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IZVEDENE AKTIVNOSTI MED 10. IN 11. KONGRESOM ŠPORTA ZA VSE 
 
UVOD 
 
V petek 6. Novembra, 2015 smo uspešno zaključili Kongres športa za vse, ki je bil posvečen osvetlitvi 
problematike pomembnosti vadbe starejših. Ponovno obujeni kongres športa za vse je nastal na 
temelju in znanju predhodnih 9. kongresov športne rekreacije, ki so potekali od leta 2000 do leta 2012. 
Kongresi športne rekreacije so bili organizirani z namenom, da se dvigne raven športno-rekreativnega 
udejstvovanja prebivalstva Slovenije. Pri izvedbi kongresov je bilo izjemno pomembno sodelovanje 
strokovnjakov in raziskovalcev s področja športne stroke in znanosti (kineziologije), medicinske stroke 
ter znanosti in strokovnjakov iz ostalih mejnih področij športa za vse (rekreacije). Kongresi so odsevali 
dejansko stanje in prinašali nova spoznanja s strokovnega in raziskovalnega dela. Tematike posameznih 
izvedenih kongresov in glavne povzetke je v prispevku v reviji Šport (2015, letn. 63, št. 3-4) opisal prof. 
Herman Berčič: 

1. Kongres športne rekreacije, 2000: Kakovostni in zdravju prijazni športni programi. 
2. Kongres športne rekreacije, 2001: Športna rekreacija in kakovost življenja prebivalcev 

Slovenije. 
3. Kongres športne rekreacije, 2002: Dinamika razvoja športne rekreacije in zdravstveni vidiki 

gibalno/športnega udejstvovanja prebivalcev Slovenije. 
4. Kongres športne rekreacije, 2003: Športno – rekreativna dejavnost v republiki Sloveniji pred 

vstopom v Evropsko Unijo. 
5. Kongres športne rekreacije, 2004: Športna rekreacija v družini kot osnova za pozitivne 

razvojne trende na področju športne rekreacije v Sloveniji. 
6. Kongres športne rekreacije, 2006: Športno društvo – izzivi, praksa in možnosti delovanja. 
7. Kongres športne rekreacije, 2008: Gibalno/športna dejavnost od zgodnjega otroštva do 

pozne starosti. 
8. Kongres športne rekreacije, 2010: Šport v turizmu – pomemben sestavni del turizma v 

Sloveniji. 
9. Kongres športne rekreacije in Cvahtetovi dnevi javnega zdravja, 2012: Javnozdravstveni vidiki 

telesne dejavnosti. 
 
Po nekajletnem premoru smo se v letu 2015 odločili, da je nadaljnje organiziranje kongresov smiselno 
in zagotovo koristno. Kongres smo preimenovali v kongres športa za vse, saj je omenjeni termin v 
zadnjem obdobju zamenjal termin športna rekreacija in je tudi v svetu v vsesplošni uporabi, kadar ne 
govorimo o vrhunskem in kakovostnem športu. Izpeljava kongresa ima izjemni pomen tudi iz vidika, da 
so k izpeljavi kongresa pristopile vse velike organizacije, ki je v slovenskem prostoru tako ali drugače 
ukvarjajo s športom za vse: Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, Fakulteta za šport, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Sokolska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Fitnes zveza 
Slovenije in Športna unija Slovenije. Tako smo leta 2015 izpeljali Kongres športa za vse, katerega 
osrednja tema je bila osvetlitev problematike pomembnosti vadbe starejših. Vse informacije v zvezi s 
kongresom in zbornikom kongresa so dostopne na spletni strani 
https://www.olympic.si/datoteke/Zbornik%20prispevkov_Kongres-sporta-za-vse.pdf . Kongres je bil 
izpeljan v okviru sejma Narava in zdravje, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
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MEDKONGRESNE AKTIVNOSTI 
 
V želji članov programskega sveta in organizacijskega odbora, da sklepi kongresa ne bodo ostali le črka 
na papirju, smo se odločili, da aktivno pristopimo tudi k različnim aktivnostim, ki bodo potekale v času 
do naslednje izvedbe kongresa športa za vse.  
 
