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POROČILO KONGRES ŠPORTA ZA VSE  

Poročilo kongresa pripravil: vodja Kongresa: Žiga Dobnikar (mag. Taja Škorc) 

Zaradi operacije in posledično bolniške odsotnosti vodje kongresa Taje Škorc, ki je pred odhodom na 

bolniško tudi nastavila vse podrobnosti, potrebne za realizacijo, in razporedila delo kolegov, sem v 

zaključni fazi priprav na kongres prevzel koordinacijo zaključnih priprav in izvedbo kongresa. Poročilo 

zato zajema ta organizacijsko/logistična dejstva, izvedena s pomočjo kolegov Gorazda Cvelbarja in 

Roka Osojnika. 

11. Kongres športa za vse je bil sestavljen iz dveh delov: 

 V petek, 25.11.2016 je bil na programu plenarni del, 

 V sobota 26.11.2016 je bil na programu aplikativni del. 

 Aktivnosti pred kongresom: 

 Posredovanje vabil na naslove: udeležencev lanskega kongresa, članic OKS-ZŠZ, društev v bazi 

SSŠV, slovenskih občin, pristojnih ministrstev, reprezentativnih sindikatov, zbornic 

(gospodarska in obrtna), cehovska združenja (delodajalcev, manager), zdravstvenih institicij, 

skupaj cca 4.000 naslovov 

 Ponudbe, naročila in dogovori, Gospodarsko razstavišče, catering, »branding« 

 Priprava materiala za ustrezen »branding« kongresa: usmerjevalne table, govorniški pult-

plakat, panoji kongresa, namizne zastavice, beach flags 

 Zbiranje gradiv, priprava in tisk zbornika (v zborniku 24 tem, 6 primerov dobrih praks, 1 

primer e-verzija) 

 Pridobitev kataložnega vpisa (CIP)  

 Priprava spletne strani z vsemi potrebnimi informacijami 

 Zbiranje in obdelava prijav, priprava akreditacij 

 Pregled plačil kotizacije in izdaja računov 

 PR aktivnosti: najava, promocija, dogovori pokritja kongresa 

Aktivnosti na kongresu: 

 PR aktivnosti: fotografiranje, vodenje otvoritve, organizacija RTV ekipe in prispevkov 

 Označevanje lokacije kongresa in ustrezna priprava dvoran  

 Registracija udeležencev kongresa 

 Priprava in deljenje gradiva kongresa 

 Koordinacija predstavitev 

 Vodenje kongresa 

Statistični podatki za plenarni del v petek 25.11.2016 oz. dela v organizaciji OKS: 

 Število prijav 130 

 Število plačil kotizacije 107 

 Število udeležencev, ki jim kotizacije ni bilo potrebno plačati (OKS, ŠUS, PS, OO, …) 23 

Na aplikativnem delu v soboto 26.11.2016 je bilo 91 prijav. 

Sodelujočih oba dni na obeh delih 221 s tem, da se nekatere osebe podvajajo zaradi udeležbe oba 

dneva.  

 



Aktivnosti po kongresu: 

 Dopolnitev spletne strani z vsemi potrebnimi informacijami, foto galerijo, predstavitvami 

 Posredovanje potrdil o udeležbi udeležencem kongresa, potrdil o izvedenem predavanju 

predavateljem 

 Posredovanje zahval predavateljem in podjetjem sodelujočim s primeri dobrih praks 

 Poslani tiskani izvodi zbornikov Narodni univerzitetni knjižnici in knjižnici Fakultete za šport 

 Poslani tiskani izvodi zbornikov na naslove vabljenih 

 Popravljena in dopolnjena elektronska verzija zbornika 

Opažene napake, pomanjkljivosti in priporočila za prihodnje organizacije: 

 Izboljšati kontrolo plačil kotizacije pri registraciji na kongres 

 Urediti problem dvojnih prijav preko OKS in ŠUS 

 Bolj koordinirano delovanje pri organizaciji plenarnega in aplikativnega dela kongresa 

 Dosledno držanje časovnega razporeda predvidenega programa. 

