjig na 

področju gimnastike. V svojo domačo knjižnico pa je shranila prenekatero domačo in tujo 

knjigo. Na njenih policah si lahko našel knjige, napisane pretežno v češkem jeziku (102), 

temu sledijo slovenske (90) knjige, srbske (86), bolgarske (74), ruske (66), nemške (45), 

francoske (16), pa tudi kakšna italijanska, angleška in poljska beseda se je znašla vmes. 

Poleg samostojnih knjig je imela tudi 3 zbirke, in sicer Fizičko kulturo (od leta 1947 do 

leta 1972), Gimnastiko (od leta 1964 do 1970) ter Fiziceskata kultura (od 1964. leta do 

1971.). Vse te knjige je podarila Fakulteti za šport z namenom, da jih bodo študenti 

uporabljali. Vendar so žal te knjige danes zaprte in neobdelane v kletnih prostorih 

Fakultete. 
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 Pomembnejše akademske sestave in zletne vaje 

 

V času svojih trenerskih let je samostojno sestavila kar nekaj izvirnih zletnih in 

akademskih sestav, ki jih je s svojimi in ostalimi jugoslovanskimi telovadkami večkrat 

predstavila ne samo slovenski publiki, ampak tudi svetu. 

 

Nekatere med njimi so: 

1. Nastop jugoslovanske telovadne reprezentance na vsesokolskem zletu v Pragi leta 

1948, sodelavka, avtor Murnik. 

2. Telovadni ples z obroči (ritmična sestava) – izvajan na slavnostni akademiji ob 80-

letnici dr. Viktorja Murnika v Ljubljani leta 1954. 

3. Vaje za mladinke in članice – izvajane na pokrajinskem zletu Partizana Slovenije v 

Kopru leta 1955. 

4. Telovadni ples (ritmična sestava prostih vaj) – izvajan na akademiji Višje šole za 

telesno vzgojo v Ljubljani leta 1956. 

5. Sestava z enim kijem (ritmična sestava) – izvajana na akademiji Višje šole za 

telesno vzgojo v Ljubljani leta 1957. 

6. Vaje s plamenicami za pionirke – izvajane na I. festivalu telesne kulture v Ljubljani 

leta 1957. 

7. Vaje za starejše članice – izvajane na I. festivalu telesne kulture v Ljubljani leta 

1957, 

8. Vaje s kratko kolebnico (metodični prikaz od osnov do vrhunske sestave) – 

izvajane na II. gimnastradi v Zagrebu leta 1957. 

9. Vaja z zastavami (ritmična sestava) – izvajana ob 90-letnici društva Partizan 

Ljubljana – Narodni dom in na slavnostni akademiji ob proslavi VII. kongresa KPJ 

leta 1958. 

10. Vaja z obroči – izvajana ob 90-letnici društva Partizan Ljubljana – Narodni dom. 

11. Ples s trakovi (ritmična sestava z dolgimi trakovi) − izvajan ob 90-letnici društva 

Partizan Ljubljana – Narodni dom in na nastopu Partizana Jugoslavije na Dan 

mladosti v Beogradu, 25. maja 1961. 
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Poleg vseh teh pa je sestavila še veliko sestav za množične nastope na zletih telovadne 

organizacije Slovenije, na republiških nastopih, na elitnih prireditvah, šolskih nastopih … 

 

Jelica se je vseh del lotila z vso predanostjo, vestnostjo, natančnostjo in večno željo po 

popolnosti. Svoje znanje je rada prenašala na študente in predvsem njim je bilo namenjeno 

njeno delo. Od vseh svojih del pa je še danes najbolj ponosna na raziskave, ki jih je 

naredila med svojim službovanjem na Fakulteti za šport. Mnoge je sama organizirala in si 

je za pomoč izbrala vestne in pridne študente, na katere se je lahko zanesla, da bodo svoje 

delo opravili natančno in z vso odgovornostjo, kakor bi jih ona sama. 

 

V svojih člankih je pisala o temah, ki so se dotikale gimnastičnih tekmovanj, zletov, 

izobraževalnih seminarjev, pisala je o gimnastičnem orodju in njegovi raznovrstni uporabi, 

predstavila je ritmično gimnastiko, ki je bila še vsa v povojih, ona pa ji je dala strokovne 

temelje, ki jih do takrat v Sloveniji še ni bilo. Posebno pozornost je namenila metodiki 

poučevanja gimnastičnih prvin, pisala pa je tudi o splošni gimnastiki, trimstezah, osnovnih 

motoričnih sposobnostih in celo igrah na snegu.  

 

Največ njenih člankov je govorilo o mednarodnih gimnastičnih tekmovanjih in zletih, ki 

se jih je udeleževala kot sodnica in kot trenerka. V obeh vlogah pa je po tekmovanjih 

vsakokrat naredila poročilo o tekmovanju, ki je zajemalo njeno mnenje o organizaciji 

tekmovanja in tekmovališču, analizo nastopov tako domačih tekmovalcev in tekmovalk 

kot tudi analizo drugih ekip. Mnogokrat je pisala tudi o splošnem napredku vseh ekip iz 

enega v drugo tekmovanje. Poročilo je zajemalo tudi komentarje o oblačilih in vedenju 

vseh nastopajočih ter o sodniškem delu. Vsako poročilo pa je zaključila z napotki in 

predlogi za izboljšanje dela domačih trenerjev in možne stike s tujimi. Ta poročila so bila 

prvotno namenjena Gimnastični zvezi, bila pa so tudi pomemben dokument za trenerje in 

društva, ki so v njih našla mnogo uporabnih informacij. Dolga poročila pa je strnila tudi v 

obliki člankov, ki so bili na voljo vsej javnosti. 
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Pogosto je pisala o metodiki poučevanja gimnastičnih elementov, saj je to poudarjala tudi v 

praktičnem delu svojega poklica. Vedno je učila po metodičnih korakih in jih nikoli ni 

preskakovala, saj se le tako da prvine dobro naučiti, da bi dale dobro osnovo za nadgradnjo 

težjih prvin, ki vodijo k še boljšim uspehom. Tega se je držala tako na vajah športne 

gimnastike s študentkami na Fakulteti za šport kot tudi na popoldanskih treningih z 

vrhunskimi telovadkami. Glavni razlog za doslednost pa je bila varnost njenih varovank, 

šele na drugem mestu sta uspeh in doseganje vrhunskih rezultatov. 

 

V svojih monografskih publikacijah se je večinoma posvetila ritmični gimnastiki, ki jo je 

prinesla na slovenska tla. Postavila je temelje takrat novi športni panogi, ki so bili zelo 

potrebni, da se je panoga začela širiti. Pisala pa je tudi o zletnih sestavah. Eno njenih 

pomembnejših del je knjiga, ki jo je napisala skupaj z Borisom Gregorko, in sicer je to 

knjiga Razvoj telovadnega orodja na Slovenskem. 

 

Iz njene pisane besede je razvidno, da se je posvetila mnogim temam, ki so sicer vezane 

druga na drugo, a so hkrati popolnoma samostojne zaokrožene enote, ki so uporabne na 

različnih področjih dela in so tako namenjene širokemu krogu ljudi. Športniki, trenerji, 

proizvajalci orodja pa tudi rekreativni športniki lahko v njenih delih najdejo kar nekaj 

uporabnih in zanimivih informacij ter napotkov. 

 

Posebno vrednost pa vidim v njenih zapisih o tekmovanjih in zletih, ki se jih je udeležila. 

To so enkratni zgodovinski viri, ki z osebnega, predvsem pa kritičnega vidika orišejo 

veličastne dogodke iz preteklosti, ki jim dandanes ne moremo biti priče. Zleti so bili veliki 

dogodki, ki so se včasih zaradi svoje množičnosti približali nemogočemu. Napredek 

športne gimnastike pa je od takrat do danes tako velik, da si včasih sploh ne moreš 

predstavljati, kaj vse so takrat počeli, v kakšnih pogojih so telovadili in kaj je bilo takrat 

vredno največ. Vrednost Jeličinih prispevkov k zgodovini športne gimnastike je tako 

neprecenljiva.   
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Za vsakega je v življenju najpomembnejše to, 
da se poganja in se bliža popolnosti v tistem, 

kar najrajši dela. 
(anonimus)  

5.0  JELICA SOKOLICA 

 

Zidovi Narodnega doma v Ljubljani skrivajo bogato zgodovino, saj je bil dom ves čas 

središče sokolskega gibanja, ki je odigralo pomembno vlogo pri krepitvi narodne zavesti in 

razvoju telesne kulture Slovencev. Znano je, da je svojo športno pot tu začelo veliko 

odličnih telovadcev, kot so Viktor Murnik, Boris Gregorka, Miro Longyka, Peter Šumi, 

Miro Cerar, Janez Brodnik, pa še vrsta drugih odličnih telovadcev, ki so ostali zvesti duhu 

sokolstva vse življenje. Med njimi zavzema posebno mesto danes devetdesetletna Jelica. 

 

V Narodni dom, takrat še Ljubljanski Sokol, je vstopila s šestimi leti, takoj ob prihodu v 

Ljubljano, sokolskemu gibanju pa se je pridružila leta 1928 in dve leti kasneje pod 

vodstvom Milice Šepa že tekmovala na vsesokolskem zletu v Beogradu. Ko je bila še 

naraščajnica, je gibanje že nekaj desetletij vodil dr. Viktor Murnik, ki je Slovence popeljal 

v svetovno športno areno in pripomogel, da je telesna kultura postala del narodne. 

 

Ker je bila Jelica zelo dejavna in dobra telovadka, je sčasoma postala Murnikova najbližja 

sodelavka. Pritegnil jo je k delu in nanjo prenesel veliko znanja. 

 

Vodila je oddelek, bila je članica državne reprezentance v športni gimnastiki (Praga 1938, 

Sofija 1939), podnačelnica in načelnica ljubljanske sokolske župe od leta 1934 do 1938.  

 

Leta 1938 je bil znameniti taborski proces, ki je pomenil prelomnico v odnosih med 

strankarsko usmerjeno upravo ljubljanske župe in načelništvom ter strokovnim odborom, 

ki se je uprl zlorabljanju sokolstva v politične namene. Tik pred vojno je bil v Mariboru 

Koroščev politični nastop in takrat so želeli, da sodeluje tudi telovadna organizacija. 

Strokovni odbor se je temu odločno uprl. Potem je prišlo do glasovanja na Taboru, kjer je 
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močen strokovni odbor preglasoval ostale. Takrat pa je g. Bevc, ki je pozneje  vodil t. i. 

»plavo gardo«, začel vpiti; in takrat so bili vsi odstavljeni. 

 

Takoj po vojni se je Jelica vključila v tedanjo fizkulturo in delala kot članica fizkulturne 

zveze. Povsod je imela strokovne funkcije, bila organizatorica, vodja in predavateljica na 

raznih šolskih in Partizanovih tečajih, avtorica številnih akademskih in zletnih sestav za 

nastope v Sloveniji, Jugoslaviji in tujini.  

 

V društvu je bila dolgoletna vodnica mladink, starejših članic, staršev z otroki, trenerka 

tekmovalk športne gimnastike, sodnica, članica strokovnega odbora in drugih odborov v 

Partizanu Narodni dom. Zadnjih petintrideset let je delala predvsem na področju ritmične 

gimnastike. 

 

Do leta 1957 je bila načelnica Partizana Slovenije in podpredsednica odbora za športno 

gimnastiko, odgovorna za ženske. Bila je trenerka slovenskih in jugoslovanskih tekmovalk 

do leta 1970 in mednarodna breve sodnica do leta 1979. 

 

Kot amaterka je dosegla naslednje strokovne kvalifikacije: 

      − prednjak I. razreda, 

      − višja trenerka za športno gimnastiko, 

− mednarodna sodnica za športno gimnastiko, 

− mednarodna sodnica za ritmično gimnastiko. 

 

Najpomembnejše organizacijsko delo pa je opravila kot članica vrhovnega štaba za 

organizacijo jugoslovanske telovadne reprezentance na vsesokolskem zletu v Pragi 1948, 

avtorica reprezentančnih nastopov doma in v tujini (gimnastrada Zagreb, Dan mladosti 

Beograd) ter kot članica organizacijskega odbora za svetovno prvenstvo v športni 

gimnastiki v Ljubljani 1970. leta, kjer je bila tudi tehnični vodja ženskega dela tekmovanja. 
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5.1 JELICA KOT TEKMOVALKA 

 

Jelica je bila vsestranska športnica in lahko bi rekla, da je bila uspešna pri vseh stvareh, ki 

se jih je lotila. 

 

Udejstvovala se je v odbojki, atletiki, plavanju in igrala je celo hazeno, predhodnico 

današnjega rokometa. Uspehe je nizala enega za drugim. 

 

Narodni dom je poleg vaj na orodju, z orodjem in prostih vaj v svoje društvene dejavnosti 

vključeval tudi odbojko. Društveno odbojkarsko mladinsko ekipo je takrat treniral Jelko 

Pustišek, ki je ekipo leta 1932 popeljal do zmagovalne stopničke. Sokolsko prvenstvo je 

potekalo v Novem Sadu, kjer  je Jelica med igro dobila hud udarec po nosu in je morala v 

bolnišnico. Ker pa je ekipa brez nje začela izgubljati, so jo klicali, naj se čim prej vrne na 

tekmo, da nadoknadi izgubljene točke. Seveda je takoj po medicinski oskrbi prihitela nazaj 

in z neustavljivo borbenostjo ekipi pomagala osvojiti vrh.  
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Slika 34: Zmagovalna vrsta Sokolskega prvenstva v odbojki leta 1932. Od leve proti desni: 

Babinek, Maria, Ruša Pustišek, Lidija Rupnik-Šifrer, Jelica, Marta Pustišek 

 

 

 

Trenirala je tudi atletiko. Na prvenstvu na nacionalnem nivoju v lahki atletiki je avgusta 

leta 1934 z ekipo Narodnega doma zmagala v članski konkurenci. 

 

Takoj po okupaciji, ki se je začela 6. 4. 1941, pa je na slovenskem prvenstvu leta 1941 v 

Novem mestu v metu kopja prejela zlato medaljo kot posameznica. 
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Slika 35: Jelica pri metu kopja 

 

 

 

Slika 36: Priznanje za 1. mesto v metu kopja 
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V času tega tekmovanja, to je bilo namreč v času druge svetovne vojne, so se mladi zbirali 

v športnem klubu Hermes, ker so bili v Narodnem domu Italijani. Vadili so pod taktirko 

italijanskega trenerja, ki je na tem tekmovanju zahteval, da ekipa pozdravi po fašistično, 

oni pa tega niso hoteli, zato so se v strahu pred posledicami svojega upora razbežali. 

