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ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE  
 

Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo je bila ustanovljena 13. 
marca 1993, ko se je na skupščini preimenovala iz tedanje zveze Partizana Slovenije. Njene korenine 
segajo globje, vse tja do SOKOL-ov (Sokolska zveza), s čimer so povezane izkušnje in več kot 100-letna 
tradicija delovanja na področju športne rekreacije in športne vzgoje. Vseslovensko prepoznana 
družbena organizacija 'športa za vse' danes povezuje preko 180 športnih društev in zvez iz celotne 
Slovenije.  

Vizija  

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s sorodnimi civilno družbenimi organizacijami omogočala 
nadaljni razvoj področja 'šport za vse' v Sloveniji in zagotavljala podstat izvajanju programov športne 
rekreacije in športne vzgoje.  

Poslanstvo  

Športna unija Slovenije se bo pozicionirala kot najboljša izbira za partnerstvo, povezovanje in delovanje 
(v njenem okviru) društvom in zvezam na področju športne rekreacije in športne vzgoje na 
nacionalnem in mednarodnem nivoju.  

Vrednote:  

1. Tradicija  

2. Povezovanje  

3. Solidarnost in vzajemnost  

4. Prostovoljstvo  

5. Znanje  

6. Pripadnost  

Slogan  

»Povezani v gibanju!«  

Danes s sloganom »Povezani v gibanju!« izpostavljamo pomen gibanja za zdravje, dobro počutje in 
kvaliteto življenja.  
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3.7. ŠUS AKADEMIJA ..................................................................................................................... 30 
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UVODNI PREGLED  

Leto 2017 je prvo leto mandata predsednikovanja Dejana Crneka. Bilo je dinamično tako na področju 
športne politike kot izvajanja programov v novi, regijski organiziranosti Športne unije Slovenije. 
Področje športne politike je sredi leta zaznamoval sprejem Zakona o športu (ZŠpo-1), kjer so bile želje 
in zahteve organizacij in društev na področju športa za vse oziroma ožje športne rekreacije ponovno 
prezrte ali vsaj ne v dovolj veliki meri upoštevane. Še naprej krovna organizacija (tudi za področje 
športa za vse) ostaja Olimpijski komite Slovenije (OKS-ZŠZ), kar pomeni za Športno unijo Slovenije resen 
razmislek o nadaljnjem tesnejšem sodelovanju s to organizacijo. Konec leta so bile volitve v Svet 
Fundacije za Šport, na kateri se je dobro odrezala tudi Športna unija Slovenije, saj je bil naš kandidat 
izvoljen v Svet fundacije na področju športne rekreacije.  

V letu 2017 je bila v mesecu marcu redna skupščina organizacije, katere se je udeležilo 66 članic od 160 
s pravico glasovanja na skupščini sami. V sklopu dnevnega reda skupščine so se delegati seznanili s 
poročili poslovanja zveze in z realizacijo projektnih aktivnosti v preteklem letu, temu pa je sledila 
predstavitev predvidenih aktivnosti in potrjevanje Letnega načrta dela ŠUS za 2017. V okviru dnevnega 
reda je bila obravnavana točka Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki je bil z večino glasov sprejet 
in potrjen. Novo potrjeni pravilnik je nadomestil Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih 
podatkov iz leta 2015 ter Pravilnik o varovanju osebnih podatkov iz leta 2007. Meseca decembra je bil 
za članice organiziran prednovoletni sprejem s priložnostnim programom in pogostitvijo. Udeleženci 
so v sproščenem vzdušju premlevali zabavne in manj zabavne dogodke v letu in nazdravili 'novim 
zmagam' v prihajajočem 2018. 

Poleg regijske organiziranosti je največjo organizacijsko spremembo v okviru organizacije doživela 
pisarna ŠUS. S sklepom marčevske skupščine se je vzpostavila organizacija s funkcijami: generalni 
sekretar, dva sekretarja za podpora programov (domači in mednarodni) in sekretar za administrativne 
zadeve. Za vse navedene funkcije so bila sklenjena redna zaposlitvena razmerja in sicer funkcije 
generalni sekretar, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve ter sekretar za programske 
zadeve za določen čas in sekretar za administrativne zadeve za nedoločen čas.  

Programsko in organizacijsko so delovanje organizacije v 2017 zaznamovali dopolnitve obstoječih 
programov, njihova posodobitev ter objava novih programov za področje športne rekreacije in zdravja. 
V tem kontekstu lahko izpostavimo program Zdravju prijazna organizacija (ZPO), ki je nadgradnja v 
veliki meri že razvitega programa Zdravju prijazno podjetje (ZPP). Poleg telesne in psihične 
pripravljenosti zaposlencev vključuje še ostale segmente zdravja na delovnem mestu, kot jih 
predvidevajo smernice Ministrstva za zdravje RS. Uspešno zaključen program v okviru projekta 
rezultira s podelitvijo certifikata ZPO. V sredini leta 2017 je Športna unija Slovenije podpisala pogodbo 
za pilotski projekt ZPO s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in aktivnosti konec leta 2017 tudi uspešno 
zaključila. Prvi certifikat bo tako slavnostno podeljen organizaciji PZS v mesecu februarju 2018 ob 
otvoritvi njihovih novih poslovnih prostorov. V mesecu septembru smo na Kongresu športa za vse v 
Ljubljani predstavili mednarodni partnerski program European Fitness Badge (EFB). Posamezniku je 
omogočeno, da na temelju baterije testov (razvitih v okviru mednarodnega projekta EFB) primerja 
svoje telesne sposobnosti (7 vaj s področij: moč, vzdržljivost, raztegljivost in stabilnost) z ostalimi 
Evropejci primerljivo na spol in starost. Sam program je informacijsko izjemno dobro podprt, tako da 
udeleženci testiranj lahko dobijo rezultate testiranja v elektronski obliki preko e-pošte. Športna unija 
Slovenije je s svojim strokovno usposobljenim osebjem od meseca septembra do konca leta izvedla 
več testiranj širom Slovenije, na katerih se je testiralo skoraj 300 udeležencev.  

Pomembna novost v letu 2017 je bila regijska razdelitev v okviru formalne organizacijske strukture. 
Določenih je bilo 8 regij (Bela Krajina in Dolenjska, Gorenjska, Goriška in Notranjska, 
Osrednjeslovenska,  Savinjska in Koroška, Slovenska Istra in Kras, Štajerska in Prekmurje, Zasavje in 
Posavje). Cilj regijske razdelitve in s tem regijske koordinacije je povezovanje društev na regijskem 
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nivoju ter lažja predstavitev programov in dela organizacije preko regijskih koordinatorjev. Večinoma 
smo z regijskimi koordinatorji 'prebijali led' na tem področju, čeprav uspešno izvedeni regijski dogodki 
nakazujejo, da je bila odločitev pravilna. 

Cilji izvajanja ostalih programov v okviru Letnega delovnega načrta (Veter v laseh, Slovenija v gibanju 
365, 365 Zdravo društvo, Festival aktivnega staranja, Jutranja telovadba na prostem, Naravi prijazne 
športne počitnice) so bili večinoma doseženi ali celo preseženi, izjema je zgolj ŠUS Akademija. V okviru 
Akademije organizacija izvaja usposabljanja za Vaditelja ŠR1 in ŠR2, na katere se prijavljajo kandidati iz 
društev, ki bi želeli (samostojno) voditi vodene vadbe. S sprejetjem Zakona o Športu, ki je stopil v 
veljavo z mesecem junijem, lahko rečemo, da je na področju usposabljanja na področju športne 
rekreacije zavladala zmeda. Usposabljanje za obstoječe programe je postalo vprašljivo (vaditelj ŠR1), 
tako, da s strani društev ni bilo izkazanega interesa, zato  v letu 2017 kot organizacija usposabljanj 
nismo izvedli. Smo pa za imetnike naziva vaditelj ŠR1 in ŠR2 izvedli licenčne seminarje (tudi v sklopu 
Kongresa Športa za vse), s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno opravljanje zadolžitev v društvih. 

Športna unija Slovenije je bila tudi v letu 2017 dejavna na humanitarnem področju, in sicer z je v 
sodelovanju z Rotary klubom Velenje organizirala športne počitnice za otroke iz socialno ogroženih 
družin. V Gozdni šoli Mozirje je ekipa mentorjev otrokom popestrila počitnice s pestrim naborom 
raznovrstnih športnih aktivnosti in animacij ter jim na obraz narisala nasmeh. 

Ministrstvo za zdravje RS je prepoznalo potencial in dobro zasnovo programa Veter v laseh, v okviru 
katerega so že bile uvedene nekatere novosti, največja preobrazba in nadgradnja pa je načrtovana v 
prihodnjih dveh letih. 

V letu 2017 je organizacija kandidirala za javna sredstva in bila uspešna na razpisih Fundacije za Šport 
(FzŠ), Ministrstva za Izobraževanje Znanost in Šport (MIZŠ) in Ministrstva za Zdravje. (MZ). Na FzŠ so 
bila pridobljena sredstva nižja od pričakovanih, so bile pa prijave na MIZŠ in prijava s projektom Veter 
v laseh na MzZ za triletno financiranje zelo uspešne. Hkrati so bile prepoznane možnosti za leto 2018, 
kjer bi poleg projektov športne rekreacije kandidirali s projekti promocije zdravja. Znatna sredstva za 
to področje razpisujeta Ministrstvo za delo socialo in družino (MzDSD) in MZ. Na področju ozaveščanja 
in promocije zdravja smo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) obnovili pogodbo o 
sodelovanju, ki sta jo podpisala direktor NIJZ dr. Eržen in predsednik Športne unije Slovenije Dejan 
Crnek.  

Konec leta 2016, točneje v mesecu decembru je Športna unija Slovenije odpovedala pogodbo z 
upravnikom Športne hiše Ilirija - podjetjem SPL d.d. Razlog za odpoved je bilo nezadovoljstvo 
najemnikov s (pre)visokimi stroški in storitvami, ki jih je zaračunaval upravljalec. Po trimesečnem 
odpovednem roku je z mesecem aprilom 2017 upravljanje objekta prevzela pisarna Športne unije 
Slovenije. Pisarna se je z dobavitelji energentov (voda, plin, elektrika,...) dogovorila za boljše pogoje, 
kar je rezultiralo v nižjih obratovalnih stroških za najemnike. Hkrati so stekli pogovori z OVE Ljubljana 
o brezplačni vgraditvi dodatne kogeneracijske enote (elektrarne) na objekt Športne hiše Ilirija. 

Posebno poglavje v poslovanju organizacije predstavlja področje upravljanja in ravnanja z nepremičnim 
premoženjem ŠUS. V letu 2017 je IO s sklepom za delo na tem področju pooblastil pisarno Športne 
unije Slovenije. Čeprav je bil v času prejšnjega mandata vzpostavljen Interni register nepremičnin (IRN) 
in s tem popisano premoženje organizacije, je ostal nepregleden, neusklajen z dejanskimi vrednostmi 
nepremičnin. Zato je dejansko stanje prikrito in prikaz stanja v knjigovodskih listinah nerealen. V 
društvenem skladu se nahajajo tako objekti, ki služijo namenu športne rekreacije, kot objekti in 
zemljišča za druge namene (socialna stanovanja, šolski prostori, župnišče, travniki, sadovnjaki, 
parkirišča ...) in z vidika upravljanja ter ravnanja zahtevajo specifično obravnavo. Objekti so večinoma 
stari (nekateri so bili zgrajeni pred II. SV) in slabo vzdrževani, saj organizacija načrtnega vzdrževanja ni 
izvajala - svetla izjema je investicija v prenovo Športne hiše Ilirija v letu 2012. Nekateri objekti so pred 
samozrušitvijo (Oplotnica, Zagorje, Trbovlje,...), ostali na ramenih upravljalcev društev ali občin, ki z 
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zadnjimi močmi skrbijo za tekoče vzdrževanje. Informacije pridobljene z obiski na terenu pri 
upravljalcih (društva in občine) so pokazale, da je komunikacije z organizacijo (predstavniki prejšnjih 
vodstev) zastala na mrtvi točki glede nadaljnega razvoja tega področja. V letu 2017 smo z društvi 
upravljalci izvedli dve posvetovanji in več srečanj, tako da je lahko tudi na temelju njihovih pričakovanj 
in vizije nastal posodobljen Program za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (PGNP), s katerim 
bomo v okviru možnosti skušali izvesti kvalitativen preskok na tem področju. 

V letu 2017 je bilo tudi bogato delovanje na mednarodnem področju. Športna unija Slovenije je nosilec 
projekta Move Transfer, v okviru katerega prenašamo koncept, znanje in ideje programa Zdravo 
društvo v Bolgarijo in na Malto. Na osnovi povratnih informacij partnerjev bomo pripravili nadgradnjo 
programa Zdravo društvo tudi na nacionalnem nivoju. Projekt Active School Communities je ponudil 
novo razvito orodje, ki omogoča boljše in tesnejše sodelovanje na področju telesne aktivnosti vseh 
otrok in mladostnikov med šolami in drugimi akterji lokalne skupnosti, kot so športna društva, lokalne 
športne organizacije, lokalne oblasti in ostali sektorji, ki lahko pozitivno vplivajo na telesno aktivnost 
mladih. Meseca septembra je potekal Evropski dan športne rekreacije – European Fitness Day, v 
pomladnih mesecih pa je bila promovirana telesna aktivnost v že tradicionalni mednarodni kampanji 
Now We Move in Tednu gibanja – Move Week. Uspešno je bil organiziran Certified Leadership Course, 
uveljavljeno mednarodno izobraževanje vodilnega kadra na področju športa za vse. 

 

 

Dejan Crnek, predsednik 

Športna unija Slovenije 
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1. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI 

1.1. SKUPŠČINA ŠUS 

V letu 2017 je bila izpeljana ena redna letna skupščina, in sicer:  

• v torek, 28.3.2017 v Ljubljani.  
 

Redna letna skupščina, na kateri je sodelovalo 66 članic ŠUS, je poleg letnih poslovnih in finančnih 
poročil zajemala še letni program dela in finančni načrt za leto 2017 ter Pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov. 
 