 

  



ORGANIZACIJSKI ODBOR IN PROGRAMSKI SVET 

Poročilo pripravila: mag, Janez Sodržnik, predsednik organizacijskega odbora in dr. Maja Bučar Pajek, 

predsednica programskega sveta 

Na kratko povzemamo organizacijski del in programski del kongresa, ki bo v pomoč pri organizaciji in 

izvedbi12. Kongresa športa za vse, 2017. 

Pred izvedbo kongresa sta bili sklicani 2. seji programskega sveta in organizacijskega odbora, na 

katerih smo določili program in organizacijo izvedbe kongresa (glej dokument: zapisniki sej). Kasneje 

sklici sej niso bili potrebni, saj smo večino dilem razrešili po elektronski pošti in v telefonskih 

pogovorih.  

Vsi predvideni predavatelji, ki jih je programski svet prepoznal kot strokovnjake za področje športa 

zaposlenih so udeležbo na 11. Kongresu športa za vse potrdili in se, razen v primeru doc. dr. Vedrana 

Hadžića (izjemne družinske razmere), kongresa kot predavatelji tudi udeležili. Vsi predavatelji so bili 

naprošeni, da so ves čas tudi prisotni na kongresu. Nekateri predavatelji so svoj predčasni odhod 

opravičili. Predavatelji so bili naprošeni tudi, da do 30.11.2016 oddajo svoje prispevke za zbornik. 

Večina jih je to storila. Žal pa nismo prejeli treh prispevkov za zbornik in sicer od dr. Metode Dodić 

Fikfak, doc. dr. Vedrana Hadžića in od ga. Andree Backovič Juričan. Na kongresu smo jih ponovno 

pozvali, da pripravijo prispevke za elektronsko verzijo zbornika kongresa športa za vse, ki je dostopna 

na spletni straneh OKS-ZŠZ. 

ZAHVALE:  

Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo: 

- Vsem aktivnim članom organizacijskega odbora in programskega sveta,   
- Vsem moderatorjem na kongresu in 

- vsem sodelavcem na Olimpijskem komiteju Slovenije – združenju športnih zvez, ki so 

sodelovali tako pri pripravi, kot pri izvedbi projekta. 

 

Organizacijski del: 

Na področju organizacije kongresa smo imeli nekaj organizacijskih težav na samem kongresu, za 

katere ocenjujemo, da bi jih moral predhodno predvideti ponudnik prostorov (Gospodarsko 

razstavišče), glede na število prijavljenih in predhodni dogovor: 

- nepravilna postavitev miz na odru za izvedbo predavanj: za otvoritveno slovesnost so bile 

mize korektno postavljene, vendar je otvoritveni slovesnosti takoj sledilo predavanje g. 

Didiera Besseyrea in mize so zakrivale pogled na predstavitev. Mize smo pred 1. delom 

predavanj sicer umaknili. 

- Premalo in premajhni dodatni LCD-ji za spremljanje predavanj: Zaradi velikega števila ljudi 

(130 prijav) bi morali biti zagotovljeni dodatni LCD-ji za spremljanje predavanj, ki bi morali 

biti veliko večji kot so bili. Tisti, ki so sedeli v zadnjih vrstah so težko spremljali, kaj se dogaja v 

projekciji predavanja 

- Nedelovanje daljinskega upravljalnika zaradi praznik baterijskih vložkov: predavatelji so imeli 

za premikanje po projekciji na voljo daljinski upravljalnik, ki pa ni deloval. Prva dva 

predavatelja sta zaradi tega imela kar nekaj težav s svojo predstavitvijo. Šele pri tretjem 

predavatelju so ponudniki prostora težavo odpravili. 



