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ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE  
 

Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo deluje pod tem 
imenom od 13. marca 1993, ko se je na skupščini preimenovala iz tedanje zveze Partizan 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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UVODNI PREGLED  
V letu 2018 sta na področju športne politike za našo organizacijo izstopala dva pomembnejša 
dogodka. Vrnili smo športne objekte društvom upravljalcem, katera so izkazala interes in izpolnila 
zahteve, navedene v Programu za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (PGNP). Zgodovinsko 
gledano je pomembna tudi vključitev v Olimpijski komite Slovenije – zveze športnih zvez (OKS – ZŠZ), 
saj se s tem krepi drugi steber, opredeljen kot šport za vse oz. športna rekreacija. Pohvalimo se lahko 
z uspešnimi prijavami naših programov in projektov na razpise tako za domača kot tudi mednarodna 
javna sredstva. Nenazadnje smo bili gostitelji volilne skupščine EFCS (European Federation Company 
Sport) v mesecu juniju, z udeležbo več kot šestdesetih delegatov iz vse Evrope. Za organizacijo in 
izvedbo slednje smo prejeli številne pohvale in priznanja. Med večjimi dogodki je izstopal 13. Kongres 
športa za vse, pri organizaciji katerega smo sodelovali kot partnerji OKS – ZŠZ. 

V mesecu marcu je bila izvedena redna skupščina organizacije, katere se je udeležilo 95 članic od 203 
s pravico glasovanja. V sklopu dnevnega reda skupščine so se delegati seznanili s poročili poslovanja 
zveze in realizacijo projektnih aktivnosti v preteklem letu. Sledila je predstavitev predvidenih 
aktivnosti in potrjevanje Letnega delovnega načrta za leto 2018. V okviru dnevnega reda je bil 
obravnavan dopolnjen Program za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (PGNP). Strokovna 
pojasnila o dopolnitvah je predstavil prof. dr. Gorazd Trpin. Hkrati je skupščina potrdila tudi namero o 
včlanitvi v OKS - ZŠZ ter odstop oz. zamenjavo članov IO: dr. Maje Pajek, Daniela Knavsa in Zorana 
Kačičnika. Nadomestili so jih Katarina Geršak, mag. Klaudija Redenšek in mag. Peter Škerlj. V začetku 
decembra je bil za članice organiziran prednovoletni sprejem s priložnostnim programom in 
pogostitvijo. S telovadnimi in plesnimi prvinami so se predstavili mladi upi ŠD Moste, Kazine in DTV 
Partizana Vič. 

Na temelju na skupščini potrjenega PGNP-ja je IO ŠUS na majski korespondenčni seji imenoval 
predstavnike v Komisijo za usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja. Članicam ŠUS, ki ustrezajo 
pogojem za uskladitev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim stanjem nepremičnin, je bil poslan 
dopis z Obrazcem za predlog uskladitve zemljiško knjižnega stanja z dejanskim stanjem za 
nepremičnine Športne unije Slovenije. Na poziv so se odzvala naslednja društva (zaporednje po IRN): 
ŠD Mekinje, ŠD Trnovo, ŠD Polje, DTV Partizan Vič, DŠR Železničar, Partizan Pobrežje, DŠR Boštanj in 
ŠD Tržič. Z omenjenimi društvi je Športna unija Slovenije sklenila darilne pogodbe, FURS pa je 
prepoznal upravičenost zahteve za neplačilo davčnih obveznosti. Do konca meseca decembra so 
društva ŠD Trnovo, ŠD Polje, DTV Partizan Vič, DŠR Železničar in Partizan Pobrežje zbrala vso 
dokumentacijo za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja. Notarska pisarna je zahtevke za vpis lastništva 
v zemljiško knjigo posredovala ustreznim organom.  

Izbira slabih vzdrževalcev in neurejene dokumentacije je botrovala pritiskom Občine Mozirje (*dober 
gospodar ne izvede prenove zaradi pritiskov drugih, temveč ker je to potrebno!? Predlog: Izbira 
slabih vzdrževalcev in neurejene dokumentacije je botrovala odločitvi, da se ob 700-letnici Občine 
Mozirja prične večfazna temeljita prenova Gozdne šole Mozirje v Lokah pri Mozirju.) ob njeni 700-
letnici za prenovo objektov na lokaciji Gozdne šole Mozirje v Lokah pri Mozirju. IO je pooblastil 
strokovne službe za pridobitev ponudb in izbiro najprimernejšega izvajalca del. Športna unija 
Slovenije je v letu 2018 izvedla prvo fazo prenovitvenih del, s katerimi želi vzpostaviti normalno 
delovanje v preteklosti nacionalno prepoznavnega športnega tabora. Na temelju najugodnejše 
ponudbe, ki je vsebovala vsa potrebna dela, je bil med pridobljenimi ponudbami izbran izvajalec 
Zekoli s.p. Pred operativnim delom prenove, je pisarna ŠUS pozvala člane in članice k prostovoljni 
delovni akciji čiščenja zemljišča, ki se razprostira na površini 22.000 m². Akcije se je udeležilo nekaj 
čez 30 predstavikov društev članic iz celotne Slovenije. Akcija je uspela, tako da so dela investicijskega 
vzdrževanja pričela v sredini maja in se zaključila konec meseca oktobra. Prenova je obsegala 
ureditev brezplačno dostopnih površin za šport v naravi, in sicer je vključevala osnovno prenovo 
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asfaltnega večnamenskega igrišča, ureditev zelenice za raznovrstne športne aktivnosti in prireditve, 
prenova ploščadi z nadstreškom za raznovrstne aktivnosti, nujna prenovitvena dela spremljajočih 
prostorov in sanitarij, popravilo in ureditev reflektorske razsvetljave. Nadzor nad izvajanjem 
prenovitvenih del je za ŠUS zelo uspešno opravil Andrej Grošelj, član ŠD Izlake in IO ŠUS. Potrebno je 
tudi navesti, da sredstva za prenovo niso bila vključena v proračunsko postavko in so bila pokrita 
delno s pridobljenim sofiinanciranjem Fundacije za šport in delno iz rezervnega sklada. 