ODPRT SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE 
 
Ustanovili smo interesno skupino »ODPRT SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE«, katere namen je bil, 
da v medkongresnem obdobju obravnava in realizira različne teme področja športa za vse: 

- Izmenjava informacij za celostno področje športa za vse. 
- Obravnava sistemskih dokumentov v vsebinski povezavi športa za vse. 
- Tematske obravnave vsebin možnih skupnih akcij in programov ter dogodkov… 

V tem trenutku v Odprtem slovenskem Foruma športa za vse delujejo naslednje organizacije: 
- OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE –ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ (mag. Janez Sodržnik) 
- FAKULTETA  ZA ŠPORT (dr. Milan Žvan, dr. Maja Bučar Pajek) 
- PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE (Bojan Rotovnik) 
- ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Janez Matoh) 
- ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE (mag. Patrik Peroša, v.d.) 
- FITNES ZVEZA SLOVENIJE (Dušan Gerlovič) 
- SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE (Dejan Crnek, dr. Herman Berčič) 
- SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA (Zvjezdan Mikić) 

 
Forum se je v času med kongresoma sestal petkrat, vsakič na pobudi ene izmed članic foruma. Na 
sestankih smo obravnavali naslednje vsebine: 

- Odpiranje perečih problemov športnih društev in klubov ter načini pomoči pri lažjem 
poslovanju klubov in društev.  

- Obveščanje o izvedenih aktivnostih posameznih članic: organizacije različnih dogodkov in 
posvetov, obisk lokalnih okolij. 

- Obravnava Zakona o športu: Organizirani so bili različni posveti, kjer smo razpravljali o pobudah 
in pripombah za področje športa za vse in iskali rešitve za sistemsko ureditev področja. Na 
posvetih so bili prisotni tudi predstavniki direktorata za šport, ki so odgovarjali na vprašanja in 
sprejemali pobude in nekatere predlagane rešitve. 

- Izvedba akcije: Leto 2016: leto športnih društev in klubov. 
- Spodbujanje klubov in društev k predstavitvi primerov dobrih praks na spletnih straneh 

Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, ki jih izvajajo v društvih in klubih. 
Žal je bil odziv društev izjemno slab, saj v enem letu, klub pozivom, nismo prejeli novenega 
gradiva s strani društev. 

- Izpeljane akcije: zaposlitev kineziologa na Zvezi Upokojencev Slovenije. 
 
LETO 2016: LETO ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV 
 
Leto 2016 je bilo po sklepu kongresa razglašeno za leto športnih društev in klubov s čimer je Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih zvez seznanil vse svoje članice. Predsednik Bogdan Gabrovec in 
podpredsednik mag. Janez Sodržnik sta h konkretnim aktivnostim pozvala vse članice; posredovani so 
jim bili tudi konkretni napotki kako lahko pomagajo svojim društvom, ki jih je pripravila delovna 
komisija projekta, katere člani smo bili: Janez Matoh, Peter Škerlj in dr. Maja Bučar Pajek. 
 



Žal, kljub večkratnim pozivom tako športnim društvom, kot nacionalnim panožnim zvezam, da izluščijo 
aktualne probleme in aktivno pristopijo k projektu, je bil odziv zelo slab, zato smo odstopili od 
nadaljnjega izvajanja projekta. 
 
ORGANIZACIJA REGIJSKIH POSVETOV 
 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je skladno s sklepi kongresa v tem obdobju 
organiziral vrsto regijskih posvetov na temo financiranja športa na lokalni ravni in predstavil model 
pravilnika in meril, ki vključuje partnerstvo in afirmacijo športnih društev v lokalnem okolju pri 
sprejemanju letnega programa športa (LPŠ) v občinah. Zelo aktiven  je bil tudi pri uveljavljanju vloge 
zvez športnih društev v predlogu novega zakona o športu.  
 