- Nedelovanje filmov v predstavitvi: tehnična oprema, ki jo je ponudnik skupaj s tehnikom 

prostorov ponudil ni omogočala povezave na internet, kjer so imeli predavatelji pripravljene 

različne posnetke in kratke filme. Povezava se je vzpostavila šele v popoldanskem delu 

predavanj 

- Nedelovanje kazalnika (pointer) na daljinskem upravljalniku: Tudi po odpravi nedelovanja 

daljinskega upravljalnika še vedno ni deloval kazalnik s pomočjo katerega predavatelji 

dodatno poudarijo dele svojih predavanj na platnu. 

- Predavatelj prim. dr. Janez Poles je pred predavanje tehniku odgovornemu z IT opremo 

(tehnika je zagotovil ponudnik prostorov) prinesel novejšo predstavitev predavanja, ki ga je 

nameraval izvesti, vendar je tehnik kljub temu pri njegovem predavanju uporabil staro verzijo 

predstavitve. 

Menimo, da je bilo zagotavljanje tehnične podpore izključno na strani ponudnika prostorov, zato, ga 

je potrebno o nastalih težavah na kongresu obvestiti. 

- Popraviti in dopolniti je potrebno e-verzijo zbornika, saj sta iz nje izpadla 2 prispevka: 

prispevek od dr. Maje Bučar Pajek o medkongresnih aktivnostih in prispevek od mag. Jamnika 

– primer dobre prakse. 

- Pozvati vse predavatelje, ki prispevka še niso oddali, da ga čimprej oddajo in da bo prispevek 

prisoten vsaj v e-verziji zbornika 

Predlogi izboljšanja za leto 2017: 

Na omenjene težave moramo biti drugo leto pri dogovorih s ponudnikom še posebej pozorni. Seveda 

pa je nekaj predlogov vezanih tudi na organizatorje: 

- Drugačna postavitev miz pri otvoritvi 

- Delovanje daljinskega upravljalnika in kazalnika 

- Preveriti povezave na filme in predstavitve posnetkov znotraj 

- Več in večji LCD ekrani za spremljanje predavanj (vsaj 6 dodatnih poleg glavnega odra) 

- Študentka/asistentka, ki je ob koncu predavanj skrbela za mikrofon naj pred vsakim 

naslednjim predavanje poskrbi, da bo na odru za predavatelje sveža voda s svežim kozarcem  

- Zagotoviti brezplačni wi-fi za udeležence kongresa in to javno objaviti pri registracijski mizi in 

v predavalnici na več mestih 

- Predhodno pripraviti potrdila o udeležbi, ki jih udeleženci prejmejo na koncu kongresa pri 

registracijski mizi (oziroma ob odhodu domov) 

- Predhodno pripraviti potrdila in zahvale za vabljene predavatelje, ki jih prejmejo po 

izvedenem predavanju pri registracijski mizi (oziroma ob odhodu domov) 

 

Protokol: 

Že pred začetkom kongresa smo prejeli informacijo, da se ministrica za izobraževanje, znanost in 

šport dr. Maja Makovec Brenčič otvoritvene slovesnosti ne bo uspela udeležiti in da se bo kongresu 

pridružila ob 10.30 uri. Ob tej uri je bil planiran tudi njen pozdravni nagovor, s čimer smo seznanili 

tudi predstavnico protokola na kongresu, ga. Aljo Pahor.  

 

Pomanjkljivosti protokola so naslednje: 



- Neimenovanje prvega podpredsednika OKS-ZSZ, predsednika organizacijskega odbora 11. 

Kongresa športa za vse mag. Janeza Sodržnika pri pozdravu vseh govorcev in gostov, ki so 

sedeli za častno mizo na odru kongresa.  

- Imenovanje častnega gosta g. Didiera Besseyrea zgolj po njegovem imenu, ne pa tudi po 

priimku in brez naslova funkcije, ki jo je na kongresu zastopal. Kongresa se je namreč udeležil 

kot predsednik evropske in svetovne zveze športa v podjetjih. To se je zgodilo 2x: enkrat pri 

pozdravu častnih gostov, drugič pa pri najavi njegovega predavanja. 