Decembra se je odvila volilna skupščina OKS. ŠUS je kandidirala s svojim predstavnikom za člana IO 
OKS-ZŠZ in bila pri tem uspešna. V 25-članski IO je bil namreč izvoljen Dejan Crnek, predsednik naše 
organizacije. OKS-ZŠZ bo tudi v naslednjem mandatu vodil Bogdan Gabrovec, prvi podpredsednik 
(področje športa za vse) ostaja mag. Janez Sodržnik, predsednik Športne zveze Ljubljana. 

V letu 2018 (razpis Fundacije za šport – FZŠ je bil iz oktobra 2017 prestavljen na januar 2018) je bil 
ŠUS na domačih javnih razpisih uspešen pri pridobivanju sredstev s šestnajstimi programi, ki 
pokrivajo področja športne rekreacije in športnih prireditev za različne starostne kategorije: otroci in 
mladina, odrasli, starejši ter področji znanstvena in strokovna raziskovalna dejavnost v športu in 
gradnja športnih objektov in površin za šport v naravi. Pridobljena javna sredstva so bila namensko 
uporabljena za izvedbo projektov in programov ŠUS. V programih in projektih ŠUS je sodelovalo 
preko 100 društev, ki so bili za izvedbo aktivnosti projektov podprti z materialnimi ali finančnimi 
sredstvi. Cilji izvajanja programov in projektov v okviru Letnega delovnega načrta (Gibalna pismenost, 
Veter v laseh, Za zdravo zabavo, Slovenija v gibanju, Zdravo društvo, Zdravju prijazna organizacija, 
Aktivno staranje in ŠUS Akademija) so bili doseženi ali celo preseženi. Programsko zasnovo 
organizacije je v 2018 zaznamovala izvedba novih projektov za področje športne rekreacije in zdravja.  
Športna unija Slovenije je svoj pečat pustila tudi pri organizaciji športno-dobrodelnega projekta, v 
katerem je tekač Bogomir Dolenc odtekel 42 maratonov v 42 dneh, predvsem z materialno in 
finančno podporo. Uspešno smo delovali tudi na področju promocije zdravja s programom Zdravju 
prijazna organizacija. Na podlagi praktične izvedbe programa smo bili med drugim vključeni v 
evropski projekt Active Businesses. 

V drugi polovici leta smo začeli z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta SOPA-Skupaj za odgovoren 
odnos do pitja alkohola, katerega pobudnik je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, izvajalec pa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na podlagi razpisa je bilo izbranih osem 
društev, ki bodo v sklopu športno rekreativnih in ostalih dogodkov osveščala in informirala o 
problematiki tveganega in škodljivega pitja alkohola.  

Športna unija Slovenije je bila tudi v letu 2018 dejavna na humanitarnem področju, in sicer 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. 

Leta 2018 je bilo živahno tudi v ŠUS Akademiji. Poleg petih delavnic za strokovni kader iz društev, ki 
smo jih vključili v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju, smo organizirali kar tri tečaje strokovnega usposabljanja Vaditelj športne 
rekreacije (VŠR). Prvo se je odvilo pozimi v Slovenj Gradcu (sodelovali so predvsem člani društev iz 
Savinjsko-Koroške regije), spomladansko in jesensko pa v Ljubljani. Skupno se je v sklopu treh tečajev 
usposobilo 98 vaditeljev. V začetku meseca decembra smo sodelovali pri izvedbi Kongresa športa za 
vse na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki je bil tako kot prejšnja leta organiziran kot licenčni 
seminar za vaditelje športne rekreacije. 

Za boljši dostop do izvajalcev naših programov in same promocije slednjih smo v nabor regij dodali še 
Prekmurje, tako da je število aktivnih regij povečalo na devet.  
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V mesecu juniju se je v Ljubljani odvila volilna skupščina EFCS. ŠUS je kandidirala svojega predstavnika 
za člana IO EFCS in bila pri tem uspešna. V izvršni odbor je bil izvoljen tudi mag. Patrik Peroša, 
podpredsednik naše organizacije. 