Skupščina je sprejela sledeče sklepe:  

• št. 1/3-2017: »Skupščina izvoli delovna telesa skupščine in vanje imenuje: 

• za predsednika: predsednik mag. Patrik Peroša (UŠZP) 

• za verifikacijsko komisijo: Katarina Geršak (Športna zveza Velenje), Damjan Kuzma (Društvo 
za športno rekreacijo, turizem in prosti čas KMS), Primož Sulič (Športna zveza Ajdovščina) 

• za overovatelja zapisnika: Franjo Rozman (Plavalni klub Terme Ptuj), Renato Vezzosi 
(Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice) 

• za zapisnikarja: Tomaž Jarc (Atletski klub Domžale).«  
 

• št. 2/3-2017: »Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev na skupščin, z dne 28.3.2017, se opravi z 
javnim glasovanjem.«  
 

• št. 3/3-2017: »Sprejme se dnevni red: 
1. Otvoritev 
2. Skupščina 28.3.2017 
2.1 Izvolitev organov skupščine 
2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 
2.4 Poročilo verifikacijske komisije 
3. Letno poročilo za 2016 
4. Letni program dela in finančni načrt 2017 
5. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.«  
 

• št. 4/3-2017: »Sprejme se poročilo verifikacijske komisije, z ugotovitvijo, da je na skupščini 
zadostno število prisotnih predstavnikov članic in da skupščina lahko nadaljuje z delom in pravno 
veljavno odloča.« 

• št. 5a/3-2017: »Skupščina dovoli Danielu Knausu, da razpravlja pri tej točki.«  

• št. 5b/3-2017: »Skupščina sprejeme letno delovno poročilo ŠUS za leto 2016.«  

• št. 6/3-2017: »Skupščina sprejme letni program dela in finančni načrt 2017.«  

• št. 7/3-2017: »Sprejme se Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ter se razveljavita Pravilnik o 
varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov iz leta 2015 ter Pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov iz leta 2007.«  

1.2. IZVRŠNI ODBOR 

Izvršni odbor je v letu 2017 sprejel 143 sklepov v okviru:  
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• sedmih rednih sej, 

• dveh izrednih sej in  

• petih korespondenčnih sej. 
 

  ŠTEVILO SPREJETIH SKLEPOV 

ŠT. SEJ REDNA SEJA IZREDNA SEJA KORESPONDENČNA SEJA 

1 28 3 1 

2 17 3 2 

3 24   2 

4 18   3 

5 14   1 

6 12     

7 15     

ŠTEVILO SPREJETIH SKLEPOV 
PO SEJAH 

128 6 9 

ŠTEVILO SKLEPOV SKUPAJ 143 

 
Pomembnejše odločitve so se objavljale v obliki sporočila za javnost na spletni strani ŠUS in v e-novicah 
članic.  

1.3. NADZORNI ODBOR IN ČASTNO RAZSODIŠČE  

Častno razsodišče se v letu 2017 ni sestalo, saj skladno s pristojnosti, opredeljenimi v Pravilih, ni bila 
obravnavana nobena kršitev pravic in dolžnosti članov iz 7. poglavja Pravil ŠUS. 

Nadzorni odbor mandata se je poleg neformalnih srečanj uradno sestal na treh rednih sejah (2., 3. In 
4. redni seji Nadzornega odbora). Na seji so bili poleg obravnave zaključnega poročila ŠUS prvenstveno 
obravnavani sklepi posameznih sej Izvršnega odbora ŠUS.  

Nadzorni odbor se je redno seznanjal z dogodki in aktivnostmi, povezanimi z delovanjem ŠUS. Soglasna 
ugotovitev članov NO je, da glede na znane informacije v obravnavanih primerih ni bilo zaznati nobenih 
nepravilnosti, ki bi zahtevale posebno pozornost ali ukrepanje. Predstavniki NO so se redno udeleževali 
tudi sej Izvršnega odbora. 

1.4. AKTI ŠUS 

Skupščina ŠUS je na svojem rednem letnem zasedanju sprejela sklep, da se razveljavita Pravilnik o 
varovanju poslovnih skrivnosti osebnih podatkov iz leta 2015 ter Pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov iz leta 2007. Z istim sklepom je bil sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. 

1.5. ČLANSTVO  

Izvršni odbor je v letu 2017 potrdil 37 novih članic in črtal 44 članic skladno s Pravili ŠUS. Po sprejetem 
sklepu o črtanju članic je 7 črtanih članic članarino naknadno poravnalo, ki so zato ohranile članstvo. 
Na dan 31.12.2017 je bilo v registru ŠUS 184 polnopravnih članic. 

 

  ŠTEVILO SPREJETIH ČLANOV 

ŠT. SEJ REDNA SEJA IZREDNA SEJA KORESPONDENČNA SEJA 
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1 4 X X 

2 3 X X 

3 7   X 

4 9   X 

5 8     

6 2     

7 4     

ŠT. SPREJETIH ČLANOV 37 X X 

SKUPAJ 37 

  ŠTEVILO ČRTANIH ČLANOV 

ŠT. SEJ REDNA SEJA IZREDNA SEJA KORESPONDENČNA SEJA 

1 8   X 

2 X   36 

3 X   X 

4 X   X 

5 X     

6 X     

7 X     

ŠT. ČRTANIH ČLANOV 8 X 36 

SKUPAJ 44 

1.6. PARTNERJI ŠUS IN UGODNOSTI ZA ČLANICE ŠUS 

V letu 2017 se je nadaljevalo nudenje brezplačnih ur svetovanja, delavnic in izobraževanj za članice 
ŠUS tako na področju računovodskih in pravniških storitev, vodenja športnih programov in organizacije 
dogodkov, informacijske podpore in komuniciranja z javnostjo. Članice so imele možnost brezplačno 
koristiti prostore ŠUS za seminarje, sestanke in druga srečanja neprofitnega značaja. 

V okviru organizacijskih ugodnosti smo v sodelovanju z dosedanjim partnerjem Zavarovalnico Triglav 
d.d. vaditeljem športne rekreacije omogočali ugodno ureditev zavarovanja poklicne odgovornosti, za 
vadeče v društvih nezgodno zavarovanje ter zavarovanje odgovornosti organizatorja in nepremičnin. S 
partnerji smo zagotavljali ugoden nakup športne opreme, rekvizitov in promocijskih oblačil iz ponudbe 
ŠUS. 

Med ostalimi organizacijskimi ugodnostmi sta še izposoja kombiniranega vozila – kombija ŠUS in 
izposoja opreme za športne prireditve in družabna srečanja (ciljni lok, stopničke za zmagovalce, klopi, 
odsevni brezrokavniki idr.). 

V okviru različnih projektov smo vzpostavili ali nadgradili partnerske odnose tako z javnim sektorjem 
na nacionalni in lokalni ravni kot z gospodarstvom in civilno družbenimi organizacijami. 
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NACIONALNO: 

 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT: Sodelovanje s predlogi in pobudami pri 

pripravi Letnega programa športa in Zakona o športu. 

 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ: Partnersko sodelovanje v sklopu 

Kongresa športa za vse, kjer smo izvedli 11. Forum športa za vse, ter vzpostavitev Odprtega 

slovenskega foruma športa za vse, kjer je povezanih več športnih organizacij, ki delujejo na 

področju športa za vse. Sodelovanje je bilo uspešno tudi na mednarodnem področju, kjer med 

pomembnejšimi dogodki izstopa TAFISA Europe konference, ki jo je ŠUS izvedel skupaj z OKS-ZŠZ 

v času Evropskega tedna športa v Ljubljani. Ob uradni otvoritvi konference je prisotne nagovorila 

tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. 

 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE: Podpis sporazuma o sodelovanju, predstavitev 

projekta Zdravo društvo in Zdrava vadba na strokovnem izobraževanju za zdravstvene delavce in  

predstavitev Zdrave vadbe in zdravih društev v knjižici Z gibanjem do zdravja. 

 SLOVENSKA VOJSKA: Podaljšanje pogodbe o sodelovanju. Podpora izvedbe dogodkov članic ŠUS 

in športnih počitnic v Gozdni šoli Mozirje. 

 FAKULTETA ZA ŠPORT: Sodelovanje strokovnih delavcev FŠ v okviru usposabljanj, licenčnih 

seminarjev in delavnic. Predstavitev ŠUS in njenih projektov študentom FŠ. Podelitev certifikatov 

Zdrava vadba študentom smeri športna rekreacija in kineziologija. Sodelovanje na področju 

krepitve borze kadra strokovnih delavcev v športnih društvih. 

 ZDRAVSTVENA FAKULTETA: Sodelovanje strokovnih delavcev ZF v okviru usposabljanj, licenčnih 

seminarjev in delavnic. 

LOKALNO: 

 OBČINE: Sodelovanje v okviru regijske podpore članic ŠUS v projektih Veter v laseh in Zdravo 

društvo. Razgovori o vzpostavitvi ustrezne podpore programom telesne vadbe na lokalni ravni. 

Razgovori glede športne infrastrukture, kjer je ŠUS lastnik ali solastnik. 

 ŠOLE: Sodelovanje v okviru projekta v Veter v laseh in informiranje športnih pedagogov o pomenu 

gibalne inteligence otrok. 

 OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE: Sodelovanje v okviru regijske podpore in mreženja članic ŠUS s 

skupnimi posveti in delavnicami. 

 ZDRAVSTVENI DOMOVI: Sodelovanje v okviru projekta Zdravo društvo/Zdrava vadba in 

predstavitev članic v zdravstvenih domovih v okviru različnih priložnosti. 
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2. FINANČNI NAČRT IN REALIZACIJA ZA LETO 2017 

V tabeli so razvidni načrtovani in realizirani proračunski prihodki in odhodki organizacije v letu 2017. 
Rezultati temeljijo na prilivih in odlivih na transakcijskih računih Športne unije Slovenije, odprtih pri 
Intesa SaoPaolo d.d. in Delavska hranilnica d.d. 

TABELA NAČRTA IN REALIZACIJE PRORAČUNA V LETU 2017 V EUR 

 

PRIHODKI Načrt 2017 Realizacija 2017 Indeks 

Društva 22.500 12.572 55,88% 

Storitve in material 89.000 97.397 109,43% 

Najemnine 223.500 236.939 106,01% 

Mednarodni viri financiranja 30.000 21.117 70,39% 

Domači (javni) viri financiranja 61.000 91.855 150,58% 

Sredstva iz sponzorstva in donacij 3.000 2.909 96,97% 

Obresti  (depoziti in ostale obresti) 3.000 1.054 35,13% 

Prodaja nepremičnin 93.000 93.899 100,97% 

Izredni + Drugi prihodki 5.000 22.053 441,06% 

SKUPAJ PRIHODKI  530.000 579.795 109,40% 

STROŠKI in ODHODKI Načrt 2018 Realizacija 2017 Indeks 

Zaposleni (BRUTO BRUTO) 108.000 112.798 104,44% 

Voljeni in imenovani organi 16.500 4.739 28,72% 

Računovodstvo + informatika + PTT + internet 20.500 19.897 97,06% 

Energenti (stroški ŠHI) 89.500 82.743 92,45% 

Reprezentanca 5.000 2.751 55,02% 

Pogodbeni sodelovci 18.000 21.742 120,79% 

Notarji in odvetniki (sodne in upravne takse) 21.500 14.666 68,21% 

Storitve in material 32.000 4.056 12,68% 

Stroški plačilnega prometa + obresti 1.000 723 72,30% 

Članarine mednarodnim in domačim organizacijam 2.000 1.759 87,95% 

Zavarovalnine 10.000 6.760 67,60% 

Stroški izvajanja programov in organizacije dogodkov  82.000 110.825 135,15% 

Investicijsko in tekoče vzdrževanje 40.000 43.789 109,47% 

Stroški kredita - EKO SKLAD 38.000 43.828 115,34% 

DAVKI - DDV in NEPREMIČNINE (NUSZ) 40.000 57.262 143,16% 

Izredni in drugi odhodki 6.000 16.758 279,30% 

SKUPAJ STROŠKI in ODHODKI 530.000 545.096 102,85% 

Presežek PRIHODKI - ODHODKI  0 34.699   

 

 

 

 

 

Obrazložitev postavk, ki bistveno odstopajo od načrta: 
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Prihodki: 

• pri postavki Društva so bile poleg članarin, predvideni še prilivi iz naslova usposabljanja in 
zavarovanja vaditeljev; v letu 2017 usposabljanj ni bilo, zato manjši priliv na postavki  

• pri postavki Mednarodni viri finaciranja je odstopanje rezultat dinamike prilivov s strani 
evropskih organizacij (Erasmus+) 

• pri postavki Domači (javni) viri financiranja ni bil načrtovan uspeh na razpisu Ministrsva za 
Zdravje s programom Veter v laseh (VVL) in pridobili smo nekaj več od načrtovanih sredstev s 
strani Ministrstva za Šport 

• postavka Obresti je nižja zaradi zniževanja bančnih obrestnih mer na vezana sredstva 

• postavka Izredni in drugi prihodki izkazuje vračilo sredstev iz naslova projekta vzdrževanja 
nepremičnega premoženja, vračila preplačil, izvržbe in ostali nenačrtovani prilivi 

 

Odhodki: 

• postavka Voljeni in imenovani organi je nižja zaradi racionalizacije stroškov v okviru delovanja 
voljenih in imenovanih organov, v skladu s predvolilno zavezo  

• postavka Storitve in material je bila planirana previsoko 

• postavka Reprezentanca je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije delovanja zveze  

• postavka Pogodbeni sodelavci je višja od načrtovane zaradi sklenitve pogodbe s sodelavko za 
izvajanje programa ZPO 

• postavka Zavarovalnine je nižja zaradi manjšega števila zavarovanj vaditeljev in društev 

• postavka Stroški kredita - EKO SKLAD je bila planirana prenizko 

• postavka Stroški izvajanja programov in organizacij dogodkov je višja zaradi pridobljenih 
dodatnih nenačrtovanih sredstev iz javnih virov financiranja, katera  so bila namenjena 
izvajalcem programov in projektov ŠUS 

• postavka Davki je višja od načrtovane zaradi vpliva obrnjene davčne obveznosti pri izračunu 
DDV  

• postavka Izredni in drugi odhodki je višja iz naslova obveznosti iz zaključene mediacije  

 

2.1. INTERNA ORGANIZIRANOST 

Management ŠUS je v letu 2017 deloval v prostorih sedeža Športne unije Slovenije na Vodnikovi cesti 
155, v Ljubljani. Strukturo managementa sestavljajo: 

• generalni sekretar (zaposlitev za določen čas) 

• sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve (zaposlitev za določen čas) 

• sekretar za programske zadeve (zaposlitev za določen čas) 

• sekretar za administrativne zadeve (zaposlitev za nedoločen čas) 

Za izvrševanje nalog za določena strokovna področja so na principu virtualne organizacije sklenjena 
pogodbena sodelovanja s poslovnimi partnerji strokovnjaki za področje računovodstvih, odvetniških in 
IT storitev. Za izvajanje projektov, PR, izobraževanja in druge aktivnosti ŠUS se je priložnostno in 
časovno omejeno na posamezno dolžino projekta sklepalo sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami. 
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2.2. FINANČNO POSLOVANJE 

Športna unija Slovenije posluje preko transakcijskega računa odprtega pri banki Intesa SanPaolo d.d., 
katera je že od začetka tudi skrbnik kredita Ekosklada in transakcijskega računa odprtega pri Delavski 
Hranilnici d.d.  