- Predstavnica protokola je po otvoritveni slovesnosti brez kakršnekoli najave predsedniku 

organizacijskega odbora mag. Janezu Sodržniku zapustila kongres, kljub temu, da je bil 

predviden prihod ministrice ob 10.30. 

- Neprisotnost predstavnice protokola ob prihodu ministrice. Ministrico so na pozdravni 

nagovor povabili kar moderatorji sekcije na kongresu. 

 

Predlogi za leto 2017: 

- V naprej pripravljen protokol, ki ga potrdi predsednik organizacijskega odbora (vsaj 2 dni 

pred kongresom) 

- Prisotnost protokola ves čas kongresa 

 

Programski del: 

Tudi pri programskem delu je prihajalo do težav, ki so bile posledica prekoračitve časa predavateljev 

za posamezno predavanje. Posledično se je kongres v celoti podaljšal za več kot eno uro. Težava 

povezana s tem je bila, da se imeli nekateri predavatelji v naprej dogovorjene obveznosti. S podobno 

težavo smo se soočali že pri izvedbi kongresa v letu 2015. V letu 2016 smo težavo skušali odpraviti s 

tem, da smo predavatelje predhodno pozvali, naj strokovni službi športa za vse pošljejo svoje 

predstavitve. Na 2. seji programskega sveta smo sklenili, da ima posamezni predavatelj časa za 

predavanje med 15-20 minut, vključno z razpravo. To pomeni, največ 10 enot (slidov) v predstavitvi. 

Nismo pa natančno določili, kdo naj predstavitve pregleda in predavatelja opozori, da predstavite 

skrajša. Zaradi tega se je tudi leto dogajalo, da so imeli nekateri predavatelji predstavitve na 40 in več 

enotah (slidih), kar jasno nakazuje na prekoračitev časa. Neposredno pred kongresom so moderatorji 

prejeli natančna navodila, da predavatelje opozorijo na prekoračitev časa, vendar ukrep ni bil 

učinkovit. 

Dva dni pred kongresom smo prejeli opravičilo dr. Metode Dodić Fikfak, da je zbolela in da se 

kongresa po vsej verjetnosti ne bo mogla udeležiti. Na podlagi tega smo predavateljem v 1. delu 

predavanj podaljšali čas predstavitve za 5 minut. Že med izvedbo predavanj je ga. Dodić Fikfak prišla, 

zato smo ji omogočili da izvede predavanje. To je podaljšalo 1. del predavanj za 25 minut 

predvidenega časa. 

Predlogi za leto 2017: 

- Manj predavateljev: največ 4 v dopoldanskem delu in 3 v popoldanskem delu 

- Kongres naj traja od 9.00 – 14.00 ure (takrat je večina prisotnih začela odhajati in so preslišali 

izjemne primere dobrih praks) 

- Podaljšanje časa za predavatelje na 30 minut 

- Predhodni pregled enot predstavitve s strani strokovne službe organizatorja 



- Zavrnitev oziroma prošnja predavateljem, da skrajšajo vse predstavitve, ki so daljše od 20 

enot (velja pravilo: 1 enota prezentacije/ 2 minuti) 

- Izključitev mikrofona s strani tehnika po 1 minuti po opozorilu moderatorja 

- Še bolj natančna navodila moderatorjem in tehniku, da merijo čas predstavitev 

- Vsaj 5 minut aktivnega odmora, ki mora biti v programu zaveden kot del programa (v letu 

2015 smo to imeli) 

- Otvoritev pospremiti z kulturno točko ali kakšnim videoposnetkov športa za vse (morda iz 

primerov dobrih praks) 

- Predlog urnika za leto 2017:  

 9.00 – otvoritev 

 9.30 – 11.30 – 1. del predavanj (4 predavatelji + aktivni odmor) 

 11.30 – 12.00 – kosilo/prigrizek/kava 

 12.00 – 13.30 – 2. del predavanj (3 predavatelji + aktivni odmor) 

 13.30 – 14.00 – zaključki kongresa 

 

Ostalo: 

- Medijska podpora 11. kongresu športa za vse ni bila dovolj pokrita 

- Za leto 2017 se zaprosi PR službo OKS-ZŠZ za izdelavo medijskega načrta. Aktivnosti se 

začnejo v mesecu januarju. 