V letu 2018 so se izvedle številne aktivnosti tudi na mednarodnem področju, s čimer so se uveljavila 
nova sodelovanja in okrepila že obstoječa sodelovanja s partnerji iz tujine. Meseca junija se je 
zaključil projekt Move Transfer, v okviru katerega je Športna unija Slovenije prenesla koncept, znanje 
in ideje programa Zdravo društvo v Bolgarijo in na Malto. Na osnovi povratnih informacij partnerjev 
je pripraviljen predlog nadgradnje programa Zdravo društvo tudi na nacionalnem nivoju. V okviru 
projekta School to Move - It's cool to move je potekala izmenjava primerov dobrih praks na področju 
promocije in izvajanja športnih aktivnosti za otroke med partnerji iz Španije, Bolgarije, Romunije, 
Slovenije in Grčije ter preizkus le teh v nacionalnem okolju, vse to z namenom ustvariti in razširiti 
mrežo deležnikov za borbo proti debelosti mladih in promocijo gibanja. Športna unija Slovenije je 
predstavila uveljavljena slovenska programa Veter v laseh in Za zdravo zabavo na 1. mednarodni 
konferenci International Conference and Workshop - I.W.C. v Madridu. Projekt European Fitness 
Badge je postregel s številnimi testiranji telesne pripravljenosti posameznikov obeh spolov in vseh 
starosti v Sloveniji. Udeleženec testiranja prejme priznanje za nivo telesne pripravljenosti in 
individualno svetovanje s priporočili. Meseca septembra je potekal Evropski dan športne rekreacije – 
European Fitness Day, v pomladnih mesecih pa je bila promovirana redna telesna aktivnost v že 
tradicionalni mednarodni kampanji Now We Move, v kampanji No Elevators Day in z izvedbo projekta 
Tednu gibanja – Move Week. V letu 2018 je Športna unija Slovenije pomemebno prispevala tudi k 
izvedbi projekta Physical Literacy, skaterim se je pričel proces umestitve Gibalne pismenosti v 
Evropski Referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. V projektu so bili na podlagi 
pregleda in analize literature pripravljeni trije tipi vprašalnikov ter material za zagovorništvo in 
promocijo gibalne pismenosti.  

 

Dejan Crnek, predsednik 
Športna unija Slovenije 
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1. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI 

1.1. SKUPŠČINA ŠUS 

V letu 2018 je bila izpeljana ena redna letna skupščina, in sicer:  

• v torek, 27.3.2018 v Ljubljani.  
 

Redna letna skupščina, na kateri je sodelovalo 95 članic ŠUS, je poleg letnih poslovnih in finančnih 
poročil za leto 2017 zajemala še letni program dela in finančni načrt za leto 2018. Polega tega je bil na 
dnevnem redu tudi Program o gospodarjenju z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP) in odstop 
članice IO Maje Bučar Pajek. Dnevni red je bil naknadno razširjen na pobudo predsednika ŠUS. 
Predlagal je zamenjavo dveh članov IO ŠUS - Daniela Knavsa in Zorana Kačičnika. 
 
Skupščina je sprejela sledeče sklepe:  
 
→ Sklep št. 1/3-2018 je bil sprejet (Za: 81, Proti: 0, Vzdržani: 0) 

»Skupščina izvoli delovna telesa skupščine in vanje imenuje: 
 a) za predsednika: gospod Bojan Župevec (Športno društvo Gib Ljubljana Šiška) 
 b) za verifikacijsko komisijo: 
  1. za predsednika: Franjo Rozman (Plavalni klub Terme Ptuj) 
  2. za člana: Matic Kolar (Plesno društvo FDC - Fionas dance company) 
  3. za člana: Damjan Kuzma (Društvo za športno rekreacijo, turizem in prosti čas KMS) 
 c) za zapisnikarja: Aleš Ošljak (Društvo TVD Partizan Žirovnica) 
 d) za overovatelja zapisnika: 
  1. Alojz Guček (klub borilnih veščin Sevnica) 
  2. Renato Vezzosi (Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice) 

 
→ Sklep št. 2/3-2018 je bil sprejet (Za: 84, Proti: 0, Vzdržani: 0) 
»Sprejem oz. potrditev vseh odločitev se na skupščini dne 27.3.2018 se opravi z javnim glasovanjem.« 
 
→ Sklep št. 3/3-2018 je bil sprejet (Za: 76, Proti: 16, Vzdržani: 0) 
»Sprejme se dnevni red: 
1. Otvoritev 
2. Skupščina 27.3.2018 

2.1 Izvolitev organov skupščine 
2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 
2.4 Poročilo verifikacijske komisije 

3. Letno poročilo 2017 
4. Letni načrt dela in finančni načrt 2018 
5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) 
6. Včlanitev Športne unije Slovenije v OKS-ZŠZ 
7. Odstop članice Izvršnega odbora in rekonstrukcija članov Izvršnega odbora 
8. Pobude in vprašanja.« 
 
→ Sklep št. 4/3-2018 je bil sprejet (Za: 79, Proti: 0, Vzdržani: 0) 
»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.« 
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→ Sklep št. 5/3-2018 je bil sprejet (Za: 81, Proti: 0, Vzdržani: 0) 
»Skupščina sprejme Letno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2017. « 
  
→ Sklep št. 6/3-2018 je bil sprejet (Za: 74, Proti: 0, Vzdržani: 0) 
»Skupščina sprejme letni načrt dela in finančni načrt za leto 2018. « 
 
→ Sklep št. 7/3-2018 je bil sprejet (Za: 68, Proti: 12, Vzdržani: 0):  
»Skupščina sprejme dopolnjen Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem za leto 2018.« 
 
→ Sklep št. 8/3-2018 je bil sprejet (Za: 77, Proti: 0, Vzdržani: 0):  
»Skupščina sprejme odločitev o včlanitvi Športne unije Slovenije v OKS-ZŠZ.« 
 