 

Slika 37: Člani Hermesa 

 

 

 

Jelica je bila na splošno zelo dobra v tehničnih disciplinah, kot so met kopja, kladiva, 

krogle, skok v višino; šprint in skok v daljino pa nista ravno bili njeni paradni disciplini. 

 

Igrala je tudi hazeno, v šoli v Beogradu pa tudi veslala na šolskih prvenstvih. Plavanje in 

smučanje pa nista bila njena športa, čeprav je plavanje nekaj časa prav uspešno poučevala. 

Pravzaprav je bilo poučevanje plavanja na kopališču Ilirija njena zadnja aktivnost pred 

vojno. Leta 1941 je dobila prošnjo, da bi naučila nekaj osnovnih zavesljajev skupino 

predšolskih otrok. Najprej se ni želela odzvati, ker so ji že v fantje v telovadnici Narodnega 

doma govorili, da ima lepe noge in ni hotela tega poslušati še na kopališču, kjer je vse 
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skupaj še bolj na očeh. Vendar pa je ponudbo vseeno sprejela in tudi vse otroke, ki so 

obiskovali ta tečaj, naučila plavati. 

 

Izmed vseh športov, pri katerih je sodelovala kot tekmovalka, pa ji je bila vedno najljubša 

gimnastika. 

 

Prvič je kot tekmovalka v športni gimnastiki sodelovala leta 1930 na II. jugoslovanskem 

vsesokolskem zletu v Beogradu.  

 

Organizacija tega zleta je bila obširno zasnovana: imela je naraščajske dni, dan vojaštva, 

med glavnimi zletnimi dnevi tekme za slovansko in jugoslovansko prvenstvo, dva velika 

glavna zletna nastopa, velik sprevod po mestu in kopico manjših, obrobnih prireditev. 

Poleg jugoslovanskega Sokola so bili med obiskovalci najštevilnejši sokoli iz 

Češkoslovaške, od drugje so prišle delegacije ali le manjše skupine (Stepišnik, 1974). 

 

Leta 1932 je bila zopet v ekipi Ljubljanskega Sokola, kjer so dekleta postala jugoslovanske 

državne prvakinje v mladinski kategoriji. 

 

5.1.1 Mednarodno prvenstvo leta 1938 

 

Eno najpomembnejših tekmovanj v Jeličini karieri zagotovo predstavlja mednarodno 

prvenstvo v Pragi leta 1938, ko je bila članica jugoslovanske vrste in je z ekipo dosegla 2. 

mesto. 

 

Tega tekmovanja so se udeležile samo članice Zveze slovanskega sokolstva, zato ga lahko 

štejemo v resnici za slovansko prvenstvo. V Prago so prišle poleg domače vrste še vrste iz 

Jugoslavije, Poljske in Bolgarije. Našo vrsto so sestavljale: Lidija Rupnik, Anica Hafner, 

Milena Sket, Ema Kovačič, Jelica Vazzaz, Marta Pustišek, Marta Podpac in Dušica 

Radivojević (Pustišek, 1974). 



 - 74 - 

 

Mnogoboj je obsegal poljubno vajo s kiji, obvezno in poljubno vajo na bradlji (enovišinski) 

ter krogih v gugu, poljubni vaji na krogih in konju na šir (preskok), metanje diska in tek 

na 60 metrov (Pustišek, 1974). 

 

Jelica pravi, da je bila vaja s kiji najtežji del tekmovanja. Nastopala je namreč cela ekipa 

skupaj, torej gre za skupinsko sestavo. Skupino je bilo namreč zelo težko uskladiti, da bi 

res vsa dekleta v istem trenutku izvedel isti gib. Med različnimi gibanji, kot so skoki in 

piruete, so s kiji izvajale mline, različna udarjanja ter male kroge. Ne spomni pa se, če je 

sestava vsebovala tudi mete. 

 

Za to tekmo je bila v programu skupinska sestava z rekvizitom po izbiri. Za avtorja te 

sestave je bil izbran dr. Murnik, ki je za rekvizit določil kije, vsaka telovadka je delala z 

dvema, za glasbo pa je izbral Chopinovo Polonezo. Na klavir je igral Marjan Skrbinšek. 

Tekmovalke so že obvladale osnovne prvine in tehniko s kiji, saj je to običajen ženski 

rekvizit, toda Murnikova mojstrovina je zahtevala tudi mojstrsko izvedbo. Od 70 

dosegljivih točk so naše tekmovalke dobile 13,25 za težavnost in fiziološko vrednost, 13,50 

za lepoto in vrednost skladbe, za izvedbo pa 35,00 točk, skupaj torej 61,75 točke, kar je 

zadostovalo za 2. mesto (Vazzaz, 1997).  
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Slika 38: Tekmovališče v Pragi 

 

 

 

Sestava na bradlji je vsebovala kolebe in prednožna kolesa, ki so Jelici še posebej ostala v 

spominu, saj je imela kožo desne noge do krvi ranjeno od neprestanega drgnjenja ob 

lestvino. To so bile sicer posledice učenja te prvine, ko pa se jo je naučila, odrgnin ni bilo 

več. Na tekmovanju pa je bilo dovoljeno imeti nogavice, ki so segale nad koleno, vendar 

samo na eni nogi, tisti, ki je izvajala kolo. 

 

Sestava na krogih je vsebovala gug, veso vznosno, veso strmoglavo ter seskok v zagugu – 

izvinek. Pred tekmovanjem je na ogrevanju pri seskoku padla v mivko, ki je takrat služila 

kot blazina. Takrat pa so poklicali Borisa Gregorko, ki je v skrbeh zanjo vpil, naj tega ne 

dela sama, naj raje pokliče koga, da jo bo varoval! Iz tega pripetljaja se je naučila, da vsaka 

prvina zahteva učenje po metodičnem postopku, da se prepreči padce, ki bi se lahko 

končali s kakšnimi težjimi poškodbami. Zato je tudi v obdobju poučevanja na takratni 

Visoki šoli za telesno kulturo vedno sledila metodičnim korakom učenja posameznih 

prvin. 

 

Na preskoku je menda skakala skrčko. 
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Na tekmovanju niso računali uspeha posameznic, vrstni red uvrstitve vrst pa je bil 

naslednji: 

1. Češkoslovaška 

2. Jugoslavija 

3. Poljska 

4. Bolgarija. 

 

Naša vrsta je zaostala za zmagovalno za 11,4 odstotka (Pustišek, 1974). Medalj za ženske 

vrste pa na tem tekmovanju žal še niso podeljevali. 

 

Slika 39: Ekipa po tekmovanju 

 

 

Slika 40: Tyršev dom 

 

Med tekmovanjem je ekipa stanovala 

v Tyrševem domu, kjer so si po koncu 

tekmovanja dekleta pridobila 

dovoljenje, da lahko ostanejo še nekaj 

dni in si ogledajo Prago. Predvsem je 

zbujal zanimanje veliki štadion. 
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S tega tekmovanja se Jelica spominja tudi nekakšnega dvoboja s Poljakinjami, ki so jih ves 

čas zmerjale, da so slabe in da jih lahko mimogrede premagajo. Na tekmovanju so se Jelica 

in ostale močno borile in jih na koncu tudi premagale. Zaradi poraza Poljakinje niso prišle 

niti na razglasitev rezultatov. 

 

5.1.2 Tekmovanje za zastavo kraljice Marije 

 

Slika 41: Zmagovalna vrsta za zastavo kraljice Marije 

 

Leta 1939 so telovadke 

Ljubljanskega sokola pa tudi druge 

prvič tekmovale za zastavo 

kraljice Marije, kjer pa so bile 

telovadke Ljubljanskega Sokola 

prve in zadnje zmagovalke te 

lovorike (Čuk, Pavlin, Zupančič, 

Brodnik, Crnek, 2003). Članica 

zmagovalne vrste pa je bila tudi 

Jelica. 

 

Istega leta pa je bila Jelica tudi članica državne reprezentance v športni gimnastiki na 

tekmovanju v Sofiji. 

 

Jelica je tekmovala do druge svetovne vojne in dosegala odlične rezultate, včasih pa je 

doživljala tudi trenutke razočaranja. »Takrat sem šla nekam za vogal, da me ni nihče videl, 

in se zjokala, potem pa sem se najprej vprašala, česa nisem dobro naredila. Najmanj sem 

vedno krivila sodnice.« 
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5.2 JELICA KOT TRENERKA 

 

5.2.1 Trenerka športne gimnastike 

 

Kot trenerka slovenskih in jugoslovanskih reprezentantk v športni gimnastiki je bila 

aktivna med letoma 1946 in 1970. Vzgojila je kar nekaj uspešnih tekmovalk. 

 

Med Slovenkami, ki jih je trenirala so bile najuspešnejše: Vida Gerbec, ki jo je pripeljala na 

OI v Londonu leta 1948 in na SP leta 1950 v Bazlu, Nevenka Pogačnik, ki se je udeležila 

SP v Moskvi leta 1958 in 1962. leta v Pragi ter OI v Rimu 1960, Zdenka Prusnik (danes 

Cerar), ki je nastopila na SP v Pragi leta 1962, ter Marlenka Kovač, ki je tekmovala na SP v 

Dortmundu (1966) in Ljubljani (1970) in EP v Landskronu 1969. leta. 

 

Slika 42: Jelica (na sredini) z eno od svojih generacij deklet, ki jih je trenirala gimnastiko 

 

 

 

V svojih trenerskih letih se je redno posluževala raznih psiholoških prijemov, da so bili 

treningi učinkovitejši in da je posameznice pripravila do treninga tudi, kadar so se mu 

skušale zaradi različnih razlogov izogniti. Tako se je nekoč Cerarjeva Zdenka, takrat se je 

pisala še Prusnik, delu treninga skušala izogniti s izgovorom, da mora skuhati kosilo, 

preden pridejo starši domov iz službe. V tistem obdobju je bila že dobra telovadka, ki se je 
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vedno pripravljala na tekmovanja, zahtevajoča tako obvezne vaje kot poljubne. In eden 

izmed obveznih elementov na bradlji je bil skrčen premah na nižji lestvini, ki pa ga 

Zdenka ni hotela izvajati in se je skušala temu izogniti. Za kar pa je Jelica dobro vedela. 

Seveda je Zdenki dovolila oditi prej, vendar pa ji je naročila, naj najprej opravi nekaj vaj 

vsaj na bradlji, potem pa lahko gre domov. Z nezadovoljnim izrazom je telovadka naredila 

trening, a se ji po koncu tega dela nekako ni več mudilo domov. 

 

Med svoje pomembnejše telovadne skladbe, s katerimi so dekleta nastopila na 

tekmovanjih,  sama uvršča: 

- tekmovalno sestavo »Osmica« brez orodja za nastop jugoslovanske vrste na OI 1948 

v Londonu, za katero glasbo in besedilo je naredil V. Prinčič, 

- kompozicijo z obroči za OI v Helsinkih leta 1958, 

- sestavo z dolgimi trakovi, ki je bila pripravljena za Dan mladosti v Beogradu leta 

1961 in je v njej je nastopalo okoli 2000 mladink iz vseh jugoslovanskih republik, 

- vajo s kolebnicami, s katero so nastopile pionirke, mladinke in članice leta 1963 na 

gimnastradi v Zagrebu, 

- sestavo z zastavami, ki so jo izvajali fantje pod vodstvom Borisa Gregorke, in 

rutami, ki pa so jo izvajala dekleta pod vodstvom Jelice Vazzaz. Sestavljena je bila 

za Dan mladosti v Beogradu leta 1963  in je bila republiška točka Slovenije. 

 

Jelici je iz nastopa leta 1961 ostal v posebej lepem spominu dogodek na »zakuski«, kjer se je 

sam Tito zavzel za njene varovanke. Ob mizi, kjer je bila hrana, je bilo veliko ljudi, še 

posebej gospodov iz vojske, ki so hiteli, da bi dobili čim več. Takrat pa je maršal Tito stopil 

zraven in rekel: »Vsi stran, to moje pionirke iz Ljubljane prve dobijo!« Enako se je zgodilo 

tudi proti koncu te pojedine, ko je bil čas za sladoled. Tovariš Tito je imel pionirke iz 

Ljubljane zelo rad, in če ne bi bilo njega takrat tam, verjetno ne bi ničesar dobile za pod 

zob. 
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Za ta nastop je Jelica hodila po vseh takratnih jugoslovanskih republikah, da bi čim več 

deklet naučila sestavo z dolgimi trakovi, ki je bila kasneje na nastopu prava atrakcija. Idejo 

za to sestavo je dobila v Operi, kjer so predstavljali narodne plese iz različnih držav, in 

sicer se ji je ruska predstavitev s trakovi najbolj vtisnila v spomin. 

 

Sestavo so se dekleta sicer dobro naučila, vendar nikoli niso poskusila cele sestave izvesti v 

enem kosu in hkrati ob glasbeni spremljavi. Veliko so vadili le po delih in brez glasbe. 

Tudi pred nastopom ni bilo priložnosti za generalko, zato je Jelica stopila do odgovornega 

za glasbo in se skušala pritožiti, vendar jo je odgovorni gospod Kapelnik potolažil, da bo 

vse v najlepšem redu in naj ne skrbi preveč. Bila je upravičeno zaskrbljena, saj tudi 

orkester ni nikoli prej poskusil zaigrati pripravljene skladbe, vendar pa se je na nastopu vse 

dobro izteklo; dekleta so izvedla krasno sestavo pa tudi orkester je zaigral odlično. 

 

Posebno mesto v Jeličinem spominu pa zaseda sestava iz leta 1963, ki je bila, pravi, prava 

atrakcija. Fantje in dekleta so sestavo izvajali skupaj. Moški del sestave z dolgimi zastavami 

je sestavil Boris Gregorka, ženski del z rutami pa Jelica. Dekleta so imela rute najprej ovite 

okoli bokov kot krila, nato pa so presenetila in le-te odpela ter jih vihtela skladno s fanti, 

ki so istočasno plapolali z zastavami. 

 

Med temi pomembnejšimi sestavami pa je nastalo še kar nekaj drugih, ki so jih izvajali na 

manjših zletih in nastopih. Te so »Šestorica«, »Vaje z rutami«, »Ples z zastavami« za članice 

in »Trakovi plapolajo« prav tako za članice, »Ples sa obručima« v čast rojstnega dne 

tovariša Tita leta 1954, »Plesni vrtiljak« pa za telovadno slavje ob stoletnici Narodnega 

doma leta 1963. 
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5.2.2 Trenerka ritmične gimnastike 

 

Neumorna Jelica je s svojim aktivnim delom in mnogimi udeležbami na mednarodnih 

tekmovanjih vse bolj prehajala od ženske športne gimnastike k ritmični.  