Stanje na transakcijskem računu pri banki Intesa SanPaolo d.d. na dan 31.12.2017 je 156.537,70 EUR. 

Stanje na transakcijskem računu pri banki Delavska Hranilnica d.d. na dan 31.12.2017 je 81.778,10 EUR. 

V letu 2017 je Športna unija Slovenije plasirala presežna sredstva v obliki depozitov pri Delavski 
Hranilnici. Na dan 31.12.2017 je znesek vezan v depozitih 700.000,00 EUR.  

Na dan 31.12.2017 ima ŠUS nekaj kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti. Najpomembnejša je 
obveznost  iz naslova najetega kredita EKO Sklada. V letu 2013 je bil za rekonstrukcijo ŠHI najet kredit 
v višini 892.912,32 EUR. Do 31.12.2017 je bilo iz naslova glavnice in obresti poplačanih 536.770,91 EUR, 
tako, da ostane za odplačilo kredita še 356.141,40 EUR. Zaključi se leta 2027. 

Na dan 31.12.2017 ima ŠUS kratkoročne poslovne terjatve v višini 275.987,07 EUR, od tega izstopajo 
terjatve do A-GIT d.o.o. v višini 138.379,57 EUR (prodaja nepremičnine), Dve Mari d.o.o. v višini 
34.225,24 EUR (najemnina), ALGO  CO d.o.o. v višini 9.771,13 EUR (najemnina) in Fundacija za šport 
7.913,36 EUR (sredstva pridobljena iz razpisa). 

 

2.3. PREMIČNO IN NEPREMIČNO PREMOŽENJE ŠUS 

Premično premoženje 

ŠUS ima v lasti kombinirano vozilo Renault Trafic 2.0 DCI, letnik 2012, število sedežev: 9. Vozilo je redno 
servisirano. Opremljeno je z nalepkami logotipov ŠUS, ki služijo promociji dejavnosti in projektov ŠUS. 
Kombinirano vozilo je prioritetno namenjeno najemu članicam ŠUS. 

ŠUS ima v lasti zgodovinske umetnine, in sicer osem slikarskih del – šestim je avtor Maks Koželj, ene 
Dore Klemenčič Maj in Jure Cekute. Vrednost vseh umetnin znaša 13.560 EUR po cenitvi, ki jo je opravil 
cenilec umetnin Slavko Stošicki. Umetnine so shranjene. 

Med premičnine sodi tudi oprema za športne prireditve z logotipi projektov ŠUS za izposojo članicam, 
in sicer: napihljiv ciljni lok do višine, 2 napihljivi plesalki, 3 zložljivi šotori 3x3m, stopničke za zmagovalce 
(za individualne športe), 30 odsevnih brezrokavnikov, 2 oglasni »piši briši« tabli (za rezultate, prijave 
ipd.), 2 brezžična naglavna mikrofona, 5 setov prenosljivih miz s klopmi (miza 200 x 60 klop 200 x 25 
cm) ter ostale premičnine, ki so ustrezno evidentirane v registru osnovnih sredstev. 

Nepremično premoženje 

Športna unija Slovenije (v nadaljevanju: ŠUS) ima po dostopnih evidencah Geodetske uprave Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: GURS), računovodskih knjigah ŠUS in Zemljiške knjige v polni ali delni lasti 42 
zaokroženih sklopov nepremičnin (zemljišč in zgradb), ki so evidentirane v internem registru 
nepremičnin ŠUS, vzpostavljenem v letu 2014. Potrebno je upoštevati dejstvo, da je Športna unija 
Slovenije postala (so)lastnik nepremičnin kot pravna naslednica organizacije Partizan Slovenije zveza 
za telesno vzgojo. Le ta je nepremičnine prejela iz naslova denacionalizacije lastnine in v obliki donacij. 
Športni objekti so bili zgrajeni s prostovoljnim delom članov sokolskih društev in društev TVD Partizan 
ter s samoprispevki lokalnih skupnosti in donacijami. V preteklih desetletjih pa vse do danes so 
nekatere nepremičnine v upravljanju lokalnih društev (pravnih naslednikov sokolskih društev in 
društev TVD Partizan), Športna unija Slovenije pa do leta 2012 za tekoče in investicijsko vzdrževanje 
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teh nepremičnin ni vlagala sredstev. Izjemo v letu 2012 z zaključkom prenovitvenih del v letu 2013 
predstavlja investicija v prenovo Športne hiše Ilirija, s katero sedaj upravlja Športna unija Slovenije. 

Finančna realizacija 2017 za nepremično premoženje ŠUS (v EUR): 

Spodnji tabela prikazuje spremembe v društvenem skladu zaradi upravljanja nepremičnega 
premoženja v letu 2017. V tabeli so razmejeni prihodki in odhodki transakcijskega računa v povezavi z 
nepremičnim premoženjem oz. društvenim skladom. 

TABELA PRORAČUNA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2017 V EUR 

Finančna realizacija 2017 

Prihodki Odhodki 

a) Prenos fin. rezerv iz preteklih let  
b) Prihodki od prodaje premoženja 
c) Domači javni viri financiranja 
d) Drugi prihodki  
 

365.744,00 
93.899,00 

9.103,00 
16.000,00 

 
 

a) Nakup nepremičnin 
b) Novogradnje 
c) Davek na promet nepremičnin 
d) Davek na nepremičnine / NUSZ 
e) Tekoče vzdrževanje 
f) Investicijsko vzdrževanje 
g) Cenitve 
h) Odplačilo posojil (obresti in 
glavnica) 
i) Finančne rezerve  
j) Drugi odhodki 
j) Izredni odhodki 

0,00 
0,00 

2.380,00 
2.677,00 

19.199,00 
24.900,00 

0,00 
43.828,00 

 
390.452,00 

0,00 
1.260,00 

Skupaj 484.746,00 Skupaj 484.746,00 

 

Obrazložitev postavk Prihodki in Odhodki: 

Prihodki: 

• postavka Prenos finančnih rezerv iz preteklih let predstavlja vrednost prenosa ustvarjenega 
rezervnega sklada  

• postavka Prihodki od prodaje premoženja vključuje prilive KS Železniki, Občina Brežice, Občina 
Šentrupert in ga. Jamnik Polona 

• postavka Domači javni viri financiranja izkazujejo pridobljena sredstva s strani Fundacije za šport za 
investicijsko vzdrževanje objektov 

• postavka Drugi prihodki izkazuje vračilo sredstev za investicijsko vzdrževanje  
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Odhodki: 

• postavka Nakup nepremičnin predstavlja vrednost nakupa nepremičnin v tekočem letu 

• postavka Novogradnje predstavlja vrednost investicij v teku  

• postavka Davek za promet nepremičnin je v nekaterih primerih glede na pogodbene dogovore 
v domeni prodajalca 

• postavka NUSZ, v primerih upravljanja objektov s strani društev oz občin to postavko stroškovno 
pokrivajo upravljalci, izjema je kjer je direktno upravljalec ŠUS oz. ni upravljalca 

• postavka Drugi prihodki izkazuje vračilo sredstev za investicijsko vzdrževanje  

• postavka Tekoče vzdrževanje je stroškovno direktno vezana na upravljalca ŠUS 

• postavka Investicijsko vzdrževanje je stroškovno povezana z objekti, ki so lahko v upravljanju je pa 
ŠUS 100% lastnik 

• postavka Odplačilo posojil (obresti in glavnica) predstavlja letno obveznost do EKO Sklada za najeti 
kredit 

• postavka Finančne rezerve predstavlja novo vrednost rezervnega sklada 

• postavka Drugi odhodki predstavlja nenačrtovane odlive 

• postavka Izredni odhodki nenačrtovane odlive 

 

2.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
I. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
1. PODLAGA ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO (odslej 
ŠUS oziroma društvo) zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu s 
Pravilnikom o računovodstvu in v skladu z 26. členom Zakona o društvih. ŠUS uporablja Slovenski 
računovodski standard (odslej SRS) 33, po potrebi tudi splošne računovodske standarde. Poslovne 
knjige se vodijo po načelu dvostavnega knjigovodstva. 
 
2. POJASNILA O PRIMERLJIVOSTI POSTAVK 
Uporaba metod vrednotenja se v primerjavi s preteklimi leti ni spremenila, tako da ni učinkov na prikaz 
premoženja, obveznosti, ter finančnega stanja.  
Računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja in poslovnega izida.  
 
Pomembnih poslovnih dogodkov po datumu bilance stanja, ki bi vplivali na stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev ni. Prav tako ni pomembnih poslovnih dogodkov, ki po koncu 
obračunskega obdobja ne bi bili vključeni v izkaz poslovnega izida. 
 
ŠUS ima na zunaj bilančnih kontih evidentirano hipoteko pod opravilno številko SV-2320/12 v višini 
356.141,40 
EUR za zavarovanje kredita EKO SKLAD-a. 
 
Obveznosti iz naslova davka od dobička v letu 2017 ni. Vnaprej plačane akontacije davka od dobička 
bodo vrnjen ŠUS-u po predložitvi davčnega obračuna. 
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3. PREJETA IN PORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 
ŠUS je sodeloval na domačih in mednarodnih javnih razpisih. Sredstva iz proračuna RS v višini 61.557,00 
EUR so bila porabljena po razpisnih programih v letu 2017. Poleg sredstev iz proračuna so bila prejeta 
tudi sredstva Fundacije, donacij in drugih mednarodnih virov financiranja. 
 
II. POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
1. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva so izkazana po modelu nabavne 
vrednosti.  
Investicija v Športno hišo Ilirija se delno financira iz dolgoročnega posojila EKO SKLADA. Konec leta je 
med dolgoročnimi razmejitvami iz tega naslova izkazano še 272.114,24 eur. 
 
V skladu s sprejetim sklepom na skupščini marca 2016 je v letu 2016 opravilo podroben inventurni 
pregled nepremičnin v registru osnovnih sredstev. 
Nepremičnine vodene v registru do konca leta 2015 so se brisale in po popisu se je vzpostavil register 
nepremičnin. Inventurni viški nastali pri popisu nepremičnin v višini 510.401,58 eur, se v skladu s SRS 
1 knjižijo med pasivne časovne razmejitve in se bodo prenašali v prihodke sorazmerno z obračunano 
amortizacijo ali prodajo nepremičnin. V letu 2017 se je iz razmejitev konec leta preneslo 6.180,51 eur 
v prihodke iz naslova obračunane amortizacije v letu 2017. 
 
Investicije v teku 
Investicij v teku konec leta 2017 v knjigah ni. 
 
Naložbene nepremičnine 
Ko model vrednotenja naložbenih nepremičnin ŠUS uporablja model nabavne vrednosti. Naložbene 
nepremičnine se amortizirajo z uporabno enakomerne časovne amortizacije. Amortizacijska stopnja 
znaša 3%.  naložbenih nepremičnin ŠUS v knjigah nima.  
 
Nepremičnine 
V letu 2017 so bila zabeležena povečanja nepremičn v višini 24.950 eur. 
 
V znesku nabav je zajeto investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin, ki je povečalo nabavno 
vrednost nepremičnin v registru: 

• Ljubljana- objekt Trnovsko predmestje – sanacija strehe, klančine in ploščadi v skupni višini 
24.950 eur   

 
Izločena (prodana) so bila naslednja osnovna sredstva: 
 

• Nepremičnina Železniki s knjigovodsko vrednostjo 81.527,83 EUR. Izguba pri prodaji 25.251,85 
eur bremeni tekoči rezultat poslovanja 

• Nepremičnina Brežice s knjigovodsko vrednostjo 39.880,05 EUR. Dobiček pri prodaji 59,95 EUR 
povečuje tekoči rezultat poslovanja 
 

Oprema 
Nabavljena je bila nova čajna kuhinja v poslovnih prostorih ŠUS. Vrednost investicije znaša 1.012,69 
eur. Pri popisu opreme je bila Izločena oprema v skupni višini nabavne vrednosti 6.198,68 eur. Oprema 
je bila v preteklih letih že v celoti amortizirana, zato samo odpis ne bremeni tekočega rezultata.  
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Stopnje amortizacije 
• Zemljišča: 0% 
• Umetniška dela: 0% 
• Zgradbe: 1% 
• Vlaganja v tuja os sr.: 10% 
• Oprema: 20% 
• Računalniška oprema: 50% 
• Drobni inventar do 500 EUR: 100% 
• Naložbene nepremičnine 3% 
 
Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev: 

  Zemljišče Zgradbe 
Naložbene 

nepremičnine 
Druga 

oprema 
Investicije 

v teku 
Skupaj 

Nabavna vrednost             

Stanje na dan 
31.12.16 

5.688.002,64 7.879.539,99   250.659,58   13.818.202,21 

Povečanje v letu 
2017 

0,00 24.950,00   1.012,69   25.962,69 

Zmanjšanje v letu 
2017 

35.978,40 86.418,35   6.443,68   128.840,43 

Stanje na dan 
31.12.17 

5.652.024,24 7.818.071,64   245.228,59   13.715.324,47 

              

Popravek vrednosti             

Stanje na dan 
31.12.2016 

  120.629,18   207.217,62   327.846,80 

Amortizacija   76.361,30   11.497,89   87.859,19 

Zmanjšanje v letu 
2017 

  952,87   6.443,68   7.396,55 

Stanje na dan 
31.12.17 

  196.037,61   212.271,83   408.309,44 

              

Neodpisana 
vrednost 

            

Stanje na dan 
31.12.16 

5.688.002,64 7.758.910,81   43.441,96   13.490.355,41 

Stanje na dan 
31.12.17 

5.652.024,24 7.622.034,03   32.956,76   13.307.015,03 

 
2. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
Dolgoročne finančne naložbe: 
ŠUS Evrofitnes d.o.o.  3.750,00 EUR 
 
3. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 



   

 

17 

Dolgoročne poslovne terjatve predstavlja prostovoljni sklad najemnikov nepremičnine v Celju. Stanje 
sklada konec leta je 1.439,38 EUR. 
 