→ Sklep št. 9/3-2018 je bil sprejet (Za: 61, Proti: 13, Vzdržani: 0):  
»Skupščina sprejme sklep, da se go. Majo Bučar Pajek, g. Daniela Knausa in g. Zorana Kačičnika 
razreši in se za nove člane IO imenuje: mag. Klaudijo Redenšek (Društvo za športno rekreacijo 
Partizan Boštanj), ga. Katko Geršak (Športna zveza Velenje) in mag. Petra Škerlja (Športno društvo 
ABC šport Ljubljana).« 

1.2. IZVRŠNI ODBOR 

Izvršni odbor je v letu 2018 sprejel 96 sklepov v okviru:  

→ šestih (6) rednih sej, 
→ petih (5) korespondenčnih sej. 
 

  ŠTEVILO SPREJETIH SKLEPOV 
ŠT. SEJ REDNA SEJA KORESPONDENČNA SEJA 

1 12 9 
2 16 2 
3 17 4 
4 12 3 
5 13 1 
6 7 X 

SKUPAJ PO 
SEJAH 77 19 

SKUPAJ 96 
 

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 2018 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 štirih (4) rednih sejah (5., 
6., 7. in 8. redni seji Nadzornega odbora). Na seji so bili poleg obravnave zaključnega poročila ŠUS 
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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. Častno razsodišče se v letu 2018 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 ni sprejela nobenega sklepa, ki bi ali razveljavil 
ali sprejel kakršenkoli akt zveze. 

1.5. ČLANSTVO  

Na dan 31.12.2017 je bilo v registru ŠUS 184 polnopravnih članic. Izvršni odbor je v letu 2018 potrdil 
34 novih društev, od katerih eno društvo še ni poravnalo članarine in zato ni uvrščena na seznam 
polnopravnih članov ŠUS. Izvršni odbor je črtal 25 društev članic skladno s Pravili ŠUS od katerih so 3 
društva takoj po sprejetem sklepu o črtanju članic poravnala članarino in tako ostala na seznamu 
polnopravnih članov ŠUS. Na dan 31.12.2018 je bilo v registru ŠUS 195 polnopravnih članic. 

  ŠTEVILO SPREJETIH ČLANOV 
ŠT. SEJ REDNA SEJA KORESPONDENČNA SEJA 

1 18  
2 1  
3   
4 4  
5 6   
6 3   
7 2   

SKUPAJ PO 
SEJAH 34  

SKUPAJ 34 
  ŠTEVILO ČRTANIH ČLANOV 

ŠT. SEJ REDNA SEJA KORESPONDENČNA SEJA 
1    
2    
3 25   
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4    
5     
6    
7    

SKUPAJ PO 
SEJAH 25  

SKUPAJ 25 

 

1.6. PARTNERJI ŠUS IN UGODNOSTI ZA ČLANICE ŠUS 

V letu 2018 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. 

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 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 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: Predstavitev projekta Zdravo društvo in Zdrava 
vadba ter testiranja telesne pripravljenost European Fitness Badge na strokovnem srečanju 
zdravstvenih delavcev v Zrečah, 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: Podelitev certifikatov Zdrava vadba študentom smeri športna rekreacija 
in kineziologija. Sodelovanje na področju krepitve borze kadra strokovnih delavcev v športnih 
društvih. 
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 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. 

 

1.7. PRAVNE OSEBE 

Športna unija Slovenije je družbenik s 50% deležem podjetja ŠUS – Evrofitnes d.o.o. (Vodnikova cesta 
155, 1000 Ljubljana).  

ŠUS - Evrofitnes d.o.o. predstavlja inovativen koncept športnega centra v Športni hiši Ilirija (ŠHI), kjer 
se izvajajo različne športne aktivnosti. Solastnik podjetja je Ubaefitness, SL iz Barcelone. V poslovnem 
letu 2018 podjetje izkazuje prihodke v višini 602.766,13 EUR in odhodke v višini 566.522,18 EUR. V 
letu 2018 podjetje izkazuje za 30% več dobička, kot v letu 2017.  V primerjavi z letom 2017, podjetje 
izkazuje povišanje prihodkov ter znižanje odhodkov.  

V poslovnem letu 2018, smo spremenili programsko shemo ter dodali 5 novih vadbenih programov 
ter povečali število članstva za 7%.  

V letu 2018, smo dosegli boljši poslovni rezultat, kot v letu 2017, kar kaže na uspešno delo celotne 
ekipe podjetja ŠUS Evrofitnes.  
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2. FINANČNI NAČRT IN REALIZACIJA ZA LETO 2018 
V tabeli so razvidni načrtovani in realizirani proračunski prihodki in odhodki organizacije v letu 2018. 
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 2018 V EUR 
 

PRIHODKI Načrt 2018 Realizacija 2018 Indeks 
Društva 9.000 9.450 105 % 
Storitve in material 150.000 186.470 125 % 
Najemnine 237.500 224.751 95 % 
Mednarodni viri financiranja 35.000 72.252 206 % 
Domači (javni) viri financiranja 110.000 174.214 158 % 
Sredstva iz sponzorstva in donacij 3.000 1.500 50 % 
Obresti (depoziti in ostale obresti) 1.000 1.339 134 % 
Prodaja nepremičnin 52.600 28.140 53 % 
Izredni + Drugi prihodki 6.000 32.387 539 % 
SKUPAJ PRIHODKI  603.600 730.503 121 % 