 

Njena vaja z obroči, ki jo je pripravila za devetdeseto obletnico društva leta 1953, je že 

pomenila zametek te nove panoge. 

 

Skupaj z Gimnastično zvezo Slovenije je organizirala prvo republiško prvenstvo v ritmiki, 

ki je potekalo 20. novembra 1966. Tekmovale so ena članica, devet mladink in štirideset 

pionirk iz treh društev (Čuk, Pavlin, Zupančič, Brodnik, Crnek, 2003). 

V Ljubljani, v telovadnici Partizana Tabor, je bila 11. aprila 1954 tekma v akademijskih 

sestavah in prvič v Sloveniji (in Jugoslaviji) tudi tekma v posebnih »ritmičnih vajah« 

(prostih in z orodjem) (Vajngerl, 2002). Med najbolj uspelimi sestavami pa je bila tudi 

Jeličina Telovadni ples z obroči, ki so ga izvedle članice Narodnega doma iz Ljubljane. 

 

»Telovadni ples z obroči je enoten, močno plesno razgiban, dobro in menjavo ritmovan, 

bogat z gibkimi domisleki, obroč je dobro izrabljen, čeprav je navsezadnje bolj za oko in 

plesno igrivost kot za zaležnost telesu. Škoda je, da niso delala vsa dekleta z brezmadežno 

popolnostjo in ritmovanostjo (dasi hujših napak ni bilo),« je kritično ocenil nastop S. Trček 

v svojem članku Tekma v akademijskih sestavah in ritmičnih vajah, ki je bil objavljen v 

Vodniku leta 1954. 

 

15. maja 1960 pa je bilo v telovadnici Partizana Tabor v Ljubljani prvenstvo Partizana 

Slovenije v akademijskih sestavah, kjer je bilo med uspelimi prikazanimi sestavami tudi 

nekaj ritmičnih, na primer Igra in ples avtorice Jelice Vazzaz na glasbo V. Prinčiča iz 

Ljubljane (Vestnik, 1960). 
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Ženska tehnična komisija pri Gimnastični zvezi Jugoslavije (GZJ) je pripravila razpis za I. 

državno prvenstvo v moderni gimnastiki, ki je bilo 12. decembra 1965 v Beogradu. 

Propozicije in tekmovalni program so bili prilagojeni zahtevam FIG. Zato je bil sodniški 

sestanek dan pred državnim prvenstvom, vodili pa sta ga članici tekmovalne komisije pri 

GZJ Anka Drinić iz Beograda in prof. Jelica Vazzaz iz Ljubljane, ki sta se septembra tega 

leta udeležili mednarodnega sodniškega seminarja v organizaciji FIG (Vajngerl, 2002). 

 

Jelica je bila od pojava ritmične gimnastike na jugoslovanskih tleh tudi članica raznih 

odborov za ritmično gimnastiko tako pri Gimnastični zvezi Slovenije kot tudi Gimnastični 

zvezi Jugoslavije (povzeto po Vajngerl, 2002): 

- odbor za športno ritmično gimnastiko pri Gimnastični zvezi Jugoslavije (1975), 

- odbor za množični program ritmične gimnastike pri Gimnastični zvezi Slovenije 

(1981−1985), 

- članica ožjega strokovnega odbora ritmične gimnastike pri Gimnastični zvezi Slovenije 

(1986), 

- članica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko pri Gimnastični zvezi Jugoslavije, kot 

predstavnica kluba KŠRG ND Ljubljana (do konca leta 1991), 

- članica strokovnega odbora ritmične gimnastike pri Gimnastični zvezi Slovenije s 

posebnimi nalogami (1992). 

 

K razvoju mlade športne panoge pa seveda sodi tudi kakšna knjiga in nastal je prvi 

priročnik za ritmično gimnastiko. To je bila knjiga A-B-C moderne ritmične gimnastike iz 

leta 1973. 

 

V začetku leta 1981 je izšel nov pravilnik za ocenjevanje v ritmični gimnastiki, ki ga je 

prevedla in dopolnila Jelica Vazzaz (Vajngerl, 2002). 
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Kot trenerka v društvu Narodni dom pa je bila odgovorna za vadbo ritmične gimnastike in 

vzgojila je kar nekaj uspešnih ritmičark. Bolj znane so: Marjeta Kline, Dominika Kacin, 

Ana Lazič in še bi lahko naštevala.  

 

Z aktivnim trenerskim delom je prenehala, ko so delo prevzele domače in tuje trenerke. 

 

5.3 JELICA KOT SODNICA 

 

Na svoji športni poti je postala sodnica tako v športni kot v ritmični gimnastiki, in sicer je 

bila mednarodna breve sodnica za žensko športno gimnastiko (FIG) od leta 1948 do leta 

1979. 

 

Med drugim je sodila: 

- l. 1948 na OI v Londonu, 

- l. 1954 na SP v Rimu, 

- l. 1971 na mediteranskih igrah v Izmirju, 

- l. 1974 na SP v Varni, 

- l. 1979 na sredozemskih igrah v Splitu. 

 

Je pa tudi prva Slovenka, ki je opravila mednarodni sodniški izpit v ritmični gimnastiki, in 

sicer leta 1965. 

 

5.4 PROFESIONALEN ODNOS TUDI DO REKREATIVNE VADBE 

 

Jelica pa ni bila usmerjena samo v vrhunski šport: enako pozornost je posvečala tudi 

rekreativni vadbi. Tako je leta 1974 pričela z vadbo za matere z otroki (do 3 let), kasneje 

pa se je ta preimenovala v vadbo staršev z otroki, saj so tudi očetje izrazili željo po aktivni 

udeležbi (Čuk, Pavlin, Zupančič, Brodnik, Crnek, 2003).  
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Pri vadbi, pravi Jelica, so bili vsi ves čas zaposleni od začetka ure pa do konca. Začelo se je 

seveda s tekanjem po telovadnici, ki ga je popestrila z nalogami, ki so jih vadeči morali 

izvajati na njen ukaz. Najraje je ukazala otrokom, naj na njen plosk čim hitreje skočijo 

svojim staršem v objem, nato na njihove hrbte in nazadnje še h kakšnemu tujemu staršu. 

Tekanju je navadno sledila postavitev vadečih v krog, v katerem so izvajali razne 

gimnastične vaje. Starši so se na primer morali opreti na roke in narediti za svoje malčke 

primeren in varen mostiček, da so se le-ti lahko splazili skozenj, nato pa so vloge 

zamenjali. Na koncu vsake ure mora seveda biti trenutek sprostitve. No, za otroke 

zagotovo. Nekdo od pomočnikov jim je vedno prebral kakšno kratko pravljico, med tem pa 

so starši garali. Namenjen jim je bil sklop vaj za moč za krepitev vseh večjih mišičnih 

skupin. Nihče ni bil prikrajšan za dobro telesno vadbo. Tudi sama Jelica ne: »Na koncu 

vadbe sem bila vedno bolj utrujena kot na koncu najbolj napornih treningov!«  

 

Slika 43: Vadba staršev z otroki  
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Začeti je lahko,  
vztrajati je umetnost.  

(staronemški pregovor) 

6.0  SKOKICE 

 

V okviru Narodnega doma je Jelica na pobudo Bergantove Marije (Mace) pred leti začela s 

telovadbo za starejše. Njihov prvotni prostor je bila telovadnica Narodnega doma, ker pa je 

ta postajala vse bolj zasedena, se je Jelica s svojo skupino vitalnih Ljubljančank umaknila v 

telovadnico Šubičeve gimnazije. Ker pa ta njihovim potrebam ni zadostovala, so se kasneje 

preselile v telovadnico osnovne šole Prežihov Voranc, kjer telovadijo še danes vsak četrtek 

ob osemnajsti uri. 

 

Skupina enaintridesetih Skokic, kot so se same poimenovale, je prav gotovo edinstvena v 

Sloveniji; najmlajša članica šteje dvainpetdeset let, najstarejša pa kar zavidljivih 

triinosemdeset, ob  Jeličinih častitljivih devetdesetih. 

 

Vadbena ura se začne po starem sokolskem načinu v zboru. Sledi pozdrav in napoved dela 

na tekoči uri. Ob izbrani poskočni glasbi dekleta začno s tekom, Jelica pa jih vodi 

dodatnimi nalogami, ki jih izvajajo med tekom v ritmu glasbe. »Ne glejte mene, punce, 

improvizirajte!« naroči svojim dekletom na vsake toliko časa. Ko so že malo zadihane, 

naredijo na sredini telovadnice krog, v katerem se z gimnastičnimi vajami dobro ogrejejo 

za nadaljnje delo. Tudi ta del vadbe spremlja glasba iz Jeličinega radia. Sledi vadba na tleh, 

na katera vsaka skokica položi svojo brisačo ali pa blazino. Začne se sklop vaj za gibljivost 

in pa tudi splošno moč celega telesa. Nobena mišica ne ostane brez dela. Če katera potoži, 

da česa ne zmore, ji odločno odgovori: »Če zmorem jaz, se potrudi tudi ti!« 

 

V vsako vadbeno enoto je vključena vadba ob letvenikih, kjer nikoli ni izpuščena vesa pa 

tudi vaje za gibljivost ramenskega obroča so pogost sestavni del vaj ob in na letvenikih.  
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Slika 44: Vaje ob letvenikih 

 

 

 

Ker pa je za dobro življenje potrebno ohraniti igrivost, je del vadbe proti koncu namenjen 

še raznim igricam, izmed katerih je Jelici najljubša igrica hitre odzivnosti, pri kateri vsa 

dekleta začnejo v vrsti za določeno črto in na znak, navadno je to plosk z rokama, čim 

hitreje stečejo na drugo stran telovadnice. Da pa igra ne postane dolgočasna, se 

spreminjajo začetni in končni položaji pa tudi način gibanja od ene do druge strani 

telovadnice. 

 

Jelica se že od nekdaj drži načela pestrosti vadbe, zato vedno kaj spremeni ali pa novega 

doda. Tako na njenih urah ne manjka niti plesa niti petja. 

 

Včasih so uporabljale tudi razne športne pripomočke, kot so kiji in obroči, ki jih je nekaj 

let nosila iz Narodnega doma, potem pa je to opustila, ker je bilo to prenašanje iz 

telovadnice v telovadnico prenaporno in predolgotrajno. Radio pa še dandanes vedno 

prinese s seboj.  
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Vadba je torej nekakšna izvirna kombinacija aerobike, ritmike, iger in plesa ob glasbi, 

lahko bi tudi rekla, da je to kombinacija vaj sokolskega sestava. 

 

Zadnje leto ali dve ima pomočnico, ki jo včasih nadomesti in takrat se Jelica pridruži 

skupini in kar sama potelovadi. »Ko korakam in tečem, se pripogibam in vrtim, čisto 

pozabim, da me kaj boli!« 

 

Uro zaključi zopet v starem sokolskem duhu – v vrsti: »Hvala lepa. Bile ste pridne. Pa še 

drugič na svidenje!« 

 

In s tem se uradni del vadbe konča. 

 

Slika 45: Skokice leta 1994 
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Po tem pa obvezno sledi še neuradni del. To je družabeni večer v bližnji gostilni. Vedno 

jih je vsaj pet ali šest, včasih pa celo več. Za Jelico natakar že dobro ve, kaj bo naročila, 

zato ji hitro postreže dvojno kavico. 

 

Dekleta se ne družijo le v telovadnici. Skupaj hodijo enkrat ali dvakrat letno tudi na izlete 

po Sloveniji. To so enodnevni izleti, ki se začnejo zgodaj zjutraj med tednom izpred 

Kongresnega trga in se končajo v poznih večernih urah. Stalnica teh srečanj pa je obilno 

kosilo na kakšni izmed bližnjih domačij, kjer si rezervirajo veliko mizo samo zase. 
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Prijateljstvo ima različne namene. 
Kamor koli se obrneš, vedno te spremlja. 

Nobena ovira ga ne more preprečiti. 
Zanj ni nikoli nepravega trenutka; nikoli ni na poti. 

Prijateljstvo potrebujemo nenehno, 
tako kot ogenj in vodo. 

(Cicero)  

 

7.0  ŽIVLJENJSKO PRIJATELJSTVO 

 

Gimnastika je Jeličina največja ljubezen že od malih nog. Kaj je le lahko lepšega kot 

ljubezen deliti? 

 

Ko je šestletna Jelica leta 1920 prvič stopila v telovadnico Narodnega doma, takrat še 

Ljubljanskega sokola, je tam že sedem let pridno vadil tudi Boris Gregorka. 

 

Kot sedemletnega dečka ga je oče leta 1913 vpisal v telovadno društvo Ljubljanski Sokol. 

Že istega leta je sodeloval na telovadnem nastopu. V mladih letih se ni ukvarjal le z 

gimnastiko, temveč tudi z atletiko, smučanjem, smučarskimi skoki, skoki v vodo in 

planinarjenjem. Toda na prvem mestu so bile vaje na orodju. Že kot naraščajnik je dosegel 

vidne uspehe. Kot telovadca so ga zgodaj sprejeli v prednjaški zbor. Boris Gregorka se ni 

udejstvoval le tekmovalno. Udeležil se je številnih zletov in drugih tekmovanj doma in v 

tujini. Vseskozi je poleg tekmovanja opravljal tudi odgovorno vodniško delo. Svoje 

organizacijske in trenerske sposobnosti pa je pokazal predvsem v obdobju po 2. svetovni 

vojni. Vodil je strokovno komisijo ob organizaciji prve povojne balkaniade v Ljubljani, bil 

duša nastopov jugoslovanskih telovadcev na zletu v Pragi leta 1948, organiziral je svetovno 

prvenstvo leta 1970 v Ljubljani.  Dolga leta je bil mednarodni sodnik za športno 

gimnastiko, v letih 1948 in 1952 je sodil na olimpijskih igrah. Izkazal se je tudi kot 

sestavljalec telovadnih sestav vseh vrst. S tem je nadaljeval delo po vzoru svojega učitelja 

in vzornika dr. Viktorja Murnika. Ko mu leta in zdravje niso več dovoljevali take 

aktivnosti, se je posvetil pisanju strokovnih publikacij. Kot sodelavec tovarne Elan, ki ji je 

pomagal pri razvoju sodobnega gimnastičnega orodja, je bil tudi soavtor knjige Razvoj 

telovadnega orodja na Slovenskem. Za svoje dolgoletno amatersko delo je dobil v 
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domovini številna priznanja, denimo Bloudkovo nagrado, državno odlikovanje Red dela z 

rdečo zastavo in priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja za življenjsko delo pri 

razvijanju olimpijskega gibanja (Brodnik, 2001). 