4. ZALOGE TRGOVSKEGA BLAGA 
Zaloge materiala/ trgovskega blaga se vrednotijo nabavni vrednosti, porabljajo pa po metodi 
povprečne cene. Zmanjševanje zalog se vrednoti s pomočjo povprečnih cen. Prevrednotenje zalog na 
tržno vrednost se opravi s presojo vsake posamezne skupine zalog. V letu 2017 ni bilo prevrednotenja 
artiklov. 
Inventura zalog je bila opravljena konec leta. Ugotovljenih je bilo za 5,31 EUR manjkov in 489,58 EUR 
viškov. Oboje vpliva na tekoči rezultat v navedenih vrednostih. Manjki tekoči rezultat znižujejo, viški, 
pa ga povečujejo. 
Stanje zalog trgovskega blaga konec leta 2017 znaša 10.740,30 eur. 
 
5.KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
Predstavljata  kratkoročna depozita pri Delavski hranilnici d.d. v skupni višini 700.000,00 EUR, 
(zapadlost v marcu in juniju 18). 
 
6. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
 
Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2017 znašajo 275.987,57 EUR 
 
Stanje terjatev do kupcev na dan 31.12.2016 znaša 136.263,69 EUR, od tega izstopajo terjatve ŠUS 
Eurofitnes d.o.o. v višini 33.244,56 (najemnina),  Dve Mari d.o.o. 34.205,34 EUR (najemnina),  Fundacija 
za šport 11.700,00 EUR in KS Železniki 28.125,50 eur (2.obrok prodaja nepremičnine, ki zapade v plačilo 
v 2018) 
 
Ostale kratkoročne terjatve v višini 108.298,87 EUR do družbe A-git 2000 d.o.o. (V letu 2011 odprodaja 
Delavskega Doma Kamnik v višini 750.000€, vrednost doma je po cenitvenem poročilu 700.000€. 
Družba A-git 2000 je nepremičnino v letu 2011 odplačala v višini 400.000€, 350.000€ je pa ostalo 
odprtih zaradi katerih je zadeva na sodišču, v letu 2014 so nakazali v višini 53.475,90 EUR, v letu 2015 
so nakazali 171.412,78, v letu 2016 so nakazali 16.712,45 eur, v 2017 plačil ni bilo) in kratkoročne 
terjatve za obresti v višini 30.080,70 EUR.  
 
Morebitni popravki vrednosti zaradi oslabitve se oblikujejo po Pravilniku o računovodstvu za vsako 
poslovno terjatev na podlagi ocene njene izterljivosti. V letu 2017 popravki terjatev niso bili oblikovani. 
 
V letu 2017 je društvo odpisalo 6.372,51 eur terjatev, za katere se je v letu 2017 ugotovilo, da so 
zastarane. Največji odpis terjatev je bil podjetju Torada v višini 2.300,94 eur in Košarkaškemu društvu 
Ilirija v višini 1.230,96 eur. Razliko pa predstavlja več manjših zneske terjatev, ki so ali zastarale, ali pa 
bi strošek sodne izterjave presegel višino terjatve.  
 
Terjatve ŠUS-a so nezavarovane. Razen terjatve do Gigla, ki je zavarovana s hipoteko na nepremičnino 
Manice Nučič v višini 34.944,45 eur in terjatve do Sekavčnik Adolfine, ki je zavarovana s hipoteko na 
nepremičnino v višini 3.825,34 eur. 
 
 
 
7.DENARNA SREDSTVA 
ŠUS ima odprt poslovni račun pri Banki Koper d.d. in Delavski hranilnici d.d. Stanje na računu na dan 
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31.12.2017 znaša 238.315,80 eur. V blagajni pa je na 31.12.2017 stanje 66,29 eur. 
Pri popisu denarnih sredstev ni bilo ugotovljenih razlik. Stanje gotovine se ujema s knjigovodskimi 
podatki. 
 
8.AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Aktivne časovne razmejitve konec leta znašajo 4.593,65 eur. Predstavljajo stroške nastale za projekte, 
za katere bo Šus prejel sredstva v letu 2018 v višini 3.500,00 eur. Razliko predstavljajo vračunani 
prihodki po računih za storitve opravljene v letu 2017  knjiženih v letu 2018.  
 
9.DOLGOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
ŠUS ima konec leta 2017 izkazana v rezervacijah prejeta sredstva od Fundacije za financiranje športnih 
organizacija v znesku 272.114,24 EUR. Ta sredstva so bila namenjena za izgradnjo Športne hiše Ilirija. 
Sredstva se porabljajo z amortizacijo omenjene nepremičnine. Iz tega naslova se je v letu 2017 preneslo 
v prihodke 3.314,63 eur, kar predstavlja sorazmerni del amortizacije, glede na odstotek pridobljenih 
sredstev v primerjavi z investicijo. 
Iz naslova vzdrževanja nepremičnin pa so na razmejitvah konec leta evidentirana tudi prejeta sredstva 
v višini 24.866,84. Sredstva se bodo prenašala v prihodke sorazmerno z obračunano amortizacijo 
sredstev, za katera so bila pridobljena. 
Na časovnih razmejitvah ima Šus evidentirano tudi vrednost umetniških del 13.560,00 eur, ki so 
evidentirana v osnovnih sredstvih. Ker se umetniška dela ne amortizirajo, ostaja znesek na časovnih 
razmejitvah odprt do prodaje oziroma izločitve iz registra osnovnih sredstev. 
Iz naslova ureditve registra nepremičnin v letu 2016 je odprt na dolgoročnih razmejitvah tudi znesek 
inventurnih viškov nastalih pri popisu nepremičnin, ki se skladu s SRS 1 prenaša v prihodke tekočega 
leta, sorazmerno z obračunano amortizacijo ali prodajo nepremičnin. V letu 2017 se iz razmejitev konec 
leta preneslo 6,180,51 eur v prihodke iz naslova obračunane amortizacije. 
Na razmejitvah je tudi še del sredstev projekta Erazmus prejetih v letu 2016. Sredstva se bodo v skladu 
z časovnim okvirom projekta koristila v letu 2018. 
 
10.DOLGOROČE FINANČNE OBVEZNOSTI 
ŠUS je v letu 2012 črpal dolgoročni kredit EKO SKLADA v višini 477.826,58 E UR in v letu 2013 pa 
378.558,42 EUR, skupaj 856.385,00 EUR. V letu 2015 se je glavnica pričela odplačevati, tako da je 
preostali dolg na dan 31.12.2017 356.141,40 EUR. Od tega so zapadli obroki v letu 2017 v skupni višini 
36.527,32 eur v knjigah prenešeni na kratkoročni del kredita. Dolgoročni del kredita na 31.12.2017 
znaša 319.614,08 eur. 
Posojilo je zavarovano s hipoteko na nepremičnini parcela 456/1 k.o. 1739 Zgornja Šiška z vsemi objekti 
na navedeni parceli. Glavnica upnikove terjatve se od dneva črpanja kredita obrestuje po spremenljivi 
obrestni meri v višini trimesečni EURIBOR za EUR in 1,5% letno. 
 
11. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
Dolgoročne poslovne obveznosti predstavljajo prejete varščine najemnikov prostorov v višini 9.004,50 
eur 
 
12. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 
Kratkoročni dolgovi se ob začetnem prepoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. 
Kratkoročni del posojila Eko sklad      36.527,32 EUR 
 
 
13. KRATKROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
Stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti konec leta znaša skupaj 40.718,29 eur 
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Kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo: 
Obveznosti do dobaviteljev, predplačila    27.049,82 EUR 
Druge kratkoročne obveznosti      13.668,47 EUR 
 
14. KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Predstavljajo odložene prejete prihodke v višini 4.092,00 EUR za projekt School to mowe, ki se bo 
odvijal v letu 2018. Vsebujejo tudi odložene prihodki za prejete članarine za leto 2018 v višini 200,00 
EUR. 
 
 
III. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
ŠUS pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti od članarin in drugih prispevkov članov, iz 
sredstev Fundacije za šport, iz proračuna države (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve), iz lastne dejavnosti, dotacij športnih 
organizacij iz tujine in drugih virov.  
 
Sodilo za razdelitev med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo je razmerje med prihodki pridobitne 
dejavnosti in prihodki nepridobitne dejavnosti. Delež pridobitne dejavnosti za leto 2017 znaša 71,30 
%. 
 
ŠUS uporablja enakomerno časovno amortizacijo. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne 
amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je dano v uporabo. Opredmetena osnovna 
sredstva, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, PUS razporedi kot drobni 
inventar. 
 
V ŠUS je bilo v letu 2017 glede na opravljene ure povprečno število zaposlenih 3,5.  
 
V letu 2017 znaša presežek odhodkov nad prihodki 94.666,02 EUR. Negativen poslovni izid (presežek 
odhodkov nad prihodki) je predvsem posledica gospodarjenja z nepremičninami in izhaja iz 
amortizacije nepremičnin, katera na letnem nivoju predstavlja 76.361,30 EUR odhodkov. Vzrok gre 
iskati tudi pri izkazani izgubi pri prodaji nepremičnine Železniki v višini 25.251,85 eur. Tržna vrednost 
nepremičnine ni dosegla -  z ureditvijo nepremičnin v letu 2016 - vpisane vrednosti nepremičnine v 
registru. Tudi ob morebitnih prodajah drugih nepremičnin je pričakovati negativen učinek na tekoči 
rezultat.  
 
Rezultat je v primerjavi s preteklim letom slabši tudi zaradi izrednih prihodkov iz naslova prejete 
odškodnine SDH v višini 64.235,36 eur (SOS2E obveznice) izkazane v prihodkih leta 2016.. V letu 2016 
je bil pri prodaji nepremične MOL zabeležen tudi prihodek pri prodaji le te v višini 44.100,00 eur. 
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3. PROGRAMI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

3.1. SLOVENIJA V GIBANJU 365  

S projektom Slovenija v gibanju 365 uresničujemo javni interes na področju organiziranih vadb in 
množičnih športnih prireditev ter na ta način dodatno mobiliziramo zainteresirano javnost, saj jo 
spodbujamo h gibanju ter zdravemu načinu življenja. Izvajamo ga na nacionalni ravni skozi celo leto, 
zato sočasno prispeva tudi k dvigu kazalnikov zdravja širše javnosti.  

Slovenija v gibanju 365 je projekt, ki je namenjen udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi 
predznanji, vseh starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih regijah. Udeležba na 
programu je brezplačna za organizatorje in strokovne sodelavce. V okviru projekta spodbujamo 
predvsem redno telesno vadbo za krepitev zdravja, poleg tega tudi različne aktivnosti v obliki 
dogodkov. Udeleženci so se lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in preizkusih v številnih 
krajih po vsej Sloveniji. Aktivnosti so namenjene obenem tudi medgeneracijskemu povezovanju, 
poskrbljeno je za različno telesno pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa 
in z željo pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne. Program je načrtovan in izveden skladno 
z merili Okoljevarstvenega kodeksa OKS-ZŠZ in z merili projekta »Čista zmaga«. Pretežno se izvaja na 
zunanjih športnih objektih ali športnih površinah v naravi na način, da nima negativnih vplivov na 
naravo in okolje. 

Ključno vlogo pri izvajanju projekta imajo regijski koordinatorji. Osrednji del projekta so bile redne 
strokovno vodene vadbe v različnih krajih po vsej Sloveniji, ki so jih izvajala društva in športne 
organizacije, članice Športne unije Slovenije. Uspešni so bili tudi regijski dogodki, ki smo jih organizirali 
z društvi članicami in ob podpori regijskih koordinatorjev. Poleg tega je bilo organizirano športno 
srečanje članic ŠUS na nacionalni ravni. 

Podpora projektu je spletni koledar športnih dogodkov Slovenija v gibanju 365 - baza prireditev, vadb 
in ostalih dogodkov. Organizatorjem in obiskovalcem ponuja pregleden nabor športno rekreativnih 
prireditev, vadb in izobraževanj z aktualnimi obvestili in koristnimi informacijami, blog s poljudno 
strokovnimi vsebinami s področja zdravega življenjskega sloga, informacije o možnosti najema in 
izposoje športne opreme ter nabor ponudbe dela na področju športne rekreacije.  

Spletni koledar tako organizatorjem kot obiskovalcem nudi: 

 pregled organiziranih strokovno vodenih vadb 
 bogat nabor športno rekreativnih prireditev v Sloveniji in nekaj tudi v tujini s ključnimi 
informacijami o dogodkih (naziv prireditve, čas trajanja, način prijave, strošek udeležbe, 
dodatno gradivo) 

 pregled izobraževanj na področju športne rekreacije 
 števec s pregledom skupnih ur gibanja 
 poljudno-strokovno vsebino s področja prehrane, vadbe, zdravega načina življenja 
 predstavitev promotorjev projekta 
 zapise in utrinke z dogodkov, prireditev in vadb 
 izmenjavo izkušenj in dobrih praks 
 izmenjavo, izposojo, prodajo športnih rekvizitov in opreme ter storitev 

 

Do sedaj se nam je priključilo 76 lokalnih izvajalcev, ki izvajajo preko 230 športno rekreativnih vadb in 
dogodkov. Športnim organizacijam, ki so se vključile v projekt, smo ustrezno sofinancirali strokovni 
kader, poleg tega so omenjene organizacije prejele različne oblike podpore (strokovno, promocijsko, 
organizacijsko, informacijsko), s čimer se izrazito poveča kakovost, prepoznavnost in obiskanost 
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rekreativnih športnih programov.  

1. STROKOVNA PODPORA 

 brezplačna udeležba za predstavnika društva na slovesni prireditvi ob zaključku, 

 strokovno svetovanje na področju organizacije in izvedbe športnih programov. 

2. PROMOCIJSKA PODPORA 

 promocijo prireditve in vadb z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si, 

 promocijo v okviru rednih medijskih aktivnosti projekta Slovenija v gibanju 365, 

 pomoč pri vzpostavitvi povezav z lokalnimi mediji, 

 možnosti soustvarjanja vsebine spletne strani na portalu www.slovenijavgibanju.si in 

 promocija prireditve in vadb na socialnih omrežjih ŠUS. 