STROŠKI in ODHODKI Načrt 2018 Realizacija 2018 Indeks 
Zaposleni (BRUTO BRUTO) 125.000 122.474 98 % 
Voljeni in imenovani organi 5.000 2.280 46 % 
Računovodstvo + informatika + PTT + internet 20.000 21.423 107 % 
Energenti (stroški ŠHI) 126.000 126.415 100 % 
Reprezentanca 3.000 2.738 91 % 
Pogodbeni sodelovci 18.000 17.881 99 % 
Notarji in odvetniki (sodne in upravne takse) 15.000 8.314 55 % 
Storitve in material 4.100 15.820 388 % 
Stroški plačilnega prometa + obresti 800 700 88 % 
Članarine mednarodnim in domačim organizacijam 1.800 1.789 99 % 
Zavarovalnine 7.000 7.112 101 % 
Stroški izvajanja programov in organizacije dogodkov  127.000 213.181 168 % 
Investicijsko in tekoče vzdrževanje 45.000 64.531 143 % 

Stroški kredita - EKO SKLAD 43.900 40.828 93 % 
DAVKI - DDV in Nepremičnine (NUSZ) 58.000 81.262 140 % 
Izredni in drugi odhodki 4.000 1.655 41 % 
SKUPAJ STROŠKI in ODHODKI 603.600 728.117 120 % 
Presežek PRIHODKI - ODHODKI  0 2.386   
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Obrazložitev postavk, ki bistveno odstopajo od načrta: 

Prihodki: 

• pri postavki Storitve in materiali presežek predstavljajo usposabljanja VŠR v okviru ŠUS 
Akademije; 

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

• pri postavki Domači (javni) viri financiranja smo bili uspešni na FzŠ saj je sofinanciranje 
pridobilo kar štirinajst prijavljenih programov, pridobili smo tudi nekaj več od načrtovanih 
sredstev s strani Ministrstva za Šport 

• postavka Izredni in drugi prihodki izkazuje vračilo sredstev iz naslova vračanja sredstev za 
NUSZ, izplačilo dobička podjetja ŠUS Evrofitnes, 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 višja zaradi nepredvidenega naročila NIJZ za material, ki jih je 
bilo potrebno izdelati  

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

• postavka Investicijsko in tekoče vzdrževanje je višja zaradi vložka sredstev v sanacijo objektov 
in okolice v Mozirju na območju Gozdne šole, ki ni bila prvotno predvidena kot proračunski 
odhodek 

• postavka Davki je višja od načrtovane zaradi neplanirane odmere NUSZ za leto 2018 v skupni 
višini 27.271,00 EUR. Plačilo DDV je bilo nekaj nižje od proračunsko predvidenega in sicer v 
višini 53.912 EUR (92 %) 

 

2.1. INTERNA ORGANIZIRANOST 

Management ŠUS je v letu 2018 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 31.12.2018 je 102.050,59 EUR. 

Stanje na transakcijskem računu pri banki Delavska Hranilnica d.d. na dan 31.12.2018 je 488.650,82 
EUR. 

V letu 2018 je Športna unija Slovenije plasirala presežna sredstva v obliki depozitov pri Delavski 
Hranilnici. Na dan 31.12.2018 je znesek vezan v depozitih 350.000,00 EUR.  

 

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 36 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 
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. V 
letu 2018 je ŠUS je na strateški nepremičnini Loke pri Mozirju (Gozdna šola Mozirje) za investicijsko 
vzdrževanje namenil 63.383,54 EUR 

Finančna realizacija 2018 za nepremično premoženje ŠUS (v EUR): 

Spodnji tabela prikazuje spremembe v društvenem skladu zaradi upravljanja nepremičnega 
premoženja v letu 2018. V tabeli so razmejeni prihodki in odhodki transakcijskega računa v povezavi z 
nepremičnim premoženjem oz. društvenim skladom. 
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TABELA PRORAČUNA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2018 V EUR 

Finančna realizacija 2018 

Prihodki Odhodki 

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

390.452,00 
28.140,00 
15.817,00 

8.980,00 
 
 

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 
0,00 

27.316,00 
14.879,00 
59.541,00 

2.680,00 
40.621,00 

 
298.119,00 

0,00 
142,00 

Skupaj 443.389,00 Skupaj 443.389,00 

 

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 (zadnji obrok) 
• postavka Domači javni viri financiranja izkazujejo pridobljena sredstva s strani Fundacije za šport 

za investicijsko vzdrževanje objektov v Mozirju na lokaciji Gozdne šole 
• postavka Drugi prihodki izkazuje vračilo sredstev za plačan NUSZ s strani društva Partizan Vič  

 
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 tekoče upravljanje objektov v lasti 

ŠUS 
• postavka Investicijsko vzdrževanje j je stroškovno povezana s prenovo objektov in površin na 

lokaciji Gozdna šola Mozirje (ŠUS 100% lastnik) – strateška nepremičnina po PGNP 
• postavka Odplačilo posojil (obresti in glavnica) predstavlja letno obveznost do EKO Sklada za najeti 

kredit 
• postavka Finančne rezerve predstavlja novo vrednost rezervnega sklada 
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• postavka Drugi odhodki predstavlja nenačrtovane odlive 
• postavka Izredni odhodki vključeje stroške za organizacijo in izvedbo prostovoljne delovne akcije 

čiščenja okolice na lokaciji Gozdna šola Mozirje 
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2.4. 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 
319.614,08 EUR za zavarovanje kredita EKO SKLAD-a. 
 