 

Slika 46: Portret Borisa Gregorke 

 

Boris in Jelica sta hodila po isti poti že od 

samih začetkov. Spoznala sta se, kje drugje 

kot v telovadnici takratnega Ljubljanskega 

sokola. Oba sta veliko časa preživela ob 

piljenju gimnastičnih elelmentov ter vaj, oba 

sta tekmovala v najrazličnejših športih in bila 

uspešna pri tem, vendar je bila vedno njuna 

največja ljubezen gimnastika. Skupaj sta rasla 

in se učila pod okriljem dr. Viktorja Murnika, 

ki je obema dal veliko znanja in izkušenj. Ko 

sta odraščala, sta kaj kmalu postala njegova 

desna roka pri vodenju mladih in sestavljanju 

zletnih sestav. Ko je prišel čas, pa sta 

samostojno in uspešno nadaljevala njegovo 

delo. Bila sta vedno istega mnenja o načinu treniranja, pri sestavljanju vaj sta družno 

sodelovala, vendar je bila Jelica za kanček vseeno bolj odločna in vztrajna pri svojih idejah 

in načrtih.  

 

Bila sta res ustvarjalen par! Kar nekaj del je nastalo z njunimi skupnimi idejami in 

zagnanostjo. Vsekakor je v Jeličinem spominu nepozabna telovadna sestava z zastavami in 

rutami, ki so jo njuni varovanci izvajali za Dan mladosti leta 1963 v Beogradu.  
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Tesno sta sodelovala pri organizaciji svetovnega prvenstva v športni gimnastiki leta 1970 v 

Ljubljani. 

 

Oba sta bila mednarodna sodnika za športno gimnastiko, kar ju je še dodatno zbliževalo, 

saj so na tekmovanja vsi delegati potovali skupaj. Po tekmovanjih sta skupaj pisala poročila 

o preteklih dogajnjih in podajala dobre ideje in izhodišča za izboljšanje slovenske 

gimnastike. 

 

Tudi nekaj publikacij je nastalo izpod njunih peres. Njuna najpomembnejša skupna knjiga 

je zagotovo Razvoj tekmovalnega orodja na Slovenskem (1984), s katero sta sodelovala s 

tovarno Elan. Jelica je bila avtorica dodatnega besedila Gregorkove knjige Zlata doba 

slovenskega sokolstva (1991). Boris pa je bil ilustrator Jeličine knjige Športna gimnastika: 

ženske; in prispeval je fotografije za še dve njeni publikaciji, in sicer Lestve – letvenik – 

plezala ter Ritmična igra z enim kijem in obročem. 

 

Za svoja številna dela sta prejela poleg številnih drugih tudi dve istoimenski priznanji, in 

sicer državno odlikovanje Red dela z rdečo zastavo ter cenjeno Bloudkovo nagrado. 

 

Po vsem tem pa ni nenavadno, da je med njima preskočila tudi iskrica ljubezni. 

Naklonjenost, ki sta jo gojila drug do drugega in mnoge skupne dejavnosti, ki sta se jih 

lotevala z enako mero ljubezni, je morala slej kot prej prerasti v nekaj več. To – nekaj več 

– je iz dneva v dan raslo in prišel je trenutek, ko je moralo priti na dan. 

 

Zgodilo se je v Zagrebu na nekem tekmovanju, ko sta bila Jelica in Boris že trenerja. 

Tekmovanje je trajalo nekaj dni skupaj in imela sta dovolj priložnosti, da sta prosti čas 

posvetila drug drugemu. Čeprav so takrat dečki stanovali ločeno od deklet, to zanju ni 

predstavljalo ovire. Našla sta se na skrivnem mestu, kjer sta si izpovedala ljubezen in se 

tudi prvič poljubila. 
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Slika 47: Jelica in njen prijatelj Boris 

 

 

 

Jelica je svojo ljubezen dolgo skrivala in tudi v tem odločilnem trenutku zadržano in 

negotovo priznala svoja čustva. Boris je namreč imel ženo, ki pa jo je sama dobro poznala. 

Zaradi obzirnosti do nje ta čustva pač niso smela na dan. Vendar je ljubezen kot zajezena 

voda. Če narediš le majhno luknjico v jez, bo voda s svojim močnim pritiskom jez porušila 

in se razlila povsod. Tako se je tudi zgodilo. 

 

Njuna medsebojna naklonjenost je prišla na dan in tudi v ženino uho je padla kapljica. 

Borisa je le enkart povprašala, če je res. On ni zatajil, ona pa nikoli več vprašala. Njune 

zveze ni ne zanikala in ni je skušala onemogočati. Ne Borisu ne Jelici ni ničesar očitala. 

 

Seveda pa so se okrog širile govorice, vendar se zanje ni menil nihče. Bila sta oba zelo 

spoštovana zaradi svojega dela in njuno privatno življenje nikoli ni stalo nikomur na poti. 

Bila je odkrita ljubezen, ki je ni nihče črnil. Poročila se nista nikoli, bila sta pa poročni 

priči Zdenki in Miru Cerarju. 

 

Jelico je na Borisu najbolj privlačilo to, da je bil delaven in pošten človek. Če jo je kdaj kaj 

motilo, je šlo v pozabo. Nikoli pa ne bo izgubila iz spomina njegovih modrih odkritih oči. 
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Skupaj sta potovala po svetu, tako zaradi raznih tekmovanj kot tudi iz strasti do 

spoznavanja tujih dežel in ljudi, ki prebivajo v njih. Lepe spomine ima na Finsko, kjer sta 

prvič uživala v savni, in na potovanje po Španiji v poletnih dneh, ko sta se v brezskrbnih 

dneh predajala užitkom Azurne obale. Najlepši trenutek po prvem poljubu pa so bile 

skupne počitnice sredi poletja nekje na morju. 

 

Njuna neizmerna ljubezen do gimnastike, vzajemno delo z roko v roki, iskreno 

prijateljstvo in velika naklonjenost drug do drugega so rodili mnoge bogate sadove, ki jih 

slovenska gimnastika oziroma šport na splošno ne sme pozabiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 94 - 

Kdor resnično ljubi svojo domovino, 
spoštuje tudi domovine drugih. 

(Frank McCourt) 

8.0  POTOVANJA 

 

Jelica je zelo rada potovala in k sreči je imela tudi možnosti in veliko priložnosti, da je 

svojo strast do potovanj tudi izživela. Poleg poti, ki so jo vodila na razno razna 

tekmovanja, je v svojem prostem času obiskala kar precejšen del Evrope in Azije, nekaj 

malega pa tudi Afrike, le Amerika in Avstralija sta ostali nedotaknjeni. 

 

Najpogosteje je potovala sama, včasih ji je družbo delala prijateljica, nekaj sveta pa je 

videla tudi v Borisovem spremstvu. Eno takšnih potovanj je bilo na Finsko, kamor sta se 

odpravila z namenom, da si ogledata neko tekmovanje, vendar pa sta potovanje razširila na 

ogled mnogih mest in mestec ter njihovih znamenitosti, ki sta jih prečkala na svoji poti. 

Nekje na tej poti sta stanovala pri neki družini, ki ju je povabila v savno. Seveda je bilo to 

njima popolnoma neznana zadeva in sta jo z velikim zanimanjem preizkusila. Bila jima je 

tako zelo všeč, da sta po vrnitvi v Ljubljano, začela skupaj s Tonetom Pavšičem s 

postavitvijo prve savne, ki še dan danes stoji v študijski telovadnici Narodnega doma. Na 

Finskem je bila navada po savnanju skočiti v hladno jezero, toda v Ljubljani tega ni bilo, 

kar so pa nadomestili s hladnimi tuši. 

 

Z Borisom je prepotovala tudi Španijo, obiskala sta Madrid, spoznala užitke Azurne obale 

in prečkala Monako. 
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Slika 48: Spomin s potovanja pa Španiji 

 

 

 

V njen seznam potovanj so uvrščene še Francija s Parizom, Lourdom in Lyonom, Bolgarija, 

Toledo in Alkazar, San Tropez, Kitajska, Indija, Nepal, Rusija in najverjetneje še kak 

kotiček, ki pa je ušel iz spomina. 

 

Slika 49: Spomin iz Bolgarije 
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Slika 50: Spomin iz Lyona 

 

 

Slika 51: Spomin iz Toleda 

 

 

Slika 52: Spomin iz Monte Carla 
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Na vsakem potovanju je imela s seboj prazen zvezek, v katerega je zapisovala pot, vtise o 

ljudeh, znamenitostih ter krajih, ki jih je obiskovala. Vedno si je kupila kakšen spominček 

ali pa knjigo, ki sedaj krasijo police v njenem stanovanju. Po vrnitvi v domače kraje je 

mnogokrat pripravila tudi kakšno potopisno predavanje. 

 

Dandanes si še vedno želi potovanj. Zanjo še neodkrita Amerika ji ne da miru. Želi si 

obiskati Las Vegas, a se boji, da bi ji to dolgo potovanje porušilo njen dnevni ritem, vendar 

sluti, da je njena radovednost po spoznavanju novega ne bo pustila zatreti te želje. Eno 

možnost tega potovanja je že izpustila skozi prste, toda v mesecu septembru se ji ponuja že 

nova in ni dvakrat reči, da je tokrat ne bo izkoristila. 
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Uspeh pomeni, 
da vztrajaš tudi potem, 

ko so drugi odnehali. 
(William Feather) 

 

9.0  ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

 

Jelica je večino svojega življenja posvetila gimnastiki, tako športni kot tudi ritmični. Je 

drzna in vztrajna, vedno je imela načrt, a je kljub temu dovolila, da so stvari šle svojo pot, 

če je bila ta boljša; ne samo zanjo, predvsem za druge. Za njeno požrtvovalnost so ji 

hvaležni mnogi, ki so z njo sodelovali, njeno delo pa cenijo tudi mnogi, ki so opazovali le 

od daleč.  

 

Priznanja in nagrade, ki jih je prejela za mnoga svoja dela, pa še vedno krasijo sobico v 

njenem stanovanju: 

 

- 1951 – Državno odlikovanje: Orden zasluge za narod III. stopnje – Prezidij narodne 

skupščine FNR Jugoslavije – Beograd, 

 

- 1965 – Bloudkova nagrada za strokovno delo – Zveza za telesno kulturo Slovenije – 

prva ženska, 

 

- 1977 – Zlata plaketa Ilegalca – Ljubljana Mesto Heroj – Skupščina mesta Ljubljane, 

 

- 1979 – Državno odlikovanje: Red dela z rdečo zastavo (Orden rada sa crvenom 

zastavom) za posebne zasluge in dosežene uspehe pri delu, ki ima poseben pomen 

za socialistično izgradnjo države – SFR Jugoslavije, predsednik republike, 

 

- 1992 - Nagrada Marjana Rožanca za življenjsko delo na področju športa za 

amaterske delavce – Skupščina mesta Ljubljane, 
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- 1996 – ŠD Narodni dom Ljubljana – Zahvala: Rodovi telovadcev športnega društva 

ND, Ljubljana, se ti iskreno zahvaljujemo za Tvoje dolgoletno nesebično in predano 

delo v telovadnici in zunaj nje, 

 

- 2000 – Nagrada za življenjsko delo kot amaterski delavec – Športna zveza 

Ljubljane, 

 

- 2001 – Častni zlati medaljon – Fakulteta za šport v Ljubljani – ob 40. letnici 

visokošolskega študija. 

 

V veliko zadovoljstvo pa ji niso le uradna priznanja, ampak tudi tista, ki jih dobi od 

nekdanjih študentov, kolegov in njenih Skokic. 
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Sedanjost je rezultat preteklosti in vzrok prihodnosti. 
(Robert Green Ingesoll) 

 

10.0 JELIČIN VSAKDAN 

 

Še dandanes Jelica ne poseda doma križem rok. Njeni dnevi so polni aktivnosti, polni 

druženja s prijatelji in bežnimi znanci. Dneve izkoristi od zgodnjega jutra do poznega 

večera, ki se največkrat prevesi že v naslednji dan. 

 

Njen dan se začne že navsezgodaj, ko večina ljudi še sladko sanja. Polpeta ura pa je za 

Jelico začetek novega dne. Najprej gre v nabiralnik po časopis, ga prelista in prebere 

kakšen članek, ki se ji zdi dovolj zanimiv. Če za to jutro na koledarju nima zapisanih 

kakšnih posebnih opravkov, se vrne v posteljo in zadrema nekje do devetih. Nemalokrat 

pa je Jeličin namizni koledar poln obiskov študentov Fakultete za šport, ki jim zelo rada 

posreduje mnogotere podatke o preteklosti, ki jih študentje potem uporabijo v svojih 

diplomskih delih. Rade jo obiščejo tudi njene telovadke iz tistih let, ko so bila njihova 

športna življenja v Jeličinih rokah. Marsikdaj pa se sama odpravi na obisk h kakšni 

prijateljici. V dopoldan pa seveda sodijo tudi nakupi. Ob sredah na vsake tri tedne se pusti 

razvajati pri kozmetičarki, ki poskrbi za njen obraz in dekolte, po tem pa skoči se k frizerju 

in že je kot prenovljena. 

 

Za čas kosila si pusti postreči v bližnji restavraciji, ali pa ji popolno kosilo dostavijo kar na 

dom. 

 

V popoldanskem času največkrat pogleda kakšno dokumentarno oddajo ali pa 

nadaljevanko na televiziji, vendar pa ničesar ne spremlja redno. Ob večerih rada pogleda 

poročila, da je seznanjena z dogodki po Sloveniji in po svetu. Veliko časa pa ji vzame tudi 

urejanje vseh njenih dokumentov, priznanj, avtorskih del, fotografij, ki so se nabrali skozi 

dolga leta njenega poklicnega in zasebnega življenja.  
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Četrtkovi pozni popoldnevi minejo v barvah telovadbe, saj jo čakajo njene Skokice, ki jih 

vestno vodi skozi sklop razteznih in krepilnih vaj, kjer se tudi sama dodobra razgiba, 

nabere energije in po vadbi še malo poklepeta. 

 

Ob lepih sobotnih ali nedeljskih dnevih se s svojim rdečim avtom odpelje do svoje 

počitniške hišice, kjer najraje igra remi s sosedovima vnukinjama. 

 

Ob vseh njenih obiskih, nakupih, skokicah, kozmetičarki, frizerju in drugih aktivnostih ji 

res dobro sluzi njen avto. Ja, v svojih častitljivih 92 letih vitalna Jelica še vedno vozi avto, 

kar dokazuje zdravniški izvid.  
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Slika 53: Psihološki izvid 
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Ob večerih pa pride na vrsto reševanje križank, s katerimi si krepi še »možgansko mišico«. 