- Bolj trdna povezava s sejmom Narava in zdravje, ter dogovor z njimi, da se oglašuje tudi 

kongres športa za vse po različnih medijih, skupaj z najavo sejma 

- Enotna prijavna točka za kongres 

- Na kongresu zagotoviti osebo, ki bo poskrbela za slikanje in evidentiranje vsakega 

predavatelja na kongresu in ne samo za slikanje in evidentiranje otvoritve kongresa 

- Vse slike vseh predavatelje iz predavanj morajo biti v fotogaleriji. 

 

 

  



SKLEPI 11. KONGRES ŠPORTA ZA VSE – GIBALNA AKRIVNOST ZAPOSLENIH 

Poročilo pripravil: Janez Matoh in dr. Herman Berčič, moderatorja sklepnega dela kongresa 

 

ZAPAŽANJA  IZ VSEBINSKIH INTERPRETACIJ PROGRAMA KONGRESA: 

- ŠD in ŠK  niso vpeta v sistemska partnerstva v velikih gospodarskih sistemih kot ponudniki in 

izvajalci vadbe za zaposlene. 

- Vsebinske interpretacije  posameznih nosilcev strok  so ponovno utrdile prepričanje ,da ni 

nobenih sistemskih povezav strok medicine in kineziologije v praksah na terenu. 

- Informacijski krogotoki so slabi ali celo interesno blokirani  do te mere ,da primeri dobrih 

praks, ki vzorno vsebinsko živijo niso promocijsko  na voljo pasivnim okoljem podjetji. 

- Slab sistemski posluh države za vzpodbujanje delodajalcev pri vlaganju in plemenitenju v 

ustvarjalno in delovno  energijo duha in telesa zaposlenih. 

- Medijska pasivnost za to področje gibalne kulture ,rekreacije in športa zaposlenih prispeva k 

slabši potenci ozaveščenosti in tovrstni motivaciji zaposlenih. 

- Premalo so transparentne siceršnje maloštevilne raziskave in analize  za stanja na 

obravnavanem področju tako za zorne kote delodajalcev kot tudi koristnikov in ne nazadnje 

izvajalcev. 

- Pogrešajo se razvojno pilotske aplikacije specifičnih raznoterih ciljnih skupin zaposlenih  v 

kontekstu redne organizirane vadbe. 

- Predstavitev odličnih primerov dobrih praks utrjuje prepričanje , da je vlaganje v delovno 

ustvarjalne  energije zaposlenih tudi strateški poslovni vložek –ekonomskih kategorij v 

domeni managmenta gospodarskih subjektov in kakovostnega življenjskega sloga zaposlenih. 

- Zaskrbljujoča je ugotovitev ,da je večinski del delodajalcev sorazmerno pasiven za te 

smerokaze in posledično ustrezne poslovne odločitve. 

- Lokalni ponudniki kot so ŠD in ŠK  nimajo v zadostni meri razvite »tržne« samoiniciative za 

ustvarjanje partnerstev z gospodarskimi subjekti. ŠZO in RP naj bi prevzele lokalno iniciativo 

za skupinsko  vsebinsko promocijo in povezave z vodstvi podjetji. Očitno je spoznanje ,da je 

to zanimiva tržna niša v društvenih okoljih še v dokaj surovem stanju. Potrebujejo podporo! 