Obveznosti iz naslova davka od dobička v letu 2018 ni. 
 
3. PREJETA IN PORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 

ŠUS je sodeloval na domačih in mednarodnih javnih razpisih. Sredstva iz proračuna RS v višini 
97.700,44 EUR so bila porabljena po razpisnih programih v letu 2018. Poleg sredstev iz proračuna so 
bila prejeta tudi sredstva Fundacije, MOL, donacij in drugih mednarodnih virov financiranja. 
 
I. 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 269.275,98 eur. Iz tega naslova se je 
konec leta v prihodke preneslo 2.838,26 eur za obračunano amortizacijo v deležu sofinanciranja. 
 
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 
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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.  
 
Investicije v teku 
 
Investicij v teku konec leta 2018 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 1%. naložbenih nepremičnin ŠUS v knjigah nima.  
 
Nepremičnine 
 
Povečanja - nabave 
 
V letu 2018 so bila zabeležena povečanja nepremičnin v višini 219.041,71 eur. 
 
V znesku nabav je zajeto investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin, ki je povečalo nabavno 
vrednost nepremičnine v registru: 

• Gozdna šola Mozirje – izdelava konstrukcije za podaljšanje strehe, urejanje okolice, obnova 
skladišča, zamenjava vrat, pleskanje, ureditev sanitarij, vodovodnih instalacij, ureditev 
balkona v skupni vrednosti 59.541,71 eur.   

• Opravljen je bil vpis nove nepremičnine v register osnovnih sredstev – parcela Kranjska gora 
407/05 v višini 159.500,00 eur. Nabavna vrednost povečuje dolgoročne razmejitve.   

 
Znižanja - izločitve 
 
IO ŠUS je na 13. redni seji sprejela sklep(e) s katerim je bila društvom (na temelju prejete 
dokumentacije o upravičenosti uskladitve zemljiško knjižnega stanja - kot opredeljeno in potrjeno na 
skupščini 2018, s Programom za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem - PGNP) omogočena 
zemljiško knjižna uskladitev. Instrument prenosa je bila Darilna pogodba, za katero je bil posredovan 
sklep FURS o oprostitvi plačila davka.  
Na tej osnovi so bila izločena naslednja osnovna sredstva v skupni knjigovodski vrednosti 
2.974.196,15 eur: 
 

• Športnemu društvu Trnovo - Nepremičnina Ljubljana – Trnovsko predmestje – Irn št. 15 s 
knjigovodsko vrednostjo 1.067.858,93 eur.  

• DVT Partizan Pobrežje Maribor - Nepremičnina Maribor Pobrežje – Irn št. 25 s knjigovodsko 
vrednostjo 443.680,81 eur. 

• Športnemu društvu Polje - Nepremičnina Ljubljana – Kašelj – Inr št. 21 s knjigovodsko 
vrednostjo 173.632,86 eur. 

• Društvu za šport in rekreacijo Železničar maribor - Nepremičnina Maribor Tabor – Irn 24 s 
knjigovodsko vrednostjo 165.426,61 eur.  

• Društvu Partizan Vič - Nepremičnina Ljubljana Vič – Irn 17 s knjigovodsko vrednostjo 
1.123.596,94 eur 
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Šus je za podarjene nepremičnine zmanjšal dolgoročne razmejitve: za prejeta sredstva in iz naslova 
ureditve nepremičnin v letu 2016 v skupni vrednosti 135.675,49 eur. Za razliko 2.838,520,66 eur se je 
znižala ustanovitvena vloga (kapital) ŠUS. 
O pravilnosti knjiženja je podala mnenje revizijska hiša BDO (priloga). 

 
Oprema 
 
Nabavljenih je bilo 5 glamping hišk za Gozdno šolo Mozirje. Vrednost investicije znaša 10.924,00 eur. 
Pri popisu opreme je bila Izločena oprema v skupni višini nabavne vrednosti 957,19 eur. Oprema je 
bila v preteklih letih že v celoti amortizirana, zato samo odpis ne bremeni tekočega rezultata.  
 
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 Oprema Investicije v 
teku Skupaj 

Nabavna vrednost           

Stanje na dan 31.12.17 5.652.024,24 7.818.071,64 245.228,59 0,00 13.715.324,47 

Povečanje v letu 2018 159.500,00 59.541,71 10.924,00 58.707,24 288.672,95 

Zmanjšanje v letu 
2018 2.179.976,92 817.251,92 957,19 58.707,24 3.056.893,27 

Stanje na dan 31.12.18 3.631.547,32 7.060.361,43 255.195,40 0,00 10.947.104,15 

            

Popravek vrednosti           

Stanje na dan 
31.12.2017   196.037,61 212.271,83   408.309,44 

Amortizacija   75.537,14 5.250,58   80.787,72 

Zmanjšanje v letu 
2018   23.032,69 957,19   23.989,88 
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Stanje na dan 31.12.18   248.542,06 216.565,22   465.107,28 

            