Vsako križanko reši do konca in nikoli ne neha prej. Ob tem rada pokadi, vendar 

največkrat medtem na cigareto pozabi in si mora vedno prižgati novo. Na koncu dneva je 

tako škatlica cigaret navadno prazna. Čas ob križankah hitro mineva in kar naenkrat je ura 

ena ali celo dve zjutraj, ko pa Jelica mirno zaspi za pičle tri ure. 
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Resnična osebnost pozna samo sebe in že od začetka in redko dvomi. 
Življenje okrog nje je lahko nestalno,  

se kakor hitro, uničujoče plimovanje dviga in pada, 
Osebnost pa je kot skala, tiha, mirna, trdna. 

(Theodore Dreiser) 

 

11.0 MNENJA NEKATERIH  

 

Mag. Toni Bolkovič je Jelico spoznal, ko je prišel v Ljubljano študirat in je začel na njeno 

povabilo delati kot trener ženske športne gimnastike v študijski telovadnici Narodnega 

doma. Kasneje pa sta sodelovala na Fakulteti za šport, kjer je bil asistent, nato pa jo je 

nasledil pri predmetu teorija in metodika športne gimnastike.  

 

Kot profesorica je bila natančna in zelo urejena. Vse stvari je naredila več kot dobro in 

hitro, predvsem pa vedno v dogovorjenem času, največkrat celo že prej. To so lastnosti, za 

katere ji je mag. Bolkovič še dandanes hvaležen in jih sam posnema. Bila je stroga, 

zahtevna in odločna, zato so imele študentke kar precej strahospoštovanja do nje. 

Poštenosti se je vedno držala in ni prenesla raznih izgovorov svojih študentk. Še danes je 

dobra ocenjevalka osebnosti in z lažjo nisi mogel priti mimo nje. 

 

Kot trenerka je bila cenjena, saj so njene lastnosti žele uspehe. Za vsak trening se je 

natančno pripravila, oblikovala pa je načrt dela za vsako uro posebej tudi za vsakega izmed 

svojih pomočnikov. 

 

V družabnem življenju sta prišla do izraza tudi njena sproščenost in nasmejanost. Je resna 

in zadržana gospa, vendar pa je po raznih seminarjih, ko je prišel na vrsto neuradni del, 

rada tudi kaj zapela. 
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Tanja Skrbinšek je že od petega leta starosti članica Narodnega doma, kjer se je že pri 

prvem obisku društva spoznala z Jelico, vendar je prišla v njeno skupino šele, ko je postala 

mladinka.  

 

Kot trenerka je bila zelo stroga in je od svojih varovank vedno zahtevala disciplino, 

poslušnost in delavnost, skratka vse, kar je bila sama, in marsikateri od njih je te lastnosti 

tudi vcepila. Treningi so bili vedno zanimivi in pestri, saj je Jelica vedno težila k novostim. 

Toda imela je tudi nekaj stalnega! To je bilo korakanje, ki je bilo redni del vseh treningov 

in je bilo izjemno sredstvo discipline, ki jo je zahtevala prav od vseh in še danes je 

korakanje sestavni del njenih ur s Skokicami. Na njene treninge pa nikakor nisi smel 

zamujati! To so vse telovadke dobro vedele in so se temu raje izognile, saj bi Jeličin glas 

kmalu postal preglasen za njihova ušesa. Znala je povzdigniti glas, še posebej takrat, ko je 

videla, da se sposobna telovadka ne trudi dovolj. Toda tudi s pohvalami nikoli ni skoparila. 

Vsaka je bila deležna pohvale, tudi tista, ki ji gimnastika ni najbolj ležala; za Jelico je bilo 

pomembno samo to, da si se potrudil po svojih najboljših močeh. Kar pa je znala dobro 

oceniti. Kljub svoji strogosti pa se ni nikoli imela za vzvišeno, svojim varovankam je bila 

prijateljica in mnogokrat tudi mati. Takšen odnos je imela med drugim tudi do ge. 

Skrbinškove, ki ji je za to še danes hvaležna in se rada spominja tistih časov. Na treningih 

je rada povedala kakšno zgodbico iz svojega življenja, največkrat prav tisto znano, o zvonu, 

dekleta po so jo vedno z zanimanjem poslušala. 

 

Ga. Skrbinškova Jelico pozna tudi kot inovatorko vadbe otrok s starši, saj se je mnogo let 

kasneje vrnila v Narodni dom kot mamica in je takrat spet prišla pod njeno taktirko. V 

vlogi vodnice je Jelica ohranila disciplino, vendar je to prilagajala otrokom, ki so na njenih 

urah res uživali in se zabavali skupaj s svojimi starši. Jelica torej ni imela le strogo 

strokovnih in vrhunskih namenov v svojem življenju, temveč je svoje bogato znanje in 

izkušnje širila tudi pri rekreativni vadbi, kar se je kazalo ravno pri vadbi otrok s starši. 

Imela je izreden čut za majhne otroke in čutila veliko odgovornost tudi do staršev, ki so 

prihajali zraven.  
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Dr. Doljana Novak je Jelico spoznala že kot otrok. Jelica je bila takrat vodnica oddelka v 

Narodnem domu in jo je izbrala kot nadarjeno gimnastičarko in s tem je dobila možnost 

hoditi na treninge v študijsko telovadnico, kar je bilo za mlado Doljano zelo pomembno. 

Tovarišica Jelica, kot so jo takrat klicali, je bila zanjo vedno avtoriteta in še danes jo vika, 

čeprav ima do nje topel odnos. Bila je stroga, poštena, dosledna, borbena in nepopustljiva. 

Spoštuje njen značaj, danes še bolj, kot ga je v mladosti. Takrat bi včasih raje videla, da bi 

bila tovarišica popustljivejša. Jelica pa ni bila ves čas njena trenerka, vendar pa je bila 

veliko prisotna. Bila je strokovni vodja, sodnica in organizatorka vsega, kar se je v zvezi z 

vrhunsko gimnastiko dogajalo v Narodnem domu. 

 

Tako kot na treningih je bila delavna in dosledna tudi na fakulteti. Dr. Novakova je bila 

ponosna, ko jo je Jelica izbrala za svojo asistentko in je bila njena mentorica. Jeličino delo 

na Fakulteti je bilo usmerjeno v stroko. Pripravljala je predavanja, strokovno literaturo, 

seminarje, bila je vodja strokovnih odborov na društvenem, republiškem in državnem 

nivoju in bila je mednarodna sodnica ženske športne gimnastike. V vse te aktivnosti pa je 

usmerjala tudi njo. To je bilo obdobje prvih računalnikov in znanost o športu je bila še v 

povojih. Jelica se ni usmerila v znanost, zato pa je toliko bolj podpirala aktivnost ge. 

Novakove na znanstvenem področju. Bila je eden redkih mentorjev, ki so se znali zavzeti 

za svojega asistenta in mu biti v oporo v vseh pogledih, tudi takrat, ko se je bilo potrebno 

izpostaviti in boriti. 

 

Tudi danes sta še vedno v stikih. Ne vidita se sicer pogosto, vendar je njun odnos topel in 

prisrčen. Jelica za novo leto nikoli ne pozabi voščiti vse lepo celi njeni družini, ki je 

nastajala v času, ko je bila ga. Novak njena asistentka. 
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Zdenka Cerar je kot desetletna pionirka prišla v telovadnico Narodnega doma in bila že 

takoj na začetku uvrščena v prvo, najboljšo skupino, kar jo je zelo presenetilo, saj pred tem 

ni imela nobenih izkušenj s telovadbo. Najprej je sicer telovadila pri Vidi Gerbec, nato pri 

Milici Šlibar, ker pa je bila pripravljena delati nekoliko več in je imela tudi nekaj talenta, 

je kaj kmalu prišla v vrsto, ki jo je vodila Jelica. To je bilo v času, ko je bila študijska 

telovadnica še v gradnji in Jelica je vztrajala pri tem, da so morali vsi pomagati pri 

dokončevanju in urejanju. Vaditeljica je bila na treningih zelo dosledna, prihajati si moral 

točno ob dogovorjeni uri. Če pa si zamudil ali pa te sploh ni bilo, je sledila kazen, navadno 

v obliki prepovedi prisostvovanja na naslednjem treningu.  

 

Takrat je imela gdč. Prusnikova (dekliški priimek) določeno uro, kdaj se mora vrniti 

domov. To je bilo ob sedmih zvečer, vendar je lahko trening trajal do pol osmih. Njena 

mati tega ni verjela in zato je morala hči po treningih vedno hitro steči domov. Še vedno je 

bilo bolje malo zamuditi domov kot iti s treninga predčasno. Vendar pa je Jelica znala tudi 

prisluhniti težavam, ki so jih imeli izven okolja telovadnice, kar je bilo za tedanje trenerje 

dokaj nenavadno. Jelica je bila zelo stroga, znala je povzdigniti glas, ko je bilo treba, 

vendar ni bilo to nikoli nenadzorovano in ponižujoče do telovadk, nikoli se ni spozabila in 

zmerjala, žalila ali pa govorila grdih besed, tudi takrat ne, ko nisi izpolnil njenih 

pričakovanj. Jelica je bila avtoritativna; kakor je rekla, tako je bilo, dogovorov niso 

poznali. Bila je avtoriteta na odločen način, ki pa ni nikoli prešel okvirov bontona. Ko je 

Jelica začela z uvajanjem ritmične gimnastike, je bila ga. Cerarjeva njena prva telovadka, ki 

je izvajala vaje s trakovi. Ko pa so sestavljali akademske vaje, je Jelica vedno prisluhnila 

tudi idejam svojih telovadk. Biti v Jeličini skupini se je izkazalo kot velika prednost tudi v 

kasnejših obdobjih. Na treningih se je vedno izražala pravilno, s čimer so se tudi dekleta 

naučila strokovnih izrazov. Ko so dekleta iz telovadk postajala v trenerke in sodnice, so 

izpit za sodnice uspešno naredile le Slovenke, drugim iz ostalih jugoslovanskih republik pa 

ni uspelo.  
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Jelica je bila zelo široka v svojem mišljenju. Čeprav je delala z najboljšimi telovadkami, je 

znala zadržati v skupini tudi tiste manj perspektivne, ki pa jih je postopoma usmerjala v 

vodniška ali pa razna organizacijska dela. Ni ji bil cilj samo vrhunski uspeh njenih 

telovadk, vedno je mislila tudi na dobrobit celotnega društva in vseh drugih oddelkov. 

Imela je posluh tudi za medije, saj se je trudila, da je tudi ženska gimnastika, kljub 

nekoliko slabšim uspehom od moške, bila razpoznavna, čeprav takrat javnost ni bila tako 

pomembna. Jelica je znala dobro in veliko delati, povezovati ljudi ter jih dobro voditi. 

 

 

Sama pa sem Jelico spoznala leta 2003, ko sem začela delati zbirati podatke o njenem 

življenju. Že v prvem trenutku me je očarala s svojimi bistrimi in živahnimi očmi. Po 

prvem obisku pa sem bila prepričana, da je resnično nekaj posebnega, ne samo zaradi 

svojega dela, ampak zaradi celotne osebnosti, ki je vsekakor nekaj izjemnega. Med 

številnimi obiski pri njej sem spoznala, da ima bogato življenje, polno izkušenj, kar jo je 

izoblikovalo v čustveno, borbeno, optimistično, uporno in zdravo osebo. Velikokrat se 

zamislim ob njenem pripovedovanju, ko pa pogledam celoto, si želim, da bi tudi sama 

imela kakšno izmed njenih lastnosti. Jelica je pri svojih devetdesetih letih še vedno 

aktivna, polna idej, načrtov in želja, še vedno vozi avto, pomaga, če jo kdo kaj prosi, je 

zanesljiva, radovedna in stremi za novimi idejami; rada se potepa in uživa v družbi vseh, ki 

jih pozna. To so vsekakor lastnosti, ki so vredne občudovanja in še bolj vredno jih je 

posnemati. 
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PRILOGA XIV 
                                                                                                                                      

Sestavila Vazzaz Jelica 
 

 

Tehnično poročilo o tekmovanju ženske telovadne vrste v  vajah na 

orodju na XIV. olimpijskih igrah v Londonu. 

 

Naslednje poročilo ima namen kritično osvetliti naše uspehe oziroma 

neuspehe na telovadnih tekmah v Londonu, oceniti ostale tekmovalne 

vrste, oceniti tehnično stran organizacije in sodniškega zbora in z 

ozirom na vse to nakazati smernice za bodoče delo, vse s ciljem z 

objektivno kritiko in samokritiko doprinesti v bodoče k našim večjim 

uspehom. 

 

 

Izid tekme: Vrstni red tekmovanja po nacijah je naslednji: 

 

 

1. Čehoslovaška                     445.45 točk 

                                                                                  

I. 

2. Madžarka                        440.55  točk 

 

 

3.U.S.A.                            422.60 točk 

                                                                                                                          

II. 

4. Švedska                          417.95 točk 

 

 

5. Holandska                        408.35 točk 

                                                                                                                    

III.a 

     6. Avstrija                         405.45 točk 

 

 

7. Jugoslavija                      397.90 točk 

 

 

8. Italija                          394.20 točk                                            

                                                                                                 

III.b 

9. Velika Britanija                 394.95 točk 

 

 

10.Francija                         384.65 točk 

                                                                                                  

IV. 

11.Belgija                          353.57 točk 

 

 

Iz izida tekem je razvidno, da predstavljata ČSR in Madžarska razred 

za sebe, čeprav ni slučajno, da je ČSR olimpijski prvak. Drugo 

skupino predstavljata USA in Švedska. V tretjo skupino, ki jo po 

točkah lahko delimo na 2 pododdelka, spadajo III.a Holandska in 
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Avstrija, III.b Jugoslavija, Italija, Velika Britanija, ki pa 

tvorijo pravzaprav eno skupino, kajti vsaki od teh vrst manjka eno 

ali drugo orodje in bi z večjo ali manjšo srečo lahko bil vrstni red 

tudi zamenjan. V četrto skupino spadajo Francija in Belgija. Te 

glavne skupine odgovarjajo kvaliteti tekmovalk in pokazanega znanja 

ob tekmovanju. 

 

Tem bolj jasno sliko in primerjavo s tekmovalnimi vrstami nam da 

priložena tabela s podrobnimi ocenami za vsako posamezno orodje. Iz 

tega je razvidno, da se je naša vrsta od 7. mesta, ki ga je dosegla 

v prvi panogi, kompozicij brez orodja, pomikala vedno bolj proti 

zadnjim oziroma konkretno na predzadnje mesto in se šele v zadnji 

tekmovalni panogi (kompozicija s palicami – v tej panogi je po oceni 

dosegla 4. mesto) povzpela zopet na 7. mesto v celokupni oceni. 

