


1. oktober, 
Dan slovenskega športa 

predstavitev pobude



mag. Janez Sodržnik 
prvi podpredsednik OKS-ZŠZ in 
predsednik Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ

izr. prof. dr. Maja Pajek 
predavateljica na Fakulteti za šport in 
članica strokovnega sveta Športa za vse OKS-ZŠZ

mag. Taja Škorc
vodja programov športa za vse in športa 
na lokalni ravni OKS-ZŠZ



Državni praznik posvečen 
slovenskemu športu

• Šport nas povezuje.

• Šport krepi narodno zavest.

• Šport ohranja in krepi zdravje.

• Šport pozitivno vpliva na samopodobo.

• Šport krepi samozavest.

• Šport nas dela ponosne.

• Šport slavimo.



Podpora iniciativi

• Skupščina OKS-ZŠZ

• Predsednik Republike Borut Pahor

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

• Strokovni svet vlade RS za šport

• Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti

• Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino

• Skupnost občin Slovenije

• poslanske skupine



Zakaj 1. oktober?

• 1.10.1863 - ustanovitev Južnega Sokola in s tem 
načrten razvoj telovadbe (danes športa) na slovenskih 
tleh.

• Sokolska vzgoja zasledovala štiri vrste vzgoje/ kulture: 
narodno, telesno, demokratično in moralno.

• Osnovni cilji, ki jim je društvo sledilo so bili zdravje, 
telovadba (danes šport), druženje in razvoj 
domoljubnosti.



Zakaj 1. oktober?

• Pod telovadbo so takrat razumeli tudi atletiko (npr. skok 
v višino, met kopja), plezanje po različnih plezalih, 
orodno telovadbo (športno gimnastiko), dviganje uteži 
in sabljanje.

• Zelo malo pa je znano, da so Sokoli prvi, ki so v 
Sloveniji začeli  košarko in odbojko.



Zakaj 1. oktober?

• Aktivnosti Južnega Sokola so imele velike razsežnosti 
na vseh področjih družbenega življenja, ki so 
pomembno vplivale na razvoj organiziranosti športa v 
Sloveniji.

• 1867 Južni Sokol izda knjižico Nauk o telovadbi – prvo 
slovensko izrazje na področju telesne kulture.



Zakaj 1. oktober?

• Izjemen vpliv v razvoju in organiziranosti Južnega Sokola 
je imel dr. Viktor Murnik – oče slovenske telovadbe.

• Prvi v Sloveniji je opozoril, da je treba telovadbo in 
telesne vaje znanstveno utemeljiti, da bi služili zdravju 
ljudi, ter spisal prve razprave o vplivu vaj na človekov 
organizem, ob tem pa še uredil slovensko 
telesnokulturno izrazoslovje.

• Ustanovil je prvo strokovno telo (moški vaditeljski zbor) in 
prva strokovna usposabljanja na področju telesne kulture 
(1896).



Zakaj 1. oktober?

• Ustanovil je ženski vaditeljski zbor (1898); od takrat dalje 
Slovenke na tem področju delujejo brez prekinitve.

• Ustanovil je Slovensko sokolsko zvezo (1905), ki se je 
včlanila v Mednarodno gimnastično/telovadno zvezo 
(1907); od takrat dalje je slovenska telovadna vrsta 
tekmovala na svetovnih prvenstvih in bila izjemno 
uspešna.



Zakaj 1. oktober?

• Zaradi njegove mednarodne dejavnosti Ljubljana leta 
1922 organizirala 1. svetovno prvenstvo na 
slovenskih tleh.

• Slovenci so pod njegovim vodstvom na Olimpijskih 
igrah osvojili prvo zlato odličje (1924).



Zakaj 1. oktober?

• Začel je izdajati revijo Slovenski Sokol (1904); od 
takrat dalje je neprekinjeno dejavno založništvo na 
področju telesne kulture (športa).



1. oktober 2020
(2021, 2022, 2023, ...)

Dan za šport



Šolski športni dan



Praznični Triglav



Po slovenskem morju



Prekolesarimo Slovenijo



24 ur športa

Fitnes centri 24 košarke, 24 ur tenisa, ...



Mini olimpijade za otroke s 
posebnimi potrebami
- Vesele nogice



Dan odprtih vrat - objekti



Brezplačne vodene vadbe



Aktivni na delovnem mestu

Aktivni odmori - vodeniTeam building

Izredni plačan dopust za 
športno aktivne



Razgibani tudi v jeseni

Domovi za upokojence – obisk kineziologov



Zapore mestnih središč



1. oktober
Dan slovenskega športa,

dan, ko s športom ustvarjamo 
boljšo Slovenijo.