REŠEVANJE PROBLEMATIKE DAVČNIH BLAGAJN 
 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je skupaj s Planinsko zvezo in Zvezo društev 
upokojencev in ob asistenci Centra nevladnih organizacij Slovenije uspel doseči spremembo Pravilnika 
o Zakonu o DDV, ki določa, da manjšim nevladnim organizacijam (kamor spadajo tudi športna društva) 
ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni 
potrebno več uporabljati davčnih blagajn.  
 
LOKALNA OKOLJA 
 
Predsednik in predvsem podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije– Združenja športnih zvez, 
Bogdan Gabrovec in mag. Janez Sodržnik, sta obiskala številna lokalna okolja in se seznanila z problemi 
društev. Skupaj z regijskimi pisarnami sta v številnih okoljih vzpodbujala povezovanja športnih društev 
v športne zveze in s tem možnost ustvarjanja partnerskega odnosa povezane civilne športne sfere z 
občinami. 
 
MEDNARODNI POSVET ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ŠTUDENTOV NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Poročilo pripravil: prof. dr. Herman Berčič 
 
Sredi aprila 2016 je bil na Univerzi v Ljubljani organiziran mednarodni posvet z naslovom »Zdrav 
življenjski slog študentov«. Temeljni namen posveta je bil osvetliti tovrstno problematiko predvsem z 
dveh gledišč in sicer z gledišča športne stroke in znanosti ter medicinske stroke in znanosti. Strokovno 
dobro pripravljen in voden pedagoški proces na področju študentskega univerzitetnega športa na 
osnovi dosedanjih spoznanj, poleg drugih dejavnikov, povezujemo z zdravjem študentov. Zato moramo 
še med študijem poskrbeti za njihov uravnotežen biopsihosocialni, duševni in duhovni razvoj, ki naj 
poleg intelektualnih razsežnosti in pridobljenih znanj omogočijo diplomantom kar najbolj uspešno 
vključevanje v poklicno življenje. Ozaveščanje študentske populacije na področju telesne oz. 
gibalno/športne dejavnosti ter njihovega celovitega zdravja, je z vidika narodove blaginje, napredka in 
razvoja še zadnja postaja, kjer se vlaganja v tovrstne dejavnosti večkratno obrestujejo. 
 
Na enodnevnem mednarodnem posvetu so bila obravnavana številna vprašanja in osvetljeni 
posamezni problemi z vidika gibanja in prehrane študentov. Potrjeno je bilo, da obstaja tesna 
povezanost in soodvisnost rednega in sistematičnega telesnega oz. gibalno/športnega udejstvovanja 
študentov z njihovim zdravstvenim stanjem. Zato naj bi na posameznih fakultetah vseh slovenskih 
univerz sistemsko uredili področje univerzitetnega športa in postavili za vse sprejemljiv sistem (tudi s 
posameznimi različicami) ter organizirali redno in vodeno gibalno/športno dejavnost za celotno 
študentsko populacijo. Na osnovi takih sistemskih rešitev in njihovega udejanjanja v posameznih 
univerzitetnih okoljih bi dosegli mnogotere pozitivne učinke.  
 



V ta namen je treba izboljšati stanje tudi na področju športne infrastrukture in za potrebe 
univerzitetnega športa v posameznih univerzitetnih središčih v Sloveniji pričeti z izgradnjo potrebnih 
športnih objektov in površin. 
 
Prizadevanja različnih vladnih institucij in tudi Univerze v Ljubljani pa morajo biti neprekinjeno 
usmerjena v spreminjanje miselnih in vedenjskih vzorcev študentske populacije pri uveljavljanju 
zdravega življenjskega sloga.  Sem spadajo tudi vedenjski vzorci zdravega prehranjevanja in 
preprečevanja s hrano pogojenih bolezni.  
 