Poglejmo si tekmovanje v posameznih panogah: 

 

a) kompozicija brez orodja (sestava tov. Vazzaz Jelica) je sicer 
po težini odgovarjala (ocena 13.65 od mogočih 15 točk in to 3. 

najboljša ocena), po kompozicij nekoliko manj, še manj pa po 

izvedbi in to ne toliko iz razloga, ker so tekmovalke delale 

grobe napake, kot bolj po tem, da se je merilo kompozicije 

jemalo po severnih deželah kot so Švedska, Holandska, Češka in 

Deloma Madžarska, ki so imele izrazito razgibane vaje oziroma 

tkz. šolo telesa, ki se pa po načinu sestave, gibih in 

izvajanja razlikujejo od naše sestave, ki je sicer tudi 

odgovarjala fiziološkim načelom, a je način podajanja oziroma 

izgleda bil drugačen. Izvedba seveda ni bila zadovoljiva, ker 

ji je primanjkovalo prožnosti, lahkotnosti, mehkobe, lepote in 

občutka za podajanje, kar je dobilo izraza tudi v oceni 

izvedbe. To so pomanjkljivosti v izvedbi naših tekmovalk na 

sploh in pridejo seveda do izraza pri skupnih vajah še tem 

bolj. Pri kompozicijah, lahko rečemo obeh, je bil vzrok ta, da 

tekmovalke predhodno nikdar niso sodelovale pri te vrste vajah, 

na samih izbirnih tekmah so se ocenjevale samo izvedbe na 

orodjih, na samem skupnem treningu pa se tudi ni posvečala 

zadostna oziroma nikaka pažnja, kar se spričo pozne sestave 

kompozicije in forsirane vadbe ob koncu treninga nikakor ni 

dalo nadomestiti. Tekmovalke tako niso v polni meri odgovorne 

za te vrste pomanjkljivosti, ker v kratkem mesecu niso mogle 

nadoknaditi tega, kar je bilo mesece pa tudi leta zamujeno in 

ji sama priprava ni dala, temveč je ta  bolj vzrok v vodstvu, 

ki ni na izbirnih tekmah in samem treningu tega forsirala. Ta 

kritična konstatacija naj nam bo koristna izkušnja v bodoče. V 

celokupni oceni v tej panogi je naša vrsta zasedla 7. mesto.  

 

b) gred, obvezna vaja: tu nas povprečna ocena vrste 6.5 točk 

nikakor ne more zadovoljiti. Samo tri ocene okoli 7 točk 

(najvišja 7.55) in  tri ocene 5 in nekaj desetink točk kažejo 

(najnižja 5.15) na zelo povprečno izvedbo. Tudi ocena naše 

sodnice (Radivojević), ki sta bili le dve nad 8 točk in sta kot 

najvišji odpadli, kažejo, da bi kljub ˝morda˝ bolj objektivnemu 

sojenju ostalih sodnic mnogo ne izpremenilo na izidu tekem. 

Vzrok tem ocenam je nesigurnost na orodju, premala prožnost in 

sproščenost pri izvajanju, nedovršenost gibov, ki spričo velike 

zahteve po obvladovanju ravnotežja, lepote izvedbe in možnosti 

izvajanja na tem orodju, jako zmanjšujejo oceno. To nam je samo 
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v poduk, da moramo gredi posvetiti mnogo več pažnje in se 

morajo poučiti tekmovalke na tleh, zato je treba mnogo in mnogo 

vaditi. Nobena tekmovalka ni padla iz gredi ali razen 

Černetove, ki je izpustila del vaje, imela večje napake. Na tem 

orodju smo zasedli zopet 7. mesto, isto mesto tudi v skupni 

oceni dotedanjega tekmovanja. 

 

c) preskok čez konja, obvezen skok. Preskoki so vedno 

najdelikatnejša točka vsakega našega tekmovanja in tako tudi 

tega. Pri tem res težkem obveznem skoku smo od začetka treninga 

pa do tekme gotovo napredovali, vendar spričo dobrih in zelo 

dobrih preskokov ostalih tekmovalk nismo mogli doseči boljši 

uspeh. Naše ocene so bile od 7 do 7.5 točk, dve tovarišici pa 

sta za svojo izvedbo prejeli ničlo, kar je močno vplivalo na 

končni plasman vrste, posebno ker smo na eno izmed njih sigurno 

računali med prvih šest tekmovalk, pa je radi te ocene padla v 

rezervo. Našim tekmovalkam manjka sigurnosti preskoka, saj je v 

celoti padlo izmed 16 ocen 7 nul, to je skoro 50%. Pri tem 

orodju se izrazito opaža pomanjkanje naleta in dober odriv, od 

česar zavisi pravzaprav ves preskok. V bodoče bo potrebno v 

odstranitev teh pomanjkljivosti  gojiti kratek sprint in odriv 

npr. skok v višino ali daljino. Na tem orodju smo dosegli 9. 

mesto, v celokupni oceni dotedanjega tekmovanja pa 8. mesto. 

 

d) Krogi, obvezna vaja. To je bilo naše najboljše orodje, čeprav 
je povprečna ocena vrste samo 7.8 točk (najvišja ocena 8.6 t., 

najnižja 6.7 t.). Razen ostalih več ali manj neznatnejših napak 

(gug, sigurnost v stoji strmoglavo, splošni izgled itd.) je 

znamko zmanjševal predvsem več ali manj sklonjen salto in 

nesigurnost doskoka. V bodoče je potrebno še več pažnje 

posvetiti pravilnemu gugu, iz katerega izvira pravilna izvedba 

vseh ostalih prvin in pa pravilnemu in izrazitejšemu delu 

ramenskega oziroma prsnega dela telesa (salto) in lahkotnost in 

prožnost doskoka. Veliko premajhna razgibanost, mehkost in 

izkoriščanje ramenskega oziroma prsnega dela telesa in deloma 

cele hrbtenice je vzrok težavam pri lepši izvedbi skoro vseh 

prvin, bodisi na orodju ali pri prostih vajah. Na tem orodju 

smo dosegli 6. mesto, v celokupni oceni tekmovanja pa 8. mesto.  

 

e) Gred, poljubna vaja. Povprečna ocena vrste je 11.9 (od 15 

točk), kar zopet kaže pravilnost ugotovitev, ki sem jih navedla 

pri oceni obvezne vaje na gredi. Razlika je le v tem, da so 

sestave vaj in težina prvin zadovoljive ter je v največji meri 

že naštetim pomanjkljivostim v izvedbi pripisati nizke ocene. 

Pri sigurnejši, temeljitejši in lepši izvedbi bi lahko uspešno 

konkurirali ostalim vrstam, saj vaje po sestavi odgovarjajo 

zahtevam tega orodja. Padec z gredi ene najboljših tekmovalk, 

ki je prejela seveda nizko oceno 7.75 t. je znatno vplival na 

končni plasman vrste. Zato ponovno poudarjam sigurnost na gredi 

je ena najvažnejših lastnosti tekmovalke na tem orodju, ki 

zahteva dolgoletne resne vadbe in trde borbe za ˝obstanek˝ in 

za nobeno ceno ne prepustiti se padcu. Ne tam orodju smo 

dosegli 9. mesto in isto mesto v celokupni oceni dotedanjega 

tekmovanja. 
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f) Preskok čez konja, poljuben skok. Kljub temu, da je bil 

poljuben preskok po izvedbi mnogo boljši od obveznega (vse so 

delale premet) in da od 16 ocen beležimo ˝le˝ 3 nule nas ocene 

oziroma izvedba ne more zadovoljiti, saj je povprečna ocena 

vrste 11.1 t. (od 15 t.), kar je vsekakor malo. Mislim, da je 

vzrok v nečistosti izvedbe premeta na stegnjenih rokah (krčenje 

rok) in pa nasiguren doskok, kar je posledica trdosti 

ramenskega dela telesa, ki ne dopušča zadostnega uleknjenja 

telesa kar premet zahteva. S to panogo smo se pomaknili na 

predzadnje 10. mesto in to mesto obdržali tudi v celokupni 

oceni. Ostala nam je še edina nada na boljši plasman, to je 

 

g) Kompozicija s palicami. (sestava tov. Vazzazova). Lahko rečemo, 
da je ta kompozicija odgovarjala in bi se ob boljši izvedbi 

lahko ocena še izboljšala (padec palice na tla, nekaj grobih 

napak v skladnosti), saj smo v tej panogi zasedli dobro 4. 

mesto, s 57.7 točkami, takoj za ČSR, Madžarsko in Holandsko, ki 

so svoje vaje s kiji, obroči in žogami res skladno in z 

občutkom izvajale. Pomanjkljivosti na izvedbi so v glavnem 

tiste kot sem jih navedla pri prvi kompoziciji in vzroki so 

tudi prav isti. Poleg tega je pa orodje kot tako, namreč 

palice, zahtevalo še več preciznosti od tekmovalk, tako od 

telesa, kot gibljivosti predvsem zapestja rok. Zato v bodoče 

priporočam predvsem mnogo vadbe s kiji, ne glede na to ali se 

uporabljajo pri sestavi za tekmovanje, ali ne, ker ima njih 

vadba več koristi za telo in za gibanje kot tako in to v več 

pogledih, zahteva ritmično gibanje, pravilno držo telesa, lepo 

razvije mišičje posebno prsnega dela telesa in ga krepi, isto 

tako ojača mišice lahti  in pospešuje gibljivost sklepov. 

 

 

V celokupni oceni v vseh panogah tekmovanja smo se s tem povzpeli 

za tri mesta naprej in zasedli končno 7. mesto. Za boljše 

razumevanje poročila moram omeniti, da so se obvezne vaje 

ocenjevale do 10 točk, poljubne vaje do 15 točk, kompozicije pa 

do 70 točk in to 15 t. za težino in fiziologijo sestave, 15 točk 

za sestavo in lepoto kompozicije in 40 točk za izvedbo. Prvenstvo 

za poedino orodja ali za celokupno oceno na orodju še niso 

računala, ker je bilo tekmovanje v kompozicijah samo kot celota 

in ne posamezno, zato lahko ugotovimo samo poedinični plasman v 

naši vrsti, ki je sledeč: 

 

 

           1.Gerbec Vida                       48.73 t. (od 60 t.) 

           2.Djordjević Dragana                47.60 

           3.Vojsk Ruža                        47.20 

           4.Djipalović Draginja               47.15  

           5.Žutič Kober Tanja                 45.25 

           6.Basletič Dragica                  42.70 

           7.Mijatovič Zlatica                 40.35 

           8.Černe Neža                        24.70 

 

 

Med prvo in šesto tekmovalko, katerih ocene so se upoštevale za 

plasman vrste je torej 4.90 t. razlike, kar sicer ne predstavlja 

mnogo, toda upoštevajoč število dosegljivih točk je nivo cele 
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vrste dosti povprečen. Kot solidna tekmovalka se je izkazala tov. 

Gerbec  Vida, ki pa zmore več kot je izkazano v rezultatih, čeprav 

so ocene realne. Djordjević Dragana je tekmovalka, ki je rutirana 

in je izpolnila pričakovanja. Prijetno je presenetila  Djipalović 

Draginja, ki je s svojo borbenostjo in  tekmovalnostjo dala, rekli 

bi lahko, izmed vseh tekmovalk, več kot je ob vseh prejšnjih 

tekmah kazala. Tudi Vojsk Ruža je dosegla v vrsti sebi primerno 

mesto, posebej če upoštevamo, da je med najmlajšimi in prvič na 

tako pomembnih tekmah. Od ostalih smo pričakovali skoro več, 

vendar moramo upoštevati, da je Žutič Tanja izgubila najmanj 4-5 

točk pri padcu z gredi pri poljubni vaji, kar ji je odneslo 

verjetno prvo mesto v vrsti, Basletič Dragica pa je ob neprestanih 

želodčnih težavah (bruhanju pri vožnji z avtomobilom) tako 

oslabela, da ni mogla uspešnejše tekmovati.  

 

Na vse tekmovalke je pa neugodno vplivala razvlečenost tekme, saj 

so morale uro dolgo čakati na nastop k posameznim panogam 

(tehnična hiba organizacije), kar je povzročilo nervoznost, 

premalo razgibanost, malo spanja (tekme so trajale pozno v večer) 

in druge neprijetnosti. Pri končni oceni moramo upoštevati tudi 

to, da so skoro vse tekmovalke prvič nastopale na tako 

konkurenčnih tekmah, in jim primanjkuje rutine in se ne znajdejo v 

situaciji. Kljub sorazmerno slabemu uspehu moramo potrditi, da so 

tekmovalke z vso resnostjo in voljo pristopile k tekmi in se 

trudile, da dajo kar največ morejo in znajo, da jim to pač ni 

vedno v polni meri uspelo. 

 

V svojem izvajanju sem se kritično dotaknila samo golih dejstev, 

to je ocene po točkah, ki so jih naše telovadke prejele na tekmah 

in to razmotrivala s stališča naše vrste in v primerjavami z 

ostalimi vrstami oziroma telovadkami. Poskušala sem nakazati 

vzroke tem nedostatkom in to z edinim namenom izboljšati naše 

delo. Konkretne predloge za vnaprej bom izdala v posebni točki 

tega poročila. Samega dela v štirimesečnem skupnem treningu se ne 

morem dotakniti, ker sem imela s tem premalo stika, vendar sodeč 

po osnovnih pomanjkljivostih v izvedbi vaj, ki so se močno 

izražale na samih tekmah lahko zaključim, da ni popolnoma uspel. 

Skupen trening ni samo zato potreben, da se vaje nauče, in 

telovadkam olajša učenje vaj, ampak mora biti trda šola vzgoje 

poedinca in kolektiva pod najboljšim pedagoško strokovnim 

vodstvom, ki mora potom študija in poglabljanja v najrazličnejše 

probleme dati obsežno pedagoško in znanstveno študijo, ki nam 

služi za osnove pri nadaljnjem delu. Le tako bomo lahko 

napredovali in posredovali svoja izkustva bodoči generaciji. 

 

Uzreči hočem še nekaj misli o vsebini, sestavi in učenju 

kompozicij, ker nam bo to koristilo pri pripravah za mednarodne 

tekme, ki bodo l. 1950 v Baslu, kjer sta v programu prav tako 

kompoziciji ista vsebine kot na tej olimpiadi. 