3. ORGANIZACIJSKA PODPORA 

 popust pri izposoji rekvizitov in opreme, 

 možnost ureditve ugodnega zavarovanja: odgovornosti strokovnih delavcev in organizatorja 

ter nezgodnega zavarovanja vadečih in udeležencev, 

 možnost ugodne izdelave tiskovin (letaki, plakati, brošure), 

 možnost naročila ugodne ponudbe promocijskih materialov, opreme in rekvizitov, kompletov 

medalj in pokalov ter 

 koriščenje različnih storitev partnerjev (moderiranje, fotografiranje …). 

 

4. INFORMACIJSKA PODPORA 

 možnost objave potreb po prostovoljcih in strokovnih delavcih ter 

 možnost naročila ugodne postavitve spletne strani. 

 

Utrinki (pisni in foto) posameznih prireditev so na voljo v okviru NOVIC in UTRINKOV le teh na spletni 
strani: www.slovenijavgibanju.si in Facebook profilu. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število članic ŠUS, vključenih v projekt SVG: 76. 
 Število vseh izvedenih dogodkov in vadb: preko 230. 
 Število zbranih ur gibanja (SVG): več kot 590.000. 
 Število udeležencev športno-rekreativnih prireditev in vadb: več kot 28.500. 
 Število ambasadorjev in ponosnih promotorjev projekta Slovenija v gibanju 365: 9. 
 Regijska zastopanost: 8 regij. 
 Sofinanciranje strokovnega kadra lokalnih izvajalcev programa. 
 Široka mreža rednih strokovno vodenih vadb in dogodkov po vsej Sloveniji. 
 Številčen nabor športnih dogodkov na enem mestu (spletni koledar Slovenija v gibanju 
365) in beleženje števila ur gibanja v okviru vključenih dogodkov. 

 Zagotovitev strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje prireditev 
in vadb, vključenih v mrežo. 

file:///C:/Users/Mojca/AppData/Local/Temp/www.slovenijavgibanju.si
http://www.slovenijavgibanju.si/
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 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 
 Povezovanje društev/organizatorjev, izvedba večjih regijskih dogodkov in nacionalni 
športni dogodek. 

 Dvigniti število udeležencev na športnih dogodkih, vadbah in izobraževanjih. 
 Promocija dogodkov nacionalno (ŠUS) in regijsko (regijski koordinator, društvo). 
 Povečanje ozaveščenosti o pomenu gibanja za zdravje v lokalnem okolju.  
 Dvig ozaveščenosti širše javnosti o možnostih gibanja v prostem času preko socialnega 
stičišča: www.slovenijavgibanju.si.  

 Nadgradnja koledarja Slovenija v gibanju 365. 
 Dinamičen Facebook profil.  
 Štartno ciljni lok in ostala oprema se redno izposoja. 
 Dvig prepoznavnosti projekta Slovenija v gibanju 365, dvig ozaveščenosti o pomenu 
gibanja ter dvig prepoznavnosti Športne unije Slovenije. 

 Objava strokovnih in poljudnih člankov v obliki novic na spletni strani projekta. 
 

Redna organizirana vadba poteka v različnih krajih po vsej Sloveniji v organizaciji članic Športne unije 
Slovenije. Aktivnosti članic Športne unije Slovenije, vključenih v projekt, potekajo v sledečih krajih: 
Braslovče in okoliški kraji, Domžale, Črnomelj, Ribnica, Ajdovščina, Maribor, Koper, Trbovlje, Maribor, 
Kranj, Sevnica, Ljubljana, Žalec, Knežak, Dobrepolje, Šentvid, Krašnja, Bakovci, Krmelj, Izlake, Vrhpolje, 
Novo mesto, Koper in okoliški kraji, Žirovnica, Novo mesto, Velenje, Celje, Gorišnica, Kamna Gorica, 
Polževo, Spodnji Duplek, Solkan, Piran, Bohinj, Boštanj, Medvode, Škofja Loka, Šoštanj, Žiri, Gabrovka, 
Drenov Grič, Kope, Mekinje, Kobarid, Zadvor, Jesenice. 

 

3.2. VETER V LASEH 

Z akcijo VETER V LASEH, ki je slovenski javnosti poznana tudi pod sloganom S športom proti 
zasvojenosti, želimo ponuditi zdravo alternativo različnim oblikam zasvojenosti, med katere poleg drog 
in alkohola prištevamo tudi sicer družbeno bolj sprejete zasvojenosti, kot sta pretirano posedanje pred 
televizijo in igranje računalniških igric. 

Tudi v letošnjem letu smo sledili cilju športno aktivnost predstaviti kot najboljšo možnost aktivnega 
preživljanja prostega časa, ki omogoča vzpostavljanje zdravega ter kvalitetnega odnosa do življenja. 
Letošnja že 22. zaporedna izvedba akcije je potekala pod sloganom S športom proti zasvojenosti. V 
nacionalno akcijo so se vključile vse prireditve in vadbe za otroke, ki imajo cilj ozaveščanja pomena 
gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa. Ohranili smo himno akcije, ki jo je za nas pripravil 
priljubljeni raper Zlatko, in videospot himne. Maskoti Športko in Vihra sta opazno prispevali k 
atraktivnosti izvedenih aktivnosti, saj sta med otroki zelo priljubljeni. V letošnjem letu smo pridobili 
dodatna sredstva, zato se je pričela nadgradnja projekta z vključitvijo nabora novih aktivnosti, ki se bo 
nadaljevala vsaj do konca leta 2019. 

Pri organizaciji in izvedbi prireditev smo ohranili osvežen koncept, ki smo ga še dopolnili. Koncept je 
prilagojen sodobnim otrokom in mladini ter temelji na skupinskem preizkusu raznovrstnih športnih 
aktivnosti. Vsaka športna panoga je predstavljena v obliki atraktivne športne animacije, ki je sestavljena 
iz osnovnih elementov posamezne športne panoge. Aktivnosti so zasnovane tako, da jih lahko izvajajo 
otroci brez predznanja športne panoge, a so hkrati zanimive tudi otrokom, ki športno panogo že dobro 
poznajo in obvladajo. To omogoča večjo vključenost otrok različnih starosti in sposobnosti, kar zajame 
tudi tiste, ki se s športom sploh ne ukvarjajo, obenem pa med udeleženci spodbuja sodelovanje in širi 
vrednote kot so vztrajnost, pripadnost in vzajemnost. 
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Udeleženci so v okviru posameznih prireditev prehajali skozi različne poligone: atletski, gimnastični, 
orientacijski, košarkarski, nogometni, rokometni ipd. in se preizkusili v različnih atraktivnih športih, ki 
so priljubljeni v njihovem kraju in igrah, kjer so uporabljali improvizirane pripomočke. V letošnjem letu 
je bil poudarek tudi na oživitvi tradicionalnih družabnih iger na prostem, kot so ristanc, gumitvist, 
skakanje s kolebnico, lovljenje itd. 

Obšportni program je vključeval izobraževalne in ustvarjalne delavnice kot so novinarska, literarna, 
glasbena, delavnica prve pomoči ipd., na katerih so poleg zabave otroci na sproščen način osvajali nova 
znanja na temo zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Sočasno se je na prizoriščih odvijal tudi 
spremljevalni program, v okviru katerega so se predstavile lokalne športne, kulturne in javne 
organizacije (športna društva, skavti, lokalni pridelovalci hrane, nosilci starih obrti, policisti, gasilci ipd.).  

Akcija se je izvajala v več slovenskih občinah in krajih od januarja pa do decembra. Dejanska izvedba 
dogodka oziroma vadbe na kraju samem pa je prilagojena glede na izkazan interes udeležencev in 
velikosti posameznih skupin. Udeleženci so lahko poljubno prehajali med posameznimi aktivnostmi 
glede na interes. Izkazalo se je, da večina udeležencev izvede vse pripravljene aktivnosti. Organizacija 
in izvedba športnih prireditev akcije Veter v laseh NE temelji na principu tekmovalnosti in s tem poraza, 
marveč promovira ideje igre, zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja 
zdravja, prostovoljstva, tolerance, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino 
raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj 
temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je 
prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju. 

Udeleženci so se razdelili v več mešanih ekip v različnih starostnih kategorijah, ki so štele od 3 do 5 
članov (odvisno od števila udeležencev). Le te so oblikovale svoj slogan, maskoto in himno ter se 
pomerile v različnih športnih in ustvarjalnih disciplinah. Cilj ekipe je bil zbrati čim večje število točk. S 
točkami se nagrajuje motiviranost in angažiranost pri izvedbi animacij ter timsko povezanost in 
spodbujanje, medtem ko je rezultatska uspešnost in učinkovitost (npr. zadeti koš pri košarki) 
drugotnega pomena. V prvi vrsti želimo navdušiti za gibanje in športne aktivnosti vse mlade, tudi tiste 
manj športno nadarjene. 

V letošnjem letu smo posebno pozornost namenili promociji celotne akcije s poudarkom na 
ozaveščanju širše javnosti. Predvsem smo se osredotočili na ozaveščanje staršev o pomenu in 
pozitivnem vplivu rednega gibanja na osebni razvoj otroka (telesni, psihološki in osebnostni). Le ta je 
potekala preko spletne strani in družabnih omrežij. Organizatorjem smo omogočili brezplačno 
izposojo maskot, ki otroke na prireditvah dodatno motivirata in vzpodbujata. Poskrbeli smo tudi za 
mladostno prepoznavno himno akcije in tudi tako prireditvam dodali dodatno vrednost. Vzpostavili 
smo redne objave poljudno strokovnih prispevkov za ozaveščanje staršev na spletni strani. 

Utrinki (pisni in foto) posameznih prireditev so na voljo v okviru novic in arhiva le teh na spletni strani: 
www.vetervlaseh.si in Facebook profilu. 

Doseženi kazalniki: 

 Število članov mreže: 90 lokalnih aktivnosti in več kot 15000 udeležencev akcije. 
 Število podpisanih pisem o nameri (slovenske občine): 31. 
 Število individualnih razgovorov: več kot 300. 
 Število sodelovanj pri izvedbi na lokalnem nivoju: 11. 

 

DOSEŽENI CILJI: 

 Vzpostavljena mreža lokalnih izvajalcev akcije. 
 Okrepitev sodelovanja z lokalnimi športnimi organizacijami. 

http://www.vetervlaseh.si/
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 Okrepitev sodelovanja z zdravstvenimi, vzgojnimi in socialnimi organizacijami. 
 Okrepitev sodelovanja z mladinskimi organizacijami. 
 Okrepitev mreženja in komuniciranja med izvajalci in lokalnimi političnimi akterji. 
 Okrepitev kakovosti izvajanja športno - družbenih prireditev lokalnih izvajalcev. 
 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in njihovo vključevanje v izvedbo. 
 Osvežitev spletne strani: www.vetervlaseh.si 

S pomočjo lokalnih partnerjev smo dosegli naslednje cilje: 

 povečanje prepoznavnosti akcije med širšo javnostjo,  
 predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem, 
 povečanje medijske prepoznavnosti projekta, 
 širitev kroga stalno aktivnih v športu s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj 

dejavni, 
 mladim predstaviti gibanje in šport kot zdrava, a zabavna načina preživljanja prostega časa, 
 vzbuditi zanimanje mladih za šport in športno aktivnosti skozi igro in zabavno druženje, 
 povečanje ozaveščenost mladih o pravilni skrbi za okolje in zdravem načinu življenja, 
 povečanje ozaveščenosti mladih o negativnih posledicah različnih vrst odvisnosti in pozitivnih 

učinkih športne aktivnosti. 
 

Lokacije izvedenega programa: 

Domžale (več aktivnosti), Ankaran, Golte, Kostanjevica, Šentilj, Moravče, Ljubljana Sostro, Murska 
Sobota, Ušte, Škofja Loka, Ljubljana (več aktivnosti), Gorišnica, Radmirje, Ajdovščina, Ptuj, Višnja gora, 
Postojna, Hrpelje – Kozina, Koper, Zreče, Šentvid (več aktivnosti), Ilirska Bistrica, Kamnik (več 
aktivnosti), Ribnica, Kočevje, Bakovci, Ruška koča, Polzela, Vransko, Slovenske Konjice, Cerkvenjak, 
Rogaška Slatina, Cerknica, Vojnik, Izlake, Celje (več aktivnosti), Prevalje, Tržič, Trbovlje, Krmelj, 
Žirovnica, Dragatuš, Loška dolina, Dramlje, Hruševec, Novo mesto, Maribor, Štifta, Velike Lašče, Luče, 
Bočna, Ljubno (več aktivnosti), Rečica ob Savinji (več aktivnosti), Liboje, Braslovče, Trnava, Tabor, Trje, 
Kranj, Ponikva, Griže, Ruše.  

 

3.3. FESTIVAL AKTIVNEGA STARANJA in JUTRANJA TELOVADBA NA PROSTEM 

Festival aktivnega staranja je vseslovenski projekt, ki spodbuja vsakodnevno gibanje in druženje 
starejših ter vključuje ozaveščanje tako javnosti kot strokovnih delavcev o pomenu varne vadbe za 
starejše, ki je ustrezno prilagojena tej populaciji. Projekt se je izvajal skozi celo leto na nacionalni ravni 
na različnih lokacijah, in sicer v obliki redne vadbe in enodnevnih dogodkov, ki so starejšim zagotovili 
brezplačne vsebine (vadbe, testiranje in predavanja). 

V sklopu projekta smo poleg redne vadbe v različnih krajih po vsej Sloveniji tako izvedli 10 regijskih in 
nacionalni dogodek Festival aktivnega staranja. Osrednji cilj dogodkov je bil starejšim osebam ponuditi 
možnost brezplačne vadbe in predstavitve telesne vadbe, primerno prilagojene populaciji ter jih tako 
spodbuditi v redno telesno aktivnost. Vadbo so dopolnjevala krajša poljudno strokovna predavanja, ki 
so starejšim ponudila informacije glede telesne vadbe v starosti, napotke za zdravo in kvalitetno 
življenje in aktivno staranje. Na podlagi rezultatov testiranja so bili udeleženci usmerjeni v ustrezen 
vadbeni program v lokalnem okolju. 

 

 

http://www.vetervlaseh.si/
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Vsebina dogodkov Festival aktivnega staranja: 

 testi za preverjanje telesne pripravljenosti s priporočili 

 brezplačni vadbeni programi 

 delavnice in kratka predavanja s poudarkom na ozaveščanju o pomenu telesne dejavnosti za 
ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost 

Lokacije desetih regijskih dogodkov: Zagorje ob Savi, Bakovci, Most na Soči, Piran, Šmarješke toplice, 
Kranj, Domžale, Nova Gorica, Maribor in Slovenj Gradec. 