 

GLOBALNE POBUDE 11. KONGRESA ŠPORTA ZA VSE: 

- APEL  KONGRESA     REPREZENTATIVNIM SINDIKATOM SLOVENIJE 

- APEL KONGRESA       GZS, OZS, ZDRUŽENJE MANAGER 

- APEL KONGRESA      ŠPORTNIM DRUŠTVOM IN KLUBOM 

- APEL KONGRESA      SLOVENSKIM MEDIJEM ZA INFORMACIJE IN PROMOCIJSKE VSEBINE 

- APEL KONGRESA      ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE 

Nekaj intonacij za te »APELE » je najti tudi v mojem prispevku v Zborniku./priložiti Zbornik/ 

 

NABOR « SKLEPNIH OPREDELITEV » 11. KONGRESA ŠPORTA ZA VSE 25-26.11. 2016 

- Na pobudo slovenskega Foruma športa za vse se uvrsti v osrednjo temo 12 .Kongresa športa 

za vse »KINEZIOLOGIJA IN MEDICINA V PARTNERSTVU  ZA VARNO IN KAKOVOSTNO VADBO 

PROGRAMOV ŠPORTA ZA VSE. OBRAVNAVA SE ŠE POENOTENA STROKOVNA TERMINOLOGIJA 

V TELESNI KULTURI . 



- Realizira naj se problemsko srečanje za opredelitev partnerskih vsebin kineziologije in 

medicine v praksah« športa za vse«. 

- Poziv FŠ , za vsebinski pristop k ureditvi STROKOVNE terminologije v »ŠPORTU« 

 

- Seznanitev širše slovenske javnosti z sporočilno močjo nacionalnih vrednosti izročila dr. 

Viktorja Murnika  v kontekstu današnjih vsebin športa za vse. 

 

- Vsa slovenska športna društva in klubi naj prejmejo celotno E- VERZIJO DOKUMENTACIJE  

11.KONGRESA. 

 

- Sistemsko vsebinsko aplikativno  partnerstvo NIJZ in FŠ  naj omogoči delovanje   mrežne 

vsebinske partnerske povezave me okolji športa in temeljnega zdravstva v Sloveniji. 

 

- Poziv kongresa državi »MF,MZ, MG, MIZŠ« za izvedbo sistemskih davčnih olajšav 

delodajalcem pri financiranju programov redne organizirane vadbe zaposlenih. 

 

- Zbornik 11. kongresa se dopolnjuje do naslednjega kongresa z informacijami za obravnavano 

področje ,vsebinske pobude in promocije primerov dobrih praks  v celotnem 

medkongresnem obdobju  vse do »praga« 12 .Kongresa športa za vse. 

 

- Na pobudo Slovenskega odprtega Foruma športa za vse se uvrsti kot osrednja tema 12. 

.Kongresa športa za vse »KINEZIOLOGIJA IN MEDICINA V PARTNERSTVU VARNE IN 

KAKOVOSTNE VADBE PO PROGRAMIH ŠPORTA ZA VSE. Doda se še OPREDELITEV strokovno 

področje »sodobna terminologija« TELESNE KULTURE / ŠPORTA ,REKREACIJE ,GIBALNE 

KULTURE/ 

 

KRATEK RAZMISLEK IN PREDLOG SKLEPOV PO 11. KONGRESU ŠPORTA ZA VSE 

Dr. Herman Berčič 

Mislim, da je kongres pokazal, da je bila tema dobro izbrana in aktualna. Prav tako je bil primeren 

tudi obisk. Posamezne tematske predstavitve in razprave so se osredotočale na središčnico kongresa, 

to je na promocijo zdravja in gibalno/športne oz. športno rekreativne dejavnosti zaposlenih. 

Povezava z našo zgodovino in dosežki iz preteklosti je bila prav tako smiselna, seveda pa še zlasti 

pogledi na današnje stanje in razvitost obravnavanega področja v Sloveniji. Različni zorni koti 

obravnave (zlasti z vidika managementa gospodarskih organizacij) in primeri dobre prakse so 

prispevali viden delež k uspešnosti kongresa. 