 

Vsebino kompozicije brez orodja pri ostalih predvsem severnih 

narodih (Švedska, Holandska) sem že nakazala. Karakteristika je 

temeljita obdelava vsega telesa, velika prožnost hrbtenice, lepa 

pokončna drža telesa in glave, pa tudi razgibanost spodnjega dela 

telesa, bokov in nog. Elementi  ˝akrobatike˝ so zastopani v 

neznatni meri, dočim pri Madžarih npr. je oboje enako zastopano. 
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Izvedba se odlikuje po silni prožnosti, mehkosti sproščenosti, 

lepoti, pri čemer se osebni izraz poedinke, to je občutek v 

podajanju gibov lepo izraža. Sestava kompozicije e odgovarjala tem 

osnovnim elementom, je preštudirana, poudarek je na učinku bolj 

kot na zunanjem videnju. Gibi oziroma posamezni deli sestave se 

ponavljajo, pregrupacij skoro ni. Vidi se, da je bilo učenje vaj 

temeljito, skladnost dobra. Ostale države niso imele tako 

karakterističnih vaj in pri mnogih se opaža pomanjkanje dinamike, 

navezanost posameznih delov kompozicije i  tudi manj precizna 

izvedba (Belgija, Anglija, USA, Francija , Italija). 

  

Naša kompozicija ni bila idealna v tem pogledu, pa če tudi bi v 

pogledu sestave in izbire gibov bila, ne bi doživela uspeha, ker 

sedanje telovadke absolutno ne odgovarjajo takim zahtevam (trdnost 

gibov, nesproščenost, neelastičnost, nedoživetost), kajti še tako 

tehnično krasno petje izgubi vse ob slabem pevcu (ali obratno), 

tako tudi lepa telovadna sestava postane povprečna, če jo izvajajo 

neizvežbani telovadci. Hočem s tem povedati, da smo se ob 

sestavljanju kompozicije morali ozirati na sposobnost telovadk in 

večkrat tudi mnoge prvine izpustiti, ker niso bile obvladane v 

vrsti kot celoti, prav tako smo marsikatero hibo morali 

zakamuflirati s pogostejšimi pregrupacijami, da smo zakrili 

pomanjkljivosti v izvedbi, razliko v velikosti, neobvladanje 

prvine itd. V enaki meri velja za izvedbo za druge kompozicije s 

to razliko, da je kvaliteta sestave povsem odgovarjala in bi mogli 

doseči v tem še boljši uspeh. 

 

Mislim, da je potrebno v bodoče te ugotovitve upoštevati in nivo 

izvedbe in sestava kompozicij brez orodja približati prvo naštetim 

državam z gotovimi dopolnili, ki so svojstveno naši. 

 

Kompozicije z orodjem so bile pri ostalih državah kvalitetno 

slabše, tako po izbiri orodja, težini, sestavi in izvedbi. 

Kvaliteto so pokazale le Čehinje (kiji), Madžarke (obroči) in 

Holandke (žoge). Niti težine niti fiziologija, lepota in izvedba, 

kompozicija ni bila na neki višini. Izgleda, da je te vrste 

kompozicija delala vsem večje preglavice; tudi originalnosti in 

uvežbanosti ni bilo posebno. 

 

Poglavje za sebe pa je delo na kompoziciji v naši vrsti. 

Kompozicije so se sestavljale oziroma popravljale tako rekoč pred 

samo tekmo, kar je zahtevalo od sestavljalcev oziroma telovadk 

ogromno fizične in psihične napore. Če se še ni v pogledu 

uvežbavanja prvin ničesar storilo pred samim skupnim treningom, to 

je pri izbirnih tekmah, je bil zato skrajni čas ob samem začetku 

treninga to je v Hercegnovem, kjer se pa ni storilo skoro ničesar. 

Sestavljalci niso bili pozvani pravočasno na svoje delo oziroma za 

to sploh niso bili konkretno zadolženi, ter sem sama 

samoinicijativno pristopila k temu delu v spoznanju, da grozi 

polom, posebno na drugo kompozicijo s palicam, ki je bila v 

zametku sestavljena šele tik pred našim odhodom v Prago. Prav 

gotovo so intenzivne priprave za logor in sam logor kot priprava 

za Prago ovirale hitrejšo sestavo točke, mene osebno se posebno, 

saj nisem bila za to zadolžena, vendar bi se to delo lahko 

poverilo tudi komu drugemu. Pa tudi to ne spremeni mnogo na 

ugotovitvah tega realnega stanja, saj se do odpovedi balkanijade 



 - 135 - 

(srede junija) na tem skoro ni nič dalo, češ, da so sedaj važnejše 

priprave za Balkanijado. Ker pa se uvežbanost kompozicij do naše 

vrnitve iz Prage ni bistveno popravila, vaje s palicami, ki s 

telovadkami sploh niso bile preizkušene radi preobremenitve 

sestavljalca (Praga), pa izgledala sploh nemogoče, sem morala 

napeti do odhoda v London vse sile, da se je zamujeno vsaj delno 

popravilo in so dobile vaje vsaj tak vzgled kot so a imele. Tako 

je večji del treninga zadnjih deset dni v Ljubljani in po prihodu 

v London moral biti posvečen kompozicijam, ki bi nam lahko spričo 

70 dosegljivih točk za vsako vajo, lahko ogražale naš ugled 

oziroma plasman na olimpiadi. Situacija je bila tokrat pozitivno 

rešena in nam pripomogla celo do uspešnejšega plasmana (od 10 na 

7. mesto), a igra je bila tako nevarna, da jo ne gre še kdajkoli 

ponoviti. To je bila torej ogromna pomanjkljivost, ki je vsekakor 

vredna ostre kritike. 

 

Iz te resne preizkušnje lahko zaključimo za naše bodoče plansko 

delo sledeče: 

 

1. Že v najbližji bodočnosti je treba pristopiti k 

sestavljanju posameznih odlomkov vaje, bodoče kompozicije, 

oziroma vaje, ki nam bo dala take rezultate, kot jih mi na 

podlagi izkušenj iz olimpiade želimo in katere bodo morale 

tekmovalke na raznih izbirnih tekmah obvladati in se v njih 

izpolnjevati do vseh potankosti. K temu je potrebno 

pristopiti takoj, kajti dve leti sta za orodnega telovadca 

kratka doba, v kateri pa lahko zopet mnogo zamudimo. 

2. v vseh tečajih ali treningih telovadk v vajah na orodju je 
potrebno vnesti ritmiko, ki ima za cilj pripraviti telo na 

te povečane zahteve. 

3.  povabiti iz inozemstva primerno tovarišico, ki bi nam 

nazorno podala metodo dela in učenja v tem cilju, mogoče bi 

bila primerna ga. Vander Most, iz Holandske, ki je bila 

preteklo leto tudi na Češkem in so se pri češki vrsti, ki 

je dosegla svetovno prvenstvo tudi ugodne posledice. 

 

 

Organizacija tekem in sodniški zbor.  Organizacija tekem ni bila na 

višini. Sama priprava orodja pred tekmovanjem ni odgovarjala, saj se 

je isto pripravljalo šele tik pred začetkom tekmovanja, pa tudi med 

samim tekmovanjem, ko so posamezne vrste izmenjavale istovrstno 

orodje in ga preizkušale npr. pri preskoku čez konja, krogih itd. 

Posamezna orodja  niso bila predčasno pregledana in ugotovljena 

pravilnost po določbah tekmovalnega reda npr. prožna deska, pri 

krogih se ni dala regulirati višina (kar se je uredilo z 

postavljanjem in odvzemanjem blazin). Tekmovanje po posameznih 

panogah se ni začelo ob določenem času, kar je zavleklo tekmo oba 

dni pozno v večer. Izvedba kompozicij je bila motena po zvočniku 

oziroma prekinitvi večernega programa tekem, tako je npr. 

Jugoslovanska vrsta morala trikrat pristopiti k izvedbi kompozicije 

z orodjem. Znamkovalne lestvice za sodnice niso bile v dovoljni meri 

na razpolago, tako, da npr. pri oceni 11 t. ni bilo vsem sodnicam 

omogočeno v celoti pokazati znamko. Za prehrano tekmovalk, ki so 

bile od zgodnjega jutra do poznega večera na tekmovališču ni bilo 

poskrbljeno, da bi dobile toplo hrano. Tudi prevozna sredstva za 

direkten prevoz tekmovalk na dan tekem niso bila oskrbljena. Vodstvo 
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tekmovanja ni moglo in ni znalo (mogoče so bili objektivni razlogi) 

pospešiti potek tekem, kar je posebej na zadnje izžrebane vrste 

imelo neugodne posledice dolgotrajnega čakanja oziroma neizpolnitve 

programa določenega za ta dan. Ob zaključku tekme ni vodstvo 

izročilo pismene rezultate tekmovanja vodstvom ekip, niti ni bilo to 

objavljeno v zadostni meri po zvočniku na samem tekmovališču. 

Rezultate smo morali iskati po mizi zbora števcev že po oficijalnem 

zaključku tekme in jih v naglici sami prepisovati. 

 

 

Sodniški zbor.  Tudi ni v polni meri izpolnil svoje naloge. Vkljub 

skoro 2 dnevni  ˝šoli sodnic˝ mnogim sodnicam še niso bili jasni 

principi sojenja in so njihove ocene namerno ali nenamerno varirale 

navzgor ali navzdol. Že na samih predsestankih sem uvidela, da se je 

mogočem razpravljale, kar bi moralo biti sodnicam že samo po sebi 

jasno. Tako je prišlo petkrat do zelo nelogičnih zaključkov, kar pa 

k sreči ni imelo težjih posledic pri tekmovanju. Uvidela sem, da je 

med sodnicami več starih sodnic, ki najbrže že dolgo let nimajo 

živega stika s tekmovalkami ali ga pa nikoli mnogo niti imele niso 

in, da iz njih govori le papirnata modrost. Poleg neznanja, pa je 

prišlo do izraza tudi neantoritativno navijanje ocene pri lastni 

vrsti in nižanju ocene pri konkurenčnih vrstah, kar je imelo včasih 

tudi čisto politično obeležje. Kot strokovno sposobne so se pokazale 

sodnice ČSR, Madžarske, in deloma Avstrije, medtem ko ostale niso 

ravno visokih kvalitet posebno ne Francija, Italija in USA. O 

Jugoslovanskih sodnicah nočem dati ocene, ker sem osebno prizadeta 

to naj dajo drugi vendar kakšnih pripomb ni bilo. Po žrebu so bile 

določene jugoslovanske sodnice na naslednje panoge: tov. Dušica 

Radivojević je sodila obvezno vajo na gredi in izvedbo pri 

kompozicijah z orodjem, tov. Vazzaz Jelica pa obvezno vajo na krogih 

in težino in fiziologijo pri kompozicijah brez orodja. Sodile so 

štiri sodnice in ena sodnica kot rezerve, katere ocena bi se 

upoštevala v slučaju, da je katera izmed prvih 4 sodnic spoznana za 

nesposobno. Kolikor je bilo to nesmiselno in bi eventuelno lahko 

odprlo možnosti raznih nepoštenih računov, se to ni zgodilo kolikor 

je meni znano. Sodnice niso dovolj hitro prisodile oceno, kar je 

tekmovanje še zavlačevalo, vrhovna sodnica je morala radi tega in 

predvsem radi preočitnih razlik v znamkah (tudi po 2 in več točk) 

večkrat osebno posredovati in tolmačiti pravilnost ocenjevanja npr. 

pri preskoku čez konja. 

 

 

Ocena ostalih vrst po državah. 

 

 

Avstrija je zasedla 6. mesto. Tekmovalke so razen dveh vse mlade. V 

splošnem napravijo dober vtis. Na gredi so prilično stabilne, pri 

poljubni vaji niso pokazale kaj izrednega, ocene med 13 in 14 točk, 

pri obvezni vaji med 7 in 8 točkami. Krogi so jim dobri, skoro vse 

so izgubile največ radi nepravilno naučene visa vznosno v zagugu in 

nesigurnega doskoka. Preskok preko konja jim je lep in so od vseh 

vrst pokazale različne poljubne skoke npr. stoja in skrčka, stoja in 

zanožka, medtem ko so vse ostale vrste imele največ premet. 

Kompozicija prostih vaj je vsebovala mnogo skokov in so se poedini 

deli ponavljali, izvedba ni bila dobra. Kompozicije z orodjem nisem 

videla.  
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Belgija  je bila po kvaliteti res najslabša, lahko bi rekli slab 

višji oddelek. Opaziti je, da nimajo sistematične vadbe. Obvezna  

vaja na gredi je bila zelo slaba (2 padca z gredi, 2 nedokončani 

vaji), nekoliko več so pokazale na poljubni vaji. Krogi so jim 

slabi, predvsem salto in doskok. Preskok čez konja je slab in 

nesiguren. Kompozicija prostih vaj je slaba, prav tako izvedba 

(površnost, neskladnost), kompozicija z orodjem, črne žoge, nekoliko 

boljše kot sestava, izvedba pa prav tako zelo primitivna. Morajo se 

še mnogo učiti, če hočejo poseči uspešno v mednarodno borbo. Zasedle 

so predvsem upravičeno zadnje mesto z 91.88 točkami razlike od 

svetovnih prvakinj. 

 

Čehoslovaška ima zelo homogeno vrsto in se vstop rezerve, zaradi 

obolelosti oziroma smrti ene izmed tekmovalk ni prav nič opazil. Ves 

nastop vrste daje izraz ljubkosti, ženskosti, skromnosti, predvsem 

pa solidnosti v delu, preciznosti in razgibanosti. Opaziti je, da je 

samodisciplina velika (kar našim zelo manjka), kot tekmovalke so 

solidne in borbene. Najlepše od vseh so izvajale vaje na krogih in 

jih odlikuje visok gug, krasna drža telesa in glave in krasen visoki 

salto s sigurnim doskokom (razen ene so bile vse ocene nad 9 točk). 

Prav tako jim je preskok čez konja skoro brezhiben, miren sproščen 

nalet in odriv in lahkotnost v letu (preskoku). Na gredi so pokazale 

dosti ljubkosti. Kompozicija prostih vaj je lepa, prav tako tudi 

izvedba, kompozicija z orodjem, kiji pa skoro brezhibna. Odlikuje 

jih prdvsem občutek za gibanje in skladnost. Vrsta je razen ene 

(Večmičovske) sestavljena iz samih novih, mladih tekmovalk, ki imajo 

še lepo bodočnost. Vrsta je povsem zasluženo zasedla prvo mesto. 