V izvedbo lokalnih FAS dogodkov smo vključili športna društva, članice ŠUS z najbolj primernimi 
programi za starejše, ki smo jih povabili k sodelovanju. Zanje smo v pomladnih mesecih pripravili 
predstavitev projekta in izhodišča ter smernice za izvedbo dogodkov.  

Festival aktivnega staranja v Zagorju ob Savi so 16. septembra pripravili Športno društvo Izlake, Zavod 
za šport Zagorje in društvo Šola zdravja. Dogodek je bil pripravljen kot sklop predavanj in delavnic. 
Profesorica športne vzgoje je zbranim spregovorila o pomenu športne aktivnosti za odrasle in starejše 
generacije. Razložila je kdaj, koliko in kako je potrebno izvajati vadbo, da bomo izboljšali gibljivost, 
vzdržljivost in moč. Kot je izpostavila, z izboljšanjem teh telesnih sposobnosti namreč laže opravljamo 
vsakdanja (fizična) opravila in živimo manj stresno. V nadaljevanju je trener nordijske hoje udeležence 
seznanil z izvorom in zgodovino nordijske hoje ter izpostavil pozitiven vpliv, ki ga ima ta športna 
aktivnost na celo telo. Zbrane je nato poučil o pravilni tehniki in primerni opremi. Poleg razgibalnih vaj 
je praktično prikazal pravilno uporabo palic, pravilno držo med hojo in osnovni korak. 

Sledila je predstavitev društva Šola zdravja. Društvo in praktična izvedba vadbe z vajami iz jutranje 
telovadbe, ki jo člani društva izvajajo vsako jutro po različnih krajih po celi Sloveniji. Pred začetnim 
predavanjem in med odmoroma pa so učenci Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega 
udeležencem omogočili brezplačne meritve krvnega tlaka, količine sladkorja v krvi in mišične mase 
telesa. 

Festival aktivnega staranja v Bakovcih so v DTV Partizan Bakovci izvedli v treh delih. Konec septembra 
so za člane Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije pripravili program krepilno-razteznih vaj, kratko 
predavanje o koristi vadbe skupaj s predstavitvijo programa telesne vadbe, ki ga v društvu izvajajo za 
starejše ter vsakemu ponudili možnost kratkega individualnega razgovora.  

Prav tako septembra so v sklopu kolesarske skupine v društvu so na kolesarski izlet po bližnji oziroma 
daljni okolici povabili starejše iz okolice. Pred kolesarjenjem so ob vodstvu vaditelja poskrbeli za 
ogrevanje, traso pa so prilagodili sposobnostim vadečih. 

V začetku oktobra pa so pripravili še manj zahteven pohod ob reki Muri. Več kot 73 udeležencev se je 
najprej seznanilo s primernimi ogrevalnimi in krepilnimi vajami za starejše, za demonstracijo katerih 
sta poskrbela športni pedagog in predsednik društva DTV Partizan Bakovci. Pohod so zaključili s 
skupinskim raztezanjem in ohlajanjem. 

Organizator dogodkov v Kranju, Domžalah, Mostu na Soči, Šmarjeških toplicah, Piranu, Novi Gorici, 
Mariboru in Slovenj Gradcu je bilo Društvo Šola zdravja. Program vseh dogodkov je vključeval jutranjo 
telovadbo 1000 gibov, ki se je odvijala na prostem. Telovadbo je vodil ruski zdravnik Nikolay Grishin, 
idejni vodja in ustanovitelj Društva Šola zdravja, ki je na vsakem srečanju znova poudaril, zakaj je redna 
telesna aktivnost ključna in na kaj morajo biti še posebej pozorni starejši. Za vsako vajo je prikazal 
pravilno izvedbo ter razložil, za kaj je posamezna vaja dobra. Na omenjenih dogodkih je sodelovalo od 
250 do 1000 ljudi.  

Društvo Šola zdravja je celotno leto izvajalo tudi brezplačno vadbo za starejše – jutranja telovadba 
1000 gibov na prostem. Vadba se izvaja v skupinah na javnih površinah na različnih lokacijah po vsej 
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Sloveniji. Poleg telesnega je izredno pomemben tudi socialni vidik redne udeležbe na vadbi, ki poteka 
vsako jutro. 

Nacionalni Festival aktivnega staranja se je odvil 27. septembra ob evropskem dnevu športne 
rekreacije v ŠUS Eurofitnes centru v Ljubljani. Obiskovalcem smo omogočili kar šest različnih vadbenih 
programov, poskrbeli smo tudi druženje obiskovalcev v družabnem prostoru na recepciji fitnesa in 
degustacijo prehranskih dodatkov za starejše. 

Program je vključeval brezplačne vadbe, testiranje telesne pripravljenosti in predavanji na temo 
posebnosti športne vadbe ter prehrana za starejše in korekcijske in preventivne vaje za starejše. Dan 
smo začeli zgodaj – že ob 6.00 so se najbolj zgodnji prebujali na bazenu ob vodeni rekreativni vadbi 
plavanja. Ljubitelji plavanja so na svoj račun prišli tudi malo kasneje z vodeno vadbo na bazenu. V veliki 
dvorani se je dan začel z jutranjo telovadbo, ki ji je sledila funkcionalna vadba top fit, tej pa je sledila 
še ura pilatesa. Vzporedno so lahko ljubitelji kolesarjenja uživali v cyclingu. Ob športnih aktivnostih sta 
bili vadečim v družabnem prostoru na recepciji fitnesa na voljo profesorica športne vzgoje in vaditeljica 
v fitnesu ter osebna trenerka in absolventka fizioterapije, ki sta poskrbeli za informacije glede zdrave 
in varne vadbe za starejše.  

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število dogodkov: 10 regijskih dogodkov FAS, nacionalni Festival aktivnega staranja. 
 Število udeležencev: doseženih preko 12000 starejših oseb. 
 Število sodelovanj pri izvedbi na lokalnem nivoju: 4. 

 Priprava smernic za oblikovanje in izvajanje promocije programov in načrtov za spodbujanje 
telesne dejavnosti za starejše v športnih organizacijah. 

 Pregled programov in športno-družabnih prireditev za starejše znotraj članic Športne unije 
Slovenije. 

 Opredelitev ciljne publike programa - starejših ter določitev njihov karakteristik in potreb. 

 Predstavitev načrta programa dela na področju starejših in izvedbe športno-družabnih 
medgeneracijskih prireditev članicam Športne unije Slovenije in izvedba izobraževanja za 
regijske koordinatorje (april 2017). 

 Vzpostavitev mreže lokalnih izvajalcev vadbe in enodnevnih dogodkov. 
 Strokovno svetovanje lokalnim izvajalcem za organizacijo in izvedbo trajnostno naravnanih 
dogodkov. 

 Izvedba desetih regijskih dogodkov v različnih regijah z namenom ozaveščanja o pomenu redne 
telesne dejavnosti za ohranjanje vitalnosti in kakovostno življenje. 

 Brezplačna vadba za starejše na različnih lokacijah. 
 Izobraževanje za strokovne delavce v športu za izvedbo testiranj telesne pripravljenosti. 
 Izvedba vseslovenskega dogodka z namenom ozaveščanja o pomenu redne telesne dejavnosti 
za ohranjanje vitalnosti in kakovostno življenje. 

 

3.4. NARAVI PRIJAZNE ŠPORTNE POČITNICE  

S projektom Naravi prijazne športne počitnice želimo v času šolskih počitnic omogočiti dostop do 
različnih športnih aktivnosti vsem otrokom in mladini ne glede, iz katerih socialnih okolij izhajajo.  

Omenjene programe so vodili strokovno usposobljeni športni delavci z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju športne vzgoje otrok in mladostnikov. Vsebina programov je zelo raznovrstna, da zadovolji 
vse okuse, predvsem pa uresniči namen predstavitve različnih športnih panog mladim, ki nato lažje 
izberejo športno aktivnost za redno ukvarjanje s športom in vsakodnevno gibanje. Predznanje 
posameznih športnih panog ni bilo potrebno, saj so bile aktivnosti prilagojene sposobnostim 
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posameznih udeležencev. Nekatere aktivnosti niso neposredno povezane s športnimi panogami, 
ampak so namenjene motoričnemu razvoju in učenju osnovnih gibalnih elementov, ki so prisotni 
povečini v vseh športnih panogah. 

Osrednji dogodek projekta so Športne počitnice za socialno ogrožene otroke, ki jih je Športna unija 
Slovenije v sodelovanju z Rotary klub Velenje organizirala v Gozdni šoli Mozirje. Športne počitnice so 
bile namenjene dečkom in deklicam, starim od 6 do 14 let.  

Program tabora temelji na zdravem in kvalitetnem preživljanju prostega časa v naravi. Izkušeni 
mentorji so izvedli različne atraktivne aktivnosti v naravi, s katerimi želimo otrokom pokazati 
zanimivosti v naravi, s športnimi animacijami pa jih navdušiti za redno ukvarjanje s športom. Otroci so 
tako spoznali, da se lahko odlično zabavajo v naravi in na športnih igriščih, prijetne so bile tudi večerne 
aktivnosti ob tabornem ognju. Kreativne delavnice so prispevale k ustvarjalnosti otrok in so bile nujna 
protiutež telesnim aktivnostim, da so se otroci tudi umirili in spočili.  

Otroci so doživeli nekaj drugačnega – zabaven teden v tesnem stiku z naravo. Bivali so v glamping 
šotorih. Letos nam je vmes malce ponagajalo vreme, a nas to ni oviralo, da bi uživali v različnih 
aktivnostih. Otroci so spoznali različne športne panoge, kot so npr. rugby, košarka, nogomet, odbojka, 
ples, gimnastika, med dvema ognjema in se preizkusili v raznolikih spretnostnih poligonih. Najbolj so 
se razveselili vodnih iger in oviratlona z vodnim toboganom. En dan je bil rezerviran za izlet na 
Velenjsko plažo, kjer so se otroci razmigali na igriščih z mivko, nato pa so se kopali v Velenjskem jezeru. 
Poleg športa so otroci svojo domišljijo in spretnost lahko izrazili na kreativnih delavnicah. Družabne 
razvedrilne igre pa so poskrbele, da zabave ni zmanjkalo. Ob večerih smo se pogreli ob tabornem ognju, 
zapeli skupaj ob zvokih harmonike, zaplesali ali pa poslušali pripovedke. V prostem času so imeli na 
voljo različne razvedrilne igre: badminton, frizbi, balinčke, raznovrstne karte in družabne igre, raznolike 
žoge in pripomočke za ustvarjanje. Športne počitnice so se zaključile z zaključno podelitvijo, otroci so 
prejeli diplomo in darila, nato je sledil piknik.  

Pester nabor aktivnosti na športnih počitnicah: 

 športne animacije (košarka, odbojka, nogomet, rugby, borilne veščine, gimnastika, ples …), 
 spretnostni poligoni, 
 vodne igre, 
 oviratlon, 
 vodni tobogan, 
 športne igre na mivki, 
 večerne animacije (petje in ples ob tabornem ognju, pripovedke, disco plesni večer …), 
 osnove preživetja v naravi, 
 spoznavne igre, 
 glasbene in plesne delavnice, 
 kopanje v Velenjskem jezeru, kopanje v Savinji, 
 razvedrilne igre (badminton, frizbi, karte, družabne igre, balinčki itd.), 
 ustvarjalne delavnice, 
 zaključna podelitev in piknik. 
 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število članov mreže: 17 lokalnih izvajalcev.   
 Število udeležencev: več kot 2800 udeležencev programa. 
 Okrepitev sodelovanja z vzgojnimi in socialnimi organizacijami. 
 Okrepitev sodelovanja z mladinskimi organizacijami. 
 Okrepitev kakovosti izvajanja športnih programov lokalnih izvajalcev. 
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 Širitev kroga stalno aktivnih v športu s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj 
dejavni. 

 Mladim predstaviti gibanje in šport kot zdrav, a zabaven način preživljanja prostega časa. 
 Vzbuditi zanimanje mladih za šport in športno aktivnosti skozi igro in zabavno druženje. 
 Povečanje ozaveščenost mladih o pravilni skrbi za okolje in zdravem načinu življenja. 

 
Lokacije izvedenih dogodkov: 
Mozirje, Ajdovščina (več aktivnosti), Ljubljana (več aktivnosti), Vantačiči, Višnja Gora, Ruška koča, 
Domžale, Vrhpolje, Solkan, Ptuj, Bakovci. 
 

3.5. ZDRAVO DRUŠTVO  

Osnovni namen projekta Zdravo društvo je vzpostavitev nacionalne mreže športnih organizacij s 
ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Društva lahko, 
glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra 
in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo 
za dve leti. Mreža Zdravo društvo 2015-2017 šteje 37 društev.  

V preteklem letu je bil glavni poudarek namenjen ohranjanju in krepitvi sodelovanja med Nacionalnim 
inštituom za javno zdravje, kot osrednjo nacionalno ustanovo na področju varovanja zdravja in Športno 
unijo Sloveniej z namenom, da se v prihodnje vzpostavijo konkretne povezave med lokalnimi 
zdravstvenimi centri in športnimi društvi. 

Rezultat slednjega je poleti podpisan sporazum o sodelovaju med organizacijama, ki opredeljuje oblike 
sodelovanja in predloge aktivnosti. Med njimi je za promocijo projekta najpomembnejša predstavitev 
programa Zdrava vadba ABC na izobraževanju strokovnega kadra – izvajalcev delavnic Zdravo hujšam 
in Gibam se, ki potekajo v centrih za krepitev zdravja (CKZ) in zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC). Prva 
izobraževanja so se začela že konec leta 2017, večina pa bo, tudi v naših prostorih, izvedena v januarju, 
februarju in marcu. 

Sicer pa sporazum opredeljuje tudi predstavitev Zdravih društev na zgoraj omenjenih delavnicah, ki se 
bodo izvajale na 61 lokacijah po Sloveniji, v njihovo izvedbo pa bodo poleg medicinskega osebja 
vključeni tudi kineziologi.  