Neodpisana vrednost           

Stanje na dan 31.12.17 5.652.024,24 7.622.034,03 32.956,76   13.307.015,03 

Stanje na dan 31.12.18 3.631.547,32 6.811.819,37 38.630,18   10.481.996,87 

 
 
2. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Dolgoročne finančne naložbe: 
ŠUS Evrofitnes d.o.o.  3.750,00 EUR 
 
3. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
 
Dolgoročne poslovne terjatve predstavlja prostovoljni sklad najemnikov nepremičnine v Celju. Stanje 
sklada konec leta je 2.028,75 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 2018 ni bilo prevrednotenja 
artiklov. 
Inventura zalog je bila opravljena konec leta. Ugotovljenih je bilo za 190,91 EUR manjkov in 355,71 
EUR viškov. Oboje vpliva na tekoči rezultat v navedenih vrednostih. Manjki tekoči rezultat znižujejo, 
viški, pa ga povečujejo. 
Stanje zalog trgovskega blaga konec leta 2018 znaša 11.734,38 eur. 
 
5.KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
 
Predstavlja kratkoročni depozit pri Delavski hranilnici d.d. v skupni višini 350.000,00 EUR. 
 
6. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
 
Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 271.525,04 EUR 
 
Stanje terjatev do kupcev na dan 31.12.2018 znaša 137.345,32 eur, od tega izstopajo terjatve ŠUS 
Eurofitnes d.o.o. v višini 33.388,75 (najemnina), Dve Mari d.o.o. 41.833,89 EUR (najemnina), 
Fundacija za šport 14.600,00 eur. 
 
Ostale kratkoročne terjatve v višini 106.686,72 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 2018 1.612,15 eur) in 
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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 2018 popravki terjatev niso bili 
oblikovani. 
 
V letu 2018 je društvo ni odpisovalo terjatev. 
 
Terjatve ŠUS-a so nezavarovane. Razen terjatve do Gigla, ki je zavarovana s hipoteko na 
nepremičnino Manice Nučič v višini 34.944,45 eur. 
 
7.DENARNA SREDSTVA 

 
ŠUS ima odprt poslovni račun pri Intesa banki d.d. in Delavski hranilnici d.d. Stanje na računih na dan 
31.12.2018 znaša 590.701,41 eur. V blagajni pa je na 31.12.2018 stanje 356,85 eur. Pri popisu 
denarnih sredstev ni bilo ugotovljenih razlik. Stanje gotovine se ujema s knjigovodskimi podatki. 
 
8.AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Aktivnih časovnih razmejitev konec leta ni. 
 
9.DOLGOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
ŠUS ima konec leta 2018 izkazana v rezervacijah prejeta sredstva od Fundacije za financiranje 
športnih organizacija v znesku 269.275,98 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 
2018 preneslo v prihodke 2.838,26 eur, kar predstavlja sorazmerni del amortizacije, glede na 
odstotek pridobljenih sredstev v primerjavi z investicijo. 
Iz naslova vzdrževanja nepremičnine Gozdna Šola Mozirje pa so na razmejitvah konec leta 
evidentirana tudi prejeta sredstva v višini 15.817,00 eur. 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. Prav tako so se v letu 
2018 povišale dolgoročne razmejitve za 159.500,00 eur v višini nabavne vrednosti zemljišča v Kranjski 
gori.  
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 2018 se iz razmejitev 
konec leta preneslo 2.019,75 eur v prihodke iz naslova obračunane amortizacije.  
 
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 31.12.2018 319.614,08 EUR. Od tega so zapadli obroki v letu 2019 v skupni 
višini 36.527,32 eur v knjigah prenešeni na kratkoročni del kredita. Dolgoročni del kredita na 
31.12.2018 znaša 283.086,76 eur. 
Posojilo je zavarovano s hipoteko na nepremičnini parcela 456/1 k.o. 1739 Zgornja Šiška z vsemi 
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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 73.553,62 eur 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo: 
Obveznosti do dobaviteljev, predplačila    59.982,15 EUR 
Druge kratkoročne obveznosti      13.571,47 EUR 
 
14. KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Predstavljajo odložene prejete prihodke European commision v višini 31.167,50 EUR za projekt Move 
transfer II, ki se bo odvijal v letu 2019. 
 
II. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
ŠUS pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti od članarin in drugih prispevkov članov, iz 
sredstev Fundacije za šport, Mestne občine Ljubljana, iz proračuna države (Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za javno upravo), 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 2018 znaša 76,30 
%. 
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 2018 glede na opravljene ure povprečno število zaposlenih 4.  
 
V letu 2018 znaša presežek odhodkov nad prihodki 39.517,10 EUR. Negativen poslovni izid (presežek 
odhodkov nad prihodki) je predvsem posledica gospodarjenja z nepremičninami in izhaja iz 
amortizacije nepremičnin, katera na letnem nivoju predstavlja 75.537,14 EUR odhodkov. Se je pa 
presežek odhodkov nad prihodki znižal v primerjavi s preteklim letom za 55.148,92 eur. 
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3. PROGRAMI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

3.1. SLOVENIJA V GIBANJU   

Z nacionalnim programom Slovenija v gibanju uresničujemo javni interes na področju športa. Namen 
programa je s pomočjo množičnih športnih prireditev in brezplačnih vodenih vadb spodbujati ciljno 
publiko h gibanju ter zdravemu načinu življenja. Izvajamo ga na nacionalni ravni v vseh statističnih 
regijah skozi celo leto, zato ima visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče, sočasno prispeva tudi 
k dvigu kazalnikov zdravja širše javnosti. Zadnjih sedem let je program posodobljen in prilagojen 
sodobnemu načinu življenja.  