 

Francija je zasedla 10. mesto in povsem izgledu tudi boljše ne 

zasluži. Manjka jim sistema vadbe in metode dela, kar se je 

najboljše izražalo v kompozicijah, ki so bole zelo slabe, tako po 

sestavi, težini, kot tudi izvedbi. Na obeh kompozicijah so zasedle 

zadnje mesto. Na kompoziciji prostih vaj, ki je bila neritmična, 

nedinamična in slabo izvedena so od 70 točk prejele le 56.3 točke, 

pri kompoziciji z orodjem, modre in rudeče rute vezane okoli 

zapestja, pa komaj 48.2 točke in bi po pravici zaslužile še manj, 

ker rute sploh niso orodje in ne odgovarjajo predpisom. Gred jim je 

tako na obvezni kot poljubni vaji slaba, krogi slabi, predvsem salto 

in doskok, pa tudi vis vznosno v zagugu nepravilno naučen. Preskok 

čez konja prilično dober. Manjka jim še mnogo do kvalitete. 

 

Velika Britanija je zasedla 9. mesto. Tudi nji še manjka sistem 

učenja, medtem ko bi tekmovalke, ki so še mlade, lahko verjetno 

zmogle še več. Obvezna vaja na gredi je povprečna, so nesigurne, 

imajo pa lepe premete; poljubne vaje so boljše; krogi so povprečni, 

le 4 ocene okoli 8 točk; preskok čez konja dosti dober. Kompozicija 

prostih vaj je brez ritma, tudi težina srednja, izvedba povprečna; 

kompozicija z orodjem, srednje veliki obroči, posebno po izvedbi 

slaba, brez lepote. 

 

Holandija je zasedla 5. mesto. Tekmovalke so starejše in ne 

napravijo izgled dobrih tekmovalk. Vendar so na kompoziciji z 

orodjem, žoge, pokazale precejšnje znanje in upravičeno zasedle v 

tej panogi 2. mesto. Odlikovala jih je ljubkost in občutek za 

izvedbo, saj so prav mojstrski žonglirale z žogami. Tudi sestava 
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kompozicije in težina je bila prav dobra. Krogi so jim dobri, zelo 

lep in visok gug in salto, izgubile so največ pri visu vznosno v 

zagugu, ki so ga vse nepravilno, to je prepozno izvedle (napaka 

treninga). Pri preskoku čez konja je bil obvezen skok sorazmerno 

boljši od poljubnega. Gred je povprečna in niso povsem sigurne na 

njej, tudi drža rok in nog je slaba, kar je pravzaprav čudno, ker 

pri kompozicijah tega ni bilo tako opaziti. Kompozicija prostih vaj 

je povprečna, manjka jim dinamike in posamezni deli se preveč 

ponavljajo. 

 

Madžarska je spričo odličnih Čehinj zasedla šele 2. mesto, kar je 

bilo njim sami gotovo veliko razočaranje, ker so sigurno 

pričakovale, da bodo prvakinje, ker smo do tedaj tudi mi sodili. V 

vrsti sta bili dve novi tekmovalki, ki po kvaliteti niso povsem 

odgovarjale ostalim v vrsti, ker nimajo vsa orodja enako dobra. Tudi 

nastop njihove najboljše tekmovalke in prvakinje Agnes Keleti, ki si 

je na zadnjem treningu po saltu na krogih natrgala mišico v nožnem 

sklepu, ne bi bistveno izpremenil vrstni red. Madžarke so bile 

predvsem slabše od Čehinj na krogih, kjer imajo nesiguren doskok, pa 

tudi gug jim ni tako lep, sproščen in pa pri preskoku čez konja, 

kjer so pri obveznem skoku sicer na 5. mestu, pri poljubnih skokih 

šele na 9. mestu (vzrok ne vem, ker jih nisem videla). Gred, obvezna 

in poljubna vaja je zelo dobra in so v obeh panogah po točkah 

presegle Čehinje (prvo mesto). Vrsta ni dovolj homogena in po novih 

tekmovalkah v vrsti se vidi, da če bi prenehale dosedanje ˝stare 

tekmovalke˝, ne bi mogle več tako uspešno konkurirati drugim, vendar 

sodeč po tradiciji, zmogljivosti in dobri šoli bodo do prihodnjih 

tekem lahko to vrzel izpopolnile. Kompozicija prostih vaj je bila 

sestavina ritmike in akrobatike, zelo težka, lepa sestava, izvedba 

pa ne ravno brezhibna (kritje), čeprav imajo poedinke zelo precizno 

izdelane gibe (posebno nog) in delajo z občutkom, sproščeno in 

elegantno. Kompozicija z orodjem, veliki obroči, tudi težka, lepa in 

dinamična, izvedba pa tudi ne prav dobra.  

 

Italija ima v vrsti nekaj dobrih, mladih tekmovalk, posebno dobra je 

mlada Tržačanka Micheli Laura. Kot vrsta pa ne napravijo dober vtis, 

3 tekmovalke so zelo debele, čeprav kljub temu niso ravno nespretne. 

Izkazale so se kot borbene tekmovalke , vendar bodo morali poiskati 

novih, mladih talentov, ker je razlika v znanju posameznic 

prevelika. Najboljša panoga jim je poljubna vaja na gredi, kjer smo 

videli nekaj originalnih prvin, obvezna vaja pa je slaba. Krogi so 

razen dveh tekmovalk (Micheli je imela drugo najboljšo oceno na tem 

orodju) slabi, posebno doskoki. Preskoki čez konja so podpovprečni. 

Kompozicija prostih vaj po sestavi podpovprečna, izvedba srednja; 

kompozicija z orodjem, palice, ki se med vajo razpolovijo v kije ni 

pokazala mnogo. Vrsta je zasedla 8. mesto, za Jugoslavijo. 

 

Švedska je zasedla 4. mesto in lahko rečemo zasluženo. Vsem 

tekmovalkam se pozna dobra in temeljita šola. Tudi na krogih, kjer 

smo pričakovali manjše znanje, ker se tega orodja oni ne poslužujejo 

v taki meri, so pokazale precejšnje znanje, salto so imele lep in 

visok, doskok pa je skoro pri vseh nesiguren. Na gredi nismo videli 

nič posebnega, poljubne vaje so jim preveč statične, obvezne pa tudi 

povprečne po izvedbi. Obvezen preskok čez konja ni prav dober, 

poljubni pa zelo dobri in so v tej panogi dosegla prvo mesto. 

Kompozicija prostih vaj po izvedbi zelo dobra, sestava pa 
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pomanjkljiva, ker so večkrat izvajale gibe po grupah, tako, da je 

ena grupa mirovala ali pa so delale posamezno npr. premet naprej, 

kar je seveda zmanjševalo vrednost sestave, ker ni prišla do izraza 

skladnost, pa so tudi pridobile na času, ker je bila dolžina sestave 

časovno določena. Enaka napaka je bila še bolj izrazita pri 

kompoziciji z orodjem, kratke kolebnice, pa tudi logične povezave ni 

bilo, ker so se deli vaje izmenjavali s preskakovanjem kolebnice in 

držanjem kolebnic v roki. Temu nedostatku je kriv sam sestavljalec, 

tekmovalke bi verjetno z enako uvežbanostjo lahko izvajale tudi bolj 

tekoče vaje. Po moji presoji bi jim morali za to napako več odbiti, 

kar bi pa verjetno vseeno vplivalo na končni vrstni red tekmovanja. 

V prvi kompoziciji so dosegle prvo mesto, v drugi pa šele 9. mesto, 

kar je povsem realno. V vrsti so mlade tekmovalke, ki imajo še lepe 

izglede v bodočnosti. 

 

USA je zasedla 3. mesto. Tekmovalke so mlajše, svojevrstnih postav, 

široke čez ramena, ozke v bokih, za telovadke pretirano ˝negovane˝ 

(našminkane itd.), v rokah zelo močne in so mnogokrat z močjo 

izsilile to, kar jim je spodletelo. Na gredi so dosti stabilne, 

premet pri obvezni vaji lepo izveden, poljubne vaje preveč statične. 

Krogi so dobri, lep visok gug in salto. Na tem orodju bi objektivno 

gledano morale dobiti boljše ocene, kar je krivda nekaterih sodnic, 

ki si niso bile na jasnem o sojenju (bile so prva vrsta na tej 

panogi) kar se je kasneje uredilo. Preskoki čez konja so bili precej 

dobri, lahkoten nalet in odriv in siguren doskok. Kompozicija 

prostih vaj ni bila ravno na višini, čeprav so dosegle tu 3. mesto 

in se zelo razlikujejo od Čehinj, ali Madžark predvsem po splošnem 

vtisu, prav tako tudi kompozicijo z orodjem, dolge palice, ni 

kvalitetno povsem odgovarjale. Po splošnem izgledu, ki mi ga je 

zapustile vrsta imam vtis, da bi bil lahko vrstni red s Švedsko tudi 

zamenjan, če bi Švedinje imele boljšo sestavo kompozicij. 

 

 

 

Predlogi za bodoče. 

 

 

V celoti se strinjam s predlogi tov. Gregorke, h katerim vključujem 

svoje predloge, ki sem jih nakazala v poglavju o kritiki in oceni 

kompozicij. Za razpis tekem pa predlagam sledeče: 

 

1. v razpis bodočih tekem je koristno z ozirom na sedanje 

ugotovitve v naši ženski vrsti vključiti še dve lahkoatletski 

panogi, to je šprint in skok v vis ali dalj, poleg proste vaje 

oziroma v zameno pa predpisati vajo z orodjem, najboljše s 

kiji. Lahkoatletski panogi naj bodo z oceno omejeni na minimum 

in maksimum, z rezultatom primernim za orodne telovadke in ne v 

športnem merilu. Namen je doseči brzino in pravilen nalet 

oziroma odriv pri preskoku čez konja. Kiji pa imajo namen lepo 

razviti prsni koš in  razgibati ramenski del telesa in 

pridobiti gotovo spretnost in gibljivost sklepov. Seveda morajo 

biti vaje temu primerno sestavljene. Ta predlog velja predvsem 

za III. in II. razred, da bomo iz teh vrst že dobili v osnovi 

pripravljene telovadke. 
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2. za vrhunske telovadke in telovadce I. razreda članic in mladink 
je pa predlog pod 1. skoro nujno potreben vsaj za izbirne tekme 

bodočih mednarodnih tekem, da odklonimo pomanjkljivosti, ki 

obstajajo sedaj. Mogoče ne bi bile vse naštete panoge zastopane 

na vsaki izbirni tekmi, ampak bi se kot dopolnila za boljšo 

pripravo odredile vnaprej. Npr. na eni izbirni tekmi vaje s 

kiji in ena lahkoatletska panoga, na drugi prosta vaja 

(ritmika) in kratka sestava s preskakovanjem kratke kolebnice 

itd. seveda poleg orodja. Vaja s kratko kolebnico bo zelo 

koristna za pridobivanje prožnosti doskokov z orodja. 

 

 

3. tekmovalke pod t. 2 je potrebno na izbirnih tekmah soditi zelo 
strogo, posebno pa lepoto izvedbe. 

 

4. za meddržavno srečanje pride v poštev države: Avstrija, 

Italija, pozneje tudi Holandska, Švedska in ČSR. 

 

 

Zaključki ženske tehnične komisije FIG-e. 

 

 

Program mednarodnih tekem l. 1950 v Baslu obsega: 

1. Kompozicija prostih vaj pri katerih se obdela celo telo. 
2. Kompozicija s poljubnim orodjem (vse telovadke morajo delati 

ves čas z orodjem). 

Obe kompoziciji morata biti spremljani z glasbo, trajanje 4 – 5 

minut, prostor 10 X 10 m. 

3. Gred, obvezna vaja; mere orodja običajne, šir 10 cm, vaja sme 
trajati največ 2 minuti. 

4. Gred,poljubna vaja. 
5. Obvezen preskok čez konja na šir z običajno desko. 
6. Poljuben preskok čez konja na šir. Veljavni so samo skoki s 

prijemom za konja. 

7, 8. Obvezna in poljubna vaja na krogih v gugu ali dvovišinski 

bradlji, po lastni izbiri. 

 

Ob tej točki se je razvila obširna debata, ker so bila mnenja 

deljena. Za princip je bil sprejet sklep, da se za tekme in v vaje 

vzamejo taka orodja in prvine, ki odgovarjajo ženski in ne bo več 

potrebna moška pomoč, kot je bil to slučaj na teh tekmah pri seskoku 

s krogov (salto) ali preskoku čez konja, ko so se tekmovalke tudi 

poškodovale (npr. v madžarski vrsti). 

 

Prav tako je bilo odklonjeno, da se vnese v tekme lahka atletika, 

ker so to pač tekme na orodju kot športna panoga, enako tudi ostali 

športi ne vnašajo v svoje tekme drugi panog. 

 

Poleg programa bodočih tekem se je vršila diskusija in sprejeli 

naslednji sklepi: 

 

1. Do 30. septembra pošljejo vse države ženski tehnični komisiji 
predloge, katera orodja in katere prvine in gibi so primerni 

ženski in kateri ne. 

2. Na vsakem orodju sodi 5 sodnic, najvišja in najnižja se črta, 
končna ocena je aritmetična sredina srednjih treh ocen. 
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3. Na mednarodnih tekmah v Baslu se tekmuje tudi za prvenstvo 

poedink v celokupni oceni (na vseh orodjih) in prvenstvo 

poedink na posameznem orodju. 

 

Pri volitvah je izvoljeno novo vodstvo ženske tehnične komisije 

(tov. Provaznikova kot predsednica in Francozinja mm. Trentte sta 

odstopili) in po daljši debati je bil predlog od Kongresa FIG-e 

potrjen: 

 

          Predsednica: sestra Buddesova Nora, ČSR 

          Podpredsednica: mis Taylor, Anglija 

          Sekretarka: imena ne vem, Francozinja (mislim Villancher) 

          Članici: Herpich Valeria, Madžarska 

          Anna Lisa Nasmark, Švedska 

 

 

Končno navajam še naslove nekaterih tovarišic, ki so zastopale svojo 

državo na ženski tehnični komisiji in s katerimi bo potreben mogoče 

pismen stik ob priliki dogovora za kakšna mednarodna srečanja. 

 

          Buddesova Nora, Praha XVI. Zborovska 27, ČSR, 

          Herpich Valeria, Budapest XII. Kristina Krt 79, Madžarska, 

          Dr. Steffi Endres, Vien 7, Kandlg 15, Avstrija, 

          Jeanne v. der Most, Boreelstraat, Rotterdam, Holand, 

          Anna Lisa Nasmark, Vaxjo, Schweden, 

          mm. Villancher, 36 rue Sharles Robg, Bourg, France, 

          Juanne Hellni, 25 rue Goffart, X. L. Bruxel, Belgique. 

 

V a z z a z   J e l i c a. 
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PRILOGA XV 
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PRILOGA XVI 
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PRILOGA XVII 
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PRILOGA XVIII 
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PRILOGA XIX 
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PRILOGA XX 
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