Tako kot pretekla leta smo mrežo Zdravo društvo ter program telesne vadbe Zdrava vadba ABC 
uspešno predstavili na strokovnem srečanju zdravstvenih delavcev, ki ga je Nacionalni inštitut za javno 
zdravje pripravil 17. maja v Zrečah. Na srečanju smo za udeležence pripravili praktično uro programa 
Zdrava vadba ABC. Projekt in program Zdrava vadba ABC pa smo predstavili tudi v knjižici Z gibanjem 
do zdravja, kjer smo med drugim objavljeni termini testov hoje, ki jih pripravijo tako v zdravstvenih 
domovih kot športnih društvih. 

Društvom smo tako kot prejšnja leta omogočili brezplačno izposojo pripomočkov za vadbo. 

Izvedene aktivnosti in doseženi cilji: 

 Pregled obstoječega članstva, pregled poročil društev o izvedenih aktivnostih v 2016, objava 

razpisa in vabilo športnim organizacijam k vključitvi v mrežo. 

 Podpis sporazuma o sodelovanju z Nacionalnim institutom za javno zdravje. 

 Izvedba delavnice Zdrava vadba ABC za udeležence strokovnega srečanja zdravstvenih 

delavcev v Zrečah. 
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 Povabilo društvom k sodelovanju pri izvedbi testov hoje na 2 km v sodelovanju z zdravstvenimi 

domovi in predstavitev mreže in programa Zdrava vadba ABC v datumski knjižici Z gibanjem do 

zdravja. 

 
Člani mreže zdravo društvo 2017: ŠD Dobrepolje, ŠD Partizan Mengeš, ŠD Izlake, ŠD Gib, ŠD Šentvid – 
Ljubljana, ŠRD Vrhpolje, ŠD Zadvor, ŠAD Mavrica, TVD Partizan Domžale, ŠD Polje, ŠD Gaberje Celje, 
Društvo Šola Zdravja, ŠD Trnovo, ŠD Out In Slovenija, Partizan Bakovci DTV, ŠD Ando Hirschmann, ŠD 
3šport, TVD Partizan Žirovnica, TVD Partizan Jesenice, Splošno Športno Društvo Tržič, Športno Društvo 
Sokol Bežigrad, ŠD Partizan Škofja Loka, Športno In Kulturno Društvo Capoeira Slovenija, TVD Partizan 
Koper, ŠD Vita Team, ŠRD Črnomelj, ŠUS Eurofitness, ŠD Bi&Ni- Fit, ŠD Urbani Tekači, Hop Klub, Športno 
Kulturno Društvo Skaza, Športno Društvo Adrenalina, Triatlonski Klub Ljubljana, Športni Klub v Gibanju, 
Optimum Šport, Inegrija, Judo Klub Sokol Ljubljana, Večetnično, kulturno, izobraževalno društvo 
Bakovci 
 

3.6. ZDRAVJU PRIJAZNA ORGANIZACIJA 

Junija 2017 smo pričeli z nadgradnjo in postavitvijo celostnega programa Zdravju prijazna organizacija 

– 7 korakov do certifikata. S projektom promocije zdravja na delovnem mestu - Zdravju prijazna 

organizacija smo seznanili gospodarske organizacije in Ministrstva, ki delujejo na področju promocije 

zdravja v Sloveniji. Organizirali smo prvi Poslovni zajtrk, na katerega smo povabili organizacije in 

športna društva z namenom predstavitve programa. Program ZPO smo predstavili tudi regijskim 

koordinatorjem in  izvedli prvo European Fitness Badge testiranje. Promocijsko smo gostovali na 

strokovnih konferencah z  izvedbo aktivnega odmora pri delu in kot razstavljavci. 

V praksi smo celostno izvedli program ZPO na Planinski zvezi Slovenije. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov analiz, smo ukrepe usmerili predvsem v ureditev delovnih prostorov in prostora za izvedbo 
aktivnega odmora. Načrtovanje in izvedba je sovpadala z načrtovanjem selitve v nove prostore,  zato 
so bili predlogi ukrepov usmerjeni v področje ergonomije in povečanje gibanja. Na podlagi izvedbe 
ukrepov pričakujemo v prihodnjih letih zmanjšanje težav zaposlenih z bolečinami v hrbtenici in 
povečanje zadovoljstva in kakovosti dela v novih prostorih. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Nadgradnja in dopolnitev celostnega programa Zdravju prijazna organizacija – 7 korakov 

do certifikata na podlagi smernic Ministrstva za zdravje in Inštituta medicine dela, prometa 

in športa; 

 Dogovor z zunanjimi izvajalci (20) za izvedbo strokovnih delavnic in seminarjev v okviru 

ZPO. 

 Podpis Pisma o nameri (2) s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in Srednjo šolo za kozmetiko, 

farmacijo in zdravstvo (SŠKFZ). 

 Priprava zloženke s predstavitvijo 7 korakov do certifikata. 

 Število predstavitev projekta na konferencah:  strokovna konferenca Ministrstva za zdravje 

in  poslovna konferenca Biro Bonus. 

 Število izdanih poslovnih ponudb različnim organizacijam: 40. 

 Število predstavitev programa v organizacijah: 24. 

 Izvedba in predstavitev programa na Zdravem poslovnem zajtrku organizacijam in 

društvom. 
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 Izvedba dveh (2) analiz zdravja zaposlenih za Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in SŠKFZ: 

bolniška odsotnost, fluktuacija, vprašalnikov zaposlenih. 

 Priprava dveh (2) načrtov Zdravju prijazna organizacija: za PZS in SŠKFZ. 

 Izvedba štirih (4) strokovnih delavnic za PZS (Zdrava prehrana, Ergonomija na delovnem 

mestu, Izvedba aktivnih odmorov in Soočanje s stresom). 

 Izvedba dveh (2) EFB testiranj Skupine za zdravje Telekoma Slovenije in Planinske zveze. 

 Komuniciranje z mediji in na družbenih omrežjih (FB, LN). 

 Predstavitev projekta predstavnikom Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino 

in socialne zadeve, Inšpektoratu za delo in NIJZ-ju z namenom pridobitve podpore 

programu in certifikatu. 

 Povezovanje s članicami ŠUS in promocija programa na njihovih dogodkih in v 

organizacijah. 

 Trženje strokovno podpornih orodij: plakat in koledar vaj na delovnem mestu ter moj 

dnevnik zdravja z zbirnikom meritev preko spletne strani in na dveh (2) strokovnih 

konferencah. 

 Vsebinska prenova in nadgradnja spletne strani: predstavitev programa in postopki 

pridobitve certifikata, redno objavljanje novih člankov ipd. 

3.7. ŠUS AKADEMIJA  

Osrednja dejavnost ŠUS akademije je priprava in izvajanje programov strokovnih usposabljanj, 
licenčnih seminarjev in drugih izobraževanj za strokovni kader v društvih.  

V jeseni smo razpisali tečaj strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekereacije na drugi stopnji, ki 
pa ga zaradi premajhnega števila vpisanih nismo izvedli. V sodelovanju s Športno zvezo Slovenj Gradec 
smo razpis ponovili v decembru in z izvedbo izobraževanja začeli v Slovenj Gradcu v februarju 2018. 

Tako kot preteklo leto smo sodelovali pri organizaciji 11. Kongresa športa za vse, in sicer s pripravo 
aplikativnega dela programa, v sklopu katerega smo predstavili testiranje telesne pripravljenosti 
European FItness Badge. Program je štel tudi kot licenčni seminar za vaditelje športne rekreacije.  

V Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja smo prijavili tri praktične delavnice, ki se bodo izvedle med januarjem in 
aprilom 2018, in sicer Zdrava vadba v šolah (20.1.2018), Motorični razvoj otroka skozi igro (10.3.2018) 
in Z igro do gibalne pismenosti (14.4.2018). 

Članicam ŠUS (vaditelji) smo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav vaditeljem omogočili ugodno 
zavarovanje poklicne odgovornosti. 

Izvedene aktivnosti: 

 Priprava in objava razpisa za strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije v Ljubljani in 
Slovenj Gradcu. 

 Priprava vsebin in prijava treh delavnic za strokovni kader v Katalog programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 

 Sodelovanje pri organizaciji 11. Kongresa športa za vse in izvedba aplikativnega dela programa. 

3.7.1. FORUM ŠPORTA ZA VSE  

12. Forum športa za vse se je tako kot prejšnja leta odvijal v sklopu 12. Kongresa športa za vse med 13. 
in 14. oktobrom v sklopu sejma Narava – zdravje. Kongres je bil zasnovan kot dvodnevni dogodek s 
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petkovim plenarnim in sobotnim aplikativnim delom (Forum športa za vse), ki je štel za licenčni seminar 
za vaditelje športne rekreacije.  

Tako kot leto poprej je tudi 12. Kongres športa za vse na Gospodarsko razstavišče privabil več kot 150 
udeležencev, ki so prisluhnili številnim slovenskim in tudi nekaterim tujim strokovnjakom s področja 
športa za vse, kineziologije in medicine. 

V sklopu sobotnega dela programa smo predstavili novost na področju športa za vse na mednarodni 
ravni - testiranje European Fitness Badge (EFB). Gre za testiranje splošne telesne pripravljenosti, ki je 
nastalo v sodelovanju evropske športne stroke z namenom, da se ponudi baterijo tetsov, ki bo 
dosegljiva širšemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Velika prednost EFB testiranja je možnost izvedbe 
testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za 
izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo 
pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so 
primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi.  

V prvem delu programa se je več kot 100 vaditeljev seznanilo s teoretičnim konceptom testiranja in 
posameznimi vajami v sklopu le tega, v drugem delu pa je sledil še praktični prikaz vaj in izvedba 
testiranja.  
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4. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Aktivnosti v izvedbi mednarodnih organizacij in mednarodni projekti, v katerih je sodelovala ŠUS, so se 
redno objavljali na spletni strani ŠUS. 

Članstvo v mednarodnih organizacijah 

ŠUS je članica Mednarodne organizacije za šport in kulturo (ISCA – International Sport and Culture 
Association), Zveze za mednarodni šport za vse (TAFISA – The Association of International Sport for 
All), Evropske federacije športa za delavce in podjetja (EFCS – European Federation for Company Sport) 
in članica mreže FARE (Football Against Racism Europe). 

4.1.  EFCS 

V letu 2017 je bil tudi sestanek EFCS komisije za športni management. Sestanek je gostil predsedujoči 
komisiji v svojem kraju, Salzburgu (Avstrija). Namen sestanka je bil pregled prijav na tekmovanja ter 
seznanitev s pripravami na evropske igre. Ugotovljeno je bilo, da so registracije skladne s pričakovanji 
in da bo organizator zagotovil najboljšo športno infrastrukturo. Člani komisije, katere član je tudi 
predstavnik ŠUSa, so v drugem delu sestanka razpravljali o pravilih tekmovanja za naslednja prvenstva 
– zimsko (Kopaonik, Srbija 2018) in poletno (Salzburg, Avstrija 2019). Ker bo Salzburg gostitelj 
naslednjih iger (2019) so člani komisije imeli možnost spoznati vodstvo organizacijskega odbora, kateri 
so predstavili dosedanje aktivnosti na področju organizacije iger. 

V času evropskih iger za podjetja in zaposlene, ki so bile organizirane v Gentu (v Belgiji) je bila tudi 
organizirana skupščina EFCS. Skupščine se je udeležil predstavnik ŠUSa. Med pomembnimi odločitvami 
sodi dodelitev naslednje skupščine 2018, ki bo volilnega značaja. Skupščina bo organizirana v Ljubljani, 
kjer bo ŠUS imel možnost predstaviti svojo kandidaturo za evropske igre 2023. Evropske igre, 5-dnevni 
športni dogodek, je po oceni organizatorjev gostil 5.200 udeležencev iz kar 22 držav, ki so tekmovali v 
23 različnih disciplinah. Poleg tega je potekala tudi razglasitve zmagovalcev natečaja za športna društva 
na področju upoštevanja enoakosti med spoloma in vključevanju raznolikih skupin v športne aktivnosti. 
Med 18 prijavljenimi projekti se je na visoko tretje mesto zavihtel projekt Let's train togehter – 
Trenirajmo skupaj športnega društva ŠD Partizan Škofja Loka. Cilj projekta je integracija oseb s 
posebnimi potrebami v redne vadbene programe. 

Srbsko smučišče Kopaonik bo marac 2018 gostil EFCS zimske igre za podjetja in zaposlene, marca 2017 
pa so organizirali t.i. test dogodek v sklopu njihovega festivala športa za vse. Zveza športa za vse Srbije 
(ASSS) je tako organizirala 25. mednarodne igre, ki so služile tudi za pregled objektov in pripravljenosti 
na organizacijo dogodka EFCS. V sklopu tega dogodka so se tako predstavniki članic EFCS ogledali 
prizorišče in seznanili s potekom organizacije. Podoben dogodek je bil v maju organiziran v francoskem 
La Baule (Francija), ki bo gostil svetovne poletne igre za podjetja in zaposlene. 

4.2. TAFISA 

Najpomembnejši dogodek leta je bil za TAFISA svetovni kongres, ki ga je gostil Seoul (Južna Koreja). V 
Okviru kongresa je bila izvedena tudi generalna skupščina organizacije, na kateri je bila Ljubljana 
izbrana za lokacijo 27. kongresa športa za vse, ki bo v soorganizaciji ŠUSa in OKS-ZŠZ. Kongresa se je 
udeležilo več kot 400 udeležencev iz 83 držav iz vseh celin. Osrednja tema, ki so jo obravnavali je bila 
»Aktivni svet do leta 2030 – iskanje novih perspektiv«. Mnogi ugledni gostje iz sveta mednarodnega 
športa in ostalih družbenih organizacij so v plenarnem delu kongresa podprli prizadevanja TAFISA in 
predstavili svojo vizijo razvoja športa za vse v prihodnosti. Med drugimi tudi Sam Ramsamy, predsednik 
komisije mednarodnega olimpijskega komiteja za šport in aktivno družbo, Ban Ke-moon, bivši generalni 
sekretar združenih narodov iz Južne Koreje in dr. Uri Schaefer, predsednik ICSSPE – mednarodni svet 
za športno znanost in telesno vzgojo. 
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Zelo pomemben dogodek za Slovenijo je CLC (Certified Leadership Course) izobraževanje, ki ga je 
Ljubljana gostila oktobra 2017. CLC predstavlja serijo izobraževanj, ki so jih v TAFISA razvili z namenom 
izobraževanja vodilnega in strokovnega kadra na področju športa za vse. Cilj izobraževanja, ki se vse 
od 2007 vsako leto odvije v drugi državi, članici TAFISE, je udeležencem predstaviti novosti in uporabna 
znanja na področju športa za vse. Organizacija tokratnega, štiridnevnega izobraževanja je bila zaupana 
naši ekipi. Izobraževanje je bilo zasnovano kot sklop predavanj in delavnic, v okviru katerih so se 
udeleženci samostojno in skozi skupinsko delo seznanili s področjem športa za vse v Sloveniji ter 
prisluhnili predavanjem na temo prostovoljstva v športu za vse, strateškega razvoja športa za vse in 
organizacije športnih dogodkov. Zadnji dan izobraževanja so udeleženci svoje znanje preverili na 
ustnem izpitu, uspešen zagovor pa jim je zagotovil mednarodno priznani certifikat. V sklopu kongresa 
je potekala tudi redna volilna skupščina, na kateri je bil uspešen predstavnik Slovenije. V Izvršni odbor 
je bil izvoljen Janez Sodržnik, podpredsednik OKS-ZŠZ.  