 
ZAPOSLITEV KINEZIOLOGA NA ZVEZI UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
Poročilo pripravila: dr. Petra Prevc 
 
V drugi polovici leta 2016 so Zveza društev upokojencev Slovenije, Fakulteta za šport in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v sklopu LPŠ 2016) stopili v skupni projekt »Gibalni programi za starejše 
na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče«.  
 
V prvi fazi smo se osredotočili na gibalne programe, ki se izvajajo v Dnevnih centrih aktivnosti za 
starejše Ljubljana (6 lokacij). S ciljem čim bolj strokovno in sistematično razvijati glavne gibalne 
sposobnosti, ki pomembno vplivajo na zdravstveni status, ohranjanje samostojnosti (mobilnosti) in 
kvaliteto življenja starejših, smo izvedli izobraževanje in informiranje prostovoljcev, ki vodijo vadbo v 
Dnevnih centrih aktivnosti za starejše (seminar v dveh delih). Poleg tega smo optimizirali vsebinske in 
organizacijske vidike vadbe. Pripravili smo informativno oz. promocijsko gradivo; priporočnik za 
udeležence seminarja, plakat in zgibanko s splošnimi usmeritvami oz. principi razvoja posameznih 
gibalnih sposobnosti in predlogi vaj (http://www.zdus-zveza.si/aktivno-staranje) Promocijo gibalne 
aktivnost in usmeritve za vadbo pa smo izvedli na Tednu športa in Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje.  
 
Načrtujemo, da bo model vadbe, ki temelji na vsebinski in organizacijski optimizaciji vadbenih 
programov (v prvi fazi izvedenih v Dnevnih centrih v Ljubljani) v nadaljevanju prenesen na nacionalno 
raven. 

 
 

 
ZAKLJUČEK 
 
V času med obema kongresoma so bile izvedene številke aktivnosti s katerimi smo konstruktivno 
prispevali k urejanju področja športa za vse; področja, ki zajema vse generacije od -9 mesecev do 100+ 
let. Žal pa še vedno ugotavljamo, da kljub naporom, ki jih vlagamo na različnih ravneh delovanja, brez 
aktivnega sodelovanja lokalnih društev velikih premikov ne bomo dosegli. Brez aktualnih informacij iz 
terena, prepoznavanja problemov lokalnih društev pa tudi s promocijo dobrih praks, ki bi jih morala 
društva posredovati svojim organizacijam, še vedno stojimo vsak na svojem bregu z občutki, da krovne 
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organizacije ne naredijo dovolj za društva in obratno, da društva ne sodelujejo dovolj aktivno s krovnimi 
organizacijami. 
 
Na področju športa za vse namreč vidimo ogromne potenciale za lokalna športna društva, da razširjajo 
in obogatijo svoje obstoječe programe in s tem omogočajo boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, 
gospodarstvom in nenazadnje z ostalimi društvi iz lokalnega okolja, kot so društva upokojencev. 
 
Pri pripravi 11. Kongresa športa za vse – gibalna aktivnost zaposlenih smo pozvali vsa društva, ki so 
člani Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, da naj predstavijo primere dobrih 
praks, kako sodelujejo z različnimi gospodarskimi subjekti in kakšne programe pripravljajo za 
populacijo zaposlenih, vendar žal tudi tokrat nismo dobili nobenega odziva. Zato smo zaprosili nekatere 
gospodarske subjekte, da predstavijo svoje aktivnosti, kako skrbijo za gibalno aktivnost in zdravje svojih 
zaposlenih. Primerih nekaterih dobrih praks, bodo tako predstavljeni na 11. Kongresu športa za vse. 
Člani organizacijskega odbora in programskega sveta želimo, da bodo predstavljeni primeri dobrih 
praks spodbuda športnim društvom pri pripravi zanimivih športnih programom za zaposlene. 
 
 