Manj razveseljiva pa je relativno slaba (ali nikakršna) povezanost z našimi osnovnimi športnimi 

organizacijami, ki bi bile lahko z gospodarskimi subjekti pomembni promotor in uresničevalec 

zdravega življenjskega sloga zaposlenih. Še manj razveseljiva pa je bila popolna odsotnost medijev, 

kar je gotovo velika pomanjkljivost in z vidika organizatorjev in snovalcev kongresa težko sprejemljiva 

realnost. Namreč nekdaj so bili tovrstni kongresi medijsko dobro pokriti. Mislim, da je tako stanje 

potrebno spremeniti.  

Kongres je znova razkril dvotirnost (medicina in kineziologija) pri obravnavi kakovosti življenja 

zaposlenih in posledično že tolikokrat naglašeno potrebo po povezovanju športne stroke in znanosti 

(kineziologije) ter medicinske stroke in znanosti, v različnih bivanjskih, športnih, delovnih in še drugih 

okoljih. Temu smo leta 2012 (9. kongres športne rekreacije in Cvahtetovi dnevi), posvetili celotni 



kongres. Po tolikih letih je povsem jasno, da s prizadevanji zgolj na deklarativni ravni ne bo vidnejših 

premikov. Potrebni bodo konkretni koraki in treba se bo vrniti k izvoru, torej k institucijam, ki 

vzgajajo ustrezne zdravstvene, medicinske in športne (kineziološke) kadre. Poleg tega pa bo treba 

institucionalno, tudi z ustrezno politiko, združevati navedene kadre in jih usmerjati v strokovne, 

pedagoške, raziskovalne in znanstveno-raziskovalno time. Vse to v dobrobit slehernega prebivalca 

Slovenije, ki se v življenju pojavlja v različnih družbenih vlogah in okoljih. 

Na osnovi zgoraj povedanega predlagam naslednje dopolnilne sklepe kongresa: 

1. Pripravijo naj se akcijski koraki z ustreznimi vsebinami, ki naj bodo usmerjeni neposredno k 

medijem ( uredništva - radio, televizija, časopisje), le ti pa naj vključujejo vse potrebno za udeležbo 

novinarjev na prihodnjem kongresu.  

2. Pripravita naj se akcijski načrt in program za tesnejše in bolj kakovostno povezovanje medicinske 

stroke in znanosti ter športne stroke in znanosti (kineziologije) na vseh ravneh in v vseh okoljih, kjer 

naj bi v praksi (društva, klubi, ordinacije družinske medicine) dvignili raven gibalno/športnega oz. 

športnorekreativnega udejstvovanja prebivalstva, še zlasti zaposlenih. 

3. Pozovejo naj se Fakulteta za šport v Ljubljani, Medicinska fakulteta v Ljubljani (in Mariboru) in 

Zdravstvena fakulteta v Ljubljani (in Mariboru), k skupnemu dogovoru, da v študijske programe 

vnesejo izbrane fakultativne vsebine s področja kineziologije. 

4. Pripravijo naj se skupni raziskovalni projekti s poenoteno metodologijo (izbrani vzorci, izbrani 

merski instrumentarij (baterije testov, anketni vprašalniki, formalni intervjuji), za oceno 

zdravstvenega stanja, psihosomatičnega statusa in gibalno/športnega udejstvovanja različnih skupin 

prebivalstva Slovenije in še posebej zaposlenih. 

5. V različnih delovnih okoljih naj se v strokovne time za promocijo zdravja in gibalno/športnega 

udejstvovanja zaposlenih vključijo tudi kineziologi. 

6. Pripraviti vsebinsko izdelano promocijsko (in ozaveščevalno) akcijo za spreminjanje miselnih in 

vedenjskih vzorcev managerjev in direktorjev podjetij za izvajanje različnih zdravstvenih in 

gibalno/športnih programov zaposlenih v delovnem okolju in izven njega. 

7. Ob sleherni problemsko naravnani obravnavi naj se določena pozornost nameni tudi osebam s 

posebnimi potrebami (oz. invalidom) in v konkretnem primeru tudi delavcem - invalidom.       

 

 

 

 

 