V Varšavi se je septembra sestal Izvršni odbor Tafisa Europe, srečanje pa je sovpadlo s svetovnim 
dnevom hoje, ki se je pod organizacijo Tafise odvil že deveto leto zapored. Izvršni odbor ožje sestave 
je razpravljal o prihodnosti organizacije. Med drugim so določili smernice ter se osredotočili na kratko 
oziroma srednjeročni program dela organizacije. Poleg rednih aktivnosti in dogodkov, med katere sodi 
Tafisa konferenca, ki poteka vsake dve leti ter tradicionalne igre, ki se odvijajo vsake štiri leta, so 
izpostavili potrebo po večji medijski podpori športu za vse, povezovanju članic in njihovem sodelovanju 
na projektih Erasums+, pri čemer ima ključno vlogo večje informiranje članic glede razpisanih rokov in 
ostalih informacij. Sledila je še priprava vsebin naslednjega sestanka Izvršnega odbora organizacije in 
sestanka z evropskimi članicami, ki bo v času svetovnega kongresa v Seulu. 

4.3. ISCA 

Med 4. in 6. oktobrom je v Birminghamu v Veliki Britaniji potekal že tradicionalni MOVE Congress 2017, 
ki so se ga udeležili tudi predstavniki Športne unije Slovenije. Na kongresu s sloganom "Human right to 
move" (pravica človeka za gibanje) je potekala razprava o odstranjevanju ovir za gibanje v želji 
spodbuditi h gibanju tudi manj aktivne posameznike. Posebno pozornost so namenili področju 
preoblikovanja urbanih okolij na način, da bodo prijazna peščem in kolesarjem ter ustvarjanju gibanju 
prijaznih parkov v mestih. Zadnji dan kongresa je bil namenjen predvsem debati o telesni aktivnosti v 
naravi ter ustvarjanju aktivnega okolja za otroke z namenom, da se le ti že v času odraščanja čim več 
gibajo in ustvarijo pozitivne navade in aktiven življenjski slog. Poleg kongresa je potekala volilna 
skupščinana kateri so delegati izvolili nov Izvršni odbor in vodstvo organizacije. Ponovno je bil izvoljen 
dosedanji predsednik, g. Mogens Kirkeby, ki mu omenjeno funkcijo zaupajo že deset let. Poleg volitev 
so na skupščini obravnavali poročilo predsednika in generalnega sekretarja za leti 2016 in 2017, pregled 
projektov ISCA za obdobje od 2015 do 2017, strategijo ISCA za obdobje od 2017 do 2021, finančno 
poročilo za leto 2016, finančni načrt za leti 2018 in 2019 in poročila o delovanju organizacije na različnih 
kontinentih. 

Na povabilo Športne unije Slovenije je v aprilu Ljubljano obiskal predsednik mednarodne organizacije 
za šport in kulturo ISCA, g. Mogens Kirkeby. Častnega gosta so sprejeli predsednik, Dejan Crnek, 
podpredsednik, mag. Patrik Peroša in generalni sekretar, Janez Ovsenik. Obisk g. Kirkeby-ja se je odvil 
v sklopu mednarodne iniciative Move Transfer, ki poteka pod okriljem ISCA. Športna unija Slovenije je 
namreč nosilec projekta, katerega cilj bo do junija 2018 prenesti koncept projekta Zdravo društvo na 
dve sorodni organizaciji iz Bolgarije in Malte. Predsednik ISCA se je srečal tudi z ministrico za šport, 
Majo Makovec Brenčič, s predsednikom in podpredsednikom OKS-ZŠZ. 

 

 

 



   

 

34 

MEDNARODNI PROJEKTI 

Športna unija Slovenije je bila aktivna na mednarodni ravnu tudi na programskem področju, in sicer je 
vodila in koordinirala številne mednarodne projekte bodisi kot nosilec bodisi kot partner. 

 

European Fitness Day 

Evropski dan športne rekreacije (European Fitness Day) je mednarodni praznik športa, ki je potekal v 
četrtek, 27. septembra 2017, in je del že uveljavljene mednarodne kampanje Sedaj se gibamo - 
NowWeMove. Namen projekta je približati raznovrstne športne aktivnosti in gibanje ljudem vseh 
starosti in spolov. Športna unija Slovenije je aktivno sodelovala pri razvoju koncepta omenjenega 
projekta, predvsem s posredovanjem informacij s področja športne rekreacije v Sloveniji ter 
podajanjem idej in strokovnega mnenja. Glavna naloga Športne unije Slovenije v projektu pa je 
implementacija in izvedba projekta v Sloveniji s pomočjo lokalnih športnih društev in organizacij.  V 
Frankfurtu je v času od 27. do 29. marca 2017 potekal projektni sestanek vseh partnerjev 
mednarodnega projekta European Fitness Day. Sestanek je bil namenjen predstavitvi sorodnega 
Erasmus+ projekta European Fitness Badge ter načrtovanju nadaljnjega dela v letu 2017. Podrobno 
smo spoznali testiranje European Fitness Badge, katerega velika prednost je možnost izvedbe 
testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za 
izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo 
pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so 
primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi. Društva lahko testiranje uporabijo tudi za 
pridobivanje novih članov in vadečih. Sestanka sta se udeležili Mojca Markovič in Tina Hanžič, pri čemer 
sta obe na usposabljanju Multiplier seminar pridobili certifikat, ki ŠUS omogoča izvajati usposabljanje 
vaditeljev za izvajanje omenjenega testiranja v Sloveniji. 27. septembra 2017 so se po celotni Evropi 
odvijale raznovrstne organizirane športne aktivnosti, ki so bile na voljo ljubiteljem športa in gibanja 
brezplačno. Evropski dan športne rekreacije so zabeležili v mnogih slovenskih društvih, kjer so 
krajanom ponudili možnost brezplačne vadbe in preizkušnjo različnih športnih programov. 

 

Active School Communities 

Bolgarska organizacija BG Be Active Association je bila v sodelovanju z ISCA uspešna na razpisu EU 
Erasmus+ s projektom Active School Communities, ki se izvaja v letih 2016 in 2017. ŠUS v omenjenem 
projektu sodeluje kot eden izmed 11 partnerjev iz različnih evropskih držav. Namen projekta je 
povečati tako čas trajanja kot tudi kvaliteto telesne aktivnosti vseh otrok in mladostnikov od 5. do 18. 
leta starosti. Cilj je bil razviti orodje, ki bo omogočalo boljše in tesnejše sodelovanje na področju telesne 
aktivnosti vseh otrok in mladostnikov med šolami in drugimi akterji lokalne skupnosti, kot so športna 
društva, lokalne športne organizacije, lokalne oblasti in ostali sektorji, ki lahko pozitivno vplivajo na 
telesno aktivnost mladih.    

Športna unija Slovenije je aktivno sodelovala pri razvoju omenjenega orodja, predvsem s 
posredovanjem potrebnih podatkov o slovenskem šolskem sistemu in letnem programu športa ter 
podajanjem idej, primerov dobre prakse in strokovnega mnenja. Glavna naloga Športne unije Slovenije 
v projektu je bila implementacija novega orodja v slovenske osnovne in srednje šole s pomočjo lokalnih 
športnih društev ter pridobitev odziva udeleženih lokalnih izvajalcev in uporabnikov programa.   

V Bruslju je potekal sestanek projekta od 7. do 8. junija, na katerem so bila obravnavana priporočila, ki 
so bila pripravljena v okviru projekta. Izvedena je bila tudi predstavitev projekta in priporočil 
predstavnikom SEDEC Committee. V mesecu oktobru je bil v Birminghamu organiziran zaključni 
sestanek projekta, na katerem so bili predstavljeni rezultati in ugotovitve projekta. Predstavniki 
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partnerjev so se udeležili tudi Move Congress-a, ki je potekal sočasno. Obeh sestankov se je kot 
predstavnica ŠUS udeležila Mojca Markovič. 

 

No Elevators Day 

NO ELEVATORS DAY – Dan brez dvigal je pomemben del kampanje Now We Move. Letošnje leto se je 
akcija, ki je namenjena promociji vsakodnevne uporabe stopnic namesto dvigala, odvila 26. aprila. 
Akcija je potekala preko promocije gibanja in uporabe stopnic v spletnih medijih in socialnih omrežij. 

 

MOVE Week 

Move week ali Teden gibanja je mednarodna kampanja, ki je del večje kampanje NowWeMOVE (Sedaj 
se gibamo). Njen namen je ozavestiti širši krog ljudi o pomembnosti ukvarjanja s športom in fizično 
aktivnostjo na sploh ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Tako se do leta 2020 želi 
doseči, da bo 100 milijonov Evropejcev več aktivnih v športu in fizičnih aktivnostih. 

Med 9. in 11. februarjem je v poljskem Wroclavu potekal seminar koordinatorjev kampanje 'Gibajmo 
se', na katerem je sodelovalo več kot 70 ljudi iz različnih držav. Srečanja se je v imenu ŠUS udeležila 
Mojca Markovič, ki je na srečanju prisotnim predstavila program Športne unije Slovenije Zdravo 
društvo.  

Teden gibanja v 2017 je potekal med 29. majem in 4. junijem po vsej Sloveniji. Tudi letos je Teden 
gibanja, ki se vsako leto sočasno odvija v številnih državah, pri nas potekal v dobrodelnem duhu. V 
okviru projekta 10 krogov za 10 nasmehov, katerega glavni organizator je bilo tudi letos športno 
humanitarno društvo Never Give Up, se je dogodkov po vsej Sloveniji udeležilo veliko športnih 
navdušencev.  

 

Strategy To Action 

V okviru mednarodnega projekta Strategy To Action se je na povabilo med 3. in 10. septembrom Mojca 
Markovič udeležila pilotne izvedbe usposabljanja za administrativne zadeve na področju športa, ki je 
potekalo na fakulteti Vierumaki na Finskem. Namen projekta je bilo razviti učinkovito usposabljanje za 
potencialne delavce na področju športne administracije na mednarodni ravni. Namen pilotne izvedbe 
novo razvitega usposabljanja je bila pridobitev povratne informacije udeležencev za dopolnitev 
oziroma nadgradnjo omenjenega usposabljanja. Na usposabljanju, ki se ga je udeležilo 40 
predstavnikov športnih organizacij iz različnih evropskih držav, so bile obravnavane teme strategija 
organizacije, vizija organizacije, projektno vodenje, upravljanje sredstev, vodenje in upravljanje kadrov, 
izvajanje in organizacija procesov. 

 

Move Transfer 

Športna unija Slovenije je nosilec projekta Move Transfer, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. V 
omenjenem projektu sodelujejo trije partnerji (ISCA, BG Be Active Bolgaria in SportMalta). Namen 
projekta je prenesti program Športne unije Slovenije Zdravo društvo v dve evropski državi Bolgarijo in 
Malto. S tem se pridobljeno znanje in izkušnje iz v Sloveniji razvitega programa širi v tujino. V okviru 
projekta smo že pridobili določene povratne informacije s strani partnerjev, nekaj pa jih še 
pričakujemo, na osnovi katerih bodo ustvarjena priporočila, nova orodja za vključena društva in 
nadgradnja programa Zdravo društvo tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.  

Uvodni sestanek projekta, ki ga je organizirala in izvedla vodja projekta Mojca Markovič, je potekal od 
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3. do 5. aprila v Ljubljani. Srečanje partnerjev je bilo namenjeno spoznavanju tako osnovnega koncepta 
projekta Zdravo društvo kot metodoloških pristopov in postavitvi okvirne časovnice izvedbe projekta 
in priprava akcijskih načrtov za izvedbo prenosa v posamezni organizaciji. Osrednji del je predstavljala 
izmenjava izkušenj in znanj, ki lahko pomagajo pri prenosu ter nenazadnje tudi omejitev in težav, s 
katerimi se organizacije pri tem lahko soočijo. 

V sklopu projekta je Ljubljano obiskal tudi predsednik ISCA-e, ki je poleg udeležbe na sestanku projekta 
priložnost izkoristil tudi za obisk pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Maji Makovec 
Brenčič, na katerem so ga spremljali tako predsednik, podpredsednik kot generalni sekretar Športne 
unije Slovenije. 

Vodja je poleg priprave materialov in gradiv ter koordinacije projekta opravila tudi dva obiska 
partnerjev, in sicer je julija obiskala organizacijo SportMalta na Malti, avgusta pa BG Be Active v 
Bolgariji. Namen obiskov je bila seznanitev z izvedenimi aktivnostmi in nastalimi težavami zaradi 
drugačnih nacionalnih sistemov in delovanja ter reševanje teh ovir. Poleg tega je lokalnim izvajalcem 
in zdravstvenim institucijam predstavila koncept programa Zdravo društvo ter razjasnila njihova 
vprašanja. 

Meseca oktobra so se partnerji projekta zopet sestali v Ljubljani. Poleg pregleda dotedanjega 
opravljenega dela in priprave načrta za prihodnje aktivnosti projekta je bil poudarek tega srečanja na 
primerih dobrih praks. V okviru srečanja so udeleženke obiskale več Zdravih društev in se na terenu 
seznanile z njihovim načinom delovanja in programi. Med gosti srečanja je bila Andrea Backović Juričan 
iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je predstavila strategijo HEPA tako na nacionalni ravni kot 
širše v kontekstu svetovnih smernic. Posredovane informacije in predstavljeni primeri dobrih praks so 
partnerjem v pomoč pri nadaljnji implementaciji posameznih vsebin v začrtane programe. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