Program Slovenija v gibanju, ki združuje mrežo organiziranih strokovno vodenih vadb in mrežo 
športno-rekreativnih prireditev, je namenjen udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi 
predznanji in sposobnostmi, vseh starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih 
regijah. Udeležba na programu je brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v 
raznolikih športnih panogah in preizkusih v številnih krajih po vsej Sloveniji. Dogodki in strokovno 
vodene vadbe so namenjeni povečanju števila telesno dejavnih prebivalcev Slovenije in 
medgeneracijskemu povezovanju, poskrbljeno je za različno telesno pripravljene osebe z namenom 
zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in 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, in sicer na način, da nima negativnih vplivov na naravo in okolje. 

Osrednji del programa so strokovno vodene brezplačne rekreativne vadbe – Slovenija v gibanju, ki v 
več skupinah v različnih krajih po vsej Sloveniji potekajo 2 uri tedensko skozi celo leto (vsaka 
posamezna skupina izvede več kot 60 ur vadbe letno). Vadbo vodijo strokovno izobraženi delavci ali 
strokovno usposobljeni delavci z najmanj 2. stopnjo usposobljenosti na področju športa. Ključno 
vlogo pri izvajanju projekta imajo regijski koordinatorji. Poleg vadbe in lokalnih športno rekreativnih 
prireditev v okviru projekta športno rekreativni program Slovenija v gibanju so bili uspešno 
organizirani regijski dogodki v sodelovanju z društvi članicami in ob podpori regijskih koordinatorjev. 
Izvedeno je bilo tudi športno srečanje članic ŠUS na nacionalni ravni. 

Z namenom podpore, izmenjave in širjenja prostovoljstva, športnega kadra, rekvizitov in opreme smo 
vzpostavili informacijsko platformo - spletni koledar športnih dogodkov Slovenija v gibanju, ki je baza 
prireditev, vadb in ostalih dogodkov. V sklopu koledarja poteka zbiranje ur, ki jih udeleženci zbranih 
dogodkov namenijo športnemu udejstvovanju in gibanju.  

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 
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V letu 2018 se nam je priključilo 69 lokalnih izvajalcev, ki so izvedli preko 210 športno rekreativnih 
vadb in dogodkov. Športne organizacije, ki so se vključile v projekt, so prejele različne oblike podpore 
(strokovno, promocijsko, organizacijsko, informacijsko), s čimer se je povečala kakovost, 
prepoznavnost in obiskanost rekreativnih športnih programov. V okviru programa Športna unija 
Slovenije zagotavlja pester nabor ugodnosti za lokalne izvajalce, ki olajšajo organizacijo in izvedbo 
športnih dogodkov in rednih vadb. 

1. STROKOVNA PODPORA 

 brezplačna udeležba za predstavnika društva na slovesni prireditvi, 
 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 programa Slovenija v gibanju, 
 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 

 sofinanciranje strokovnega kadra, ki izvaja aktivnosti, 
 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 profile ŠUS. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število članic ŠUS, vključenih v projekt SVG: 69. 
 Število vseh izvedenih dogodkov in vadb: preko 210. 
 Število zbranih ur gibanja (SVG): več kot 520.000. 
 Število udeležencev športno-rekreativnih prireditev in vadb: 46927. 
 Število ambasadorjev in ponosnih promotorjev projekta Slovenija v gibanju 365: 9. 
 Regijska zastopanost: 9 regij. 

http://www.slovenijavgibanju.si/
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 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) in 
beleženje števila ur gibanja v okviru vključenih dogodkov. 

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

 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. 
 Dinamičen Facebook profil.  
 Štartno ciljni lok in ostala oprema se redno izposoja. 
 Dvig prepoznavnosti projekta Slovenija v gibanju, 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 program, potekajo v sledečih krajih: 
Braslovče in okoliški kraji, Bohinj, Ljubljana, Prebold, Velenje, Koper, Žirovnica, Knežak, Kranj, Črnuče, 
Dobrovnik, Maribor, Dornava, Dobrepolje, Zagorje ob Savi, Sevnica, Celje, Domžale, Vače, Ribnica, 
Žlebič, Brežice, Boštanj, Višnja Gora, Mozirje, Novo mesto, Hrpelje, Ptujsko jezero, Duplek, Vrhpolje, 
Polzela, Koštabona, Borovnica, Medvode, Murska Sobota, Žalec, Trnava, Bač, Radlje ob Dravi, Trje, 
Griže, Izlake, Štifta, Bočna, Liboje, Tabor, Ajdovščina, Krško, Petelinje, Šentvid, Slovenska Bistrica, 
Ptuj, Piran, Polževo, Gomilsko, Šoštanj, Gornja Radgona, Gorjanci, Ruše, Gabrovka pri Litiji, Julijske 
Alpe, Lukovica, Mariborsko Pohorje, Gorišnica, Kamniške Alpe, Bakovci, Kope, Škofja Loka, Kamnik, 
Kidričevo, Most na Soči, Črnomelj, Pobrežje, Trbovlje, Žiri. 

 

3.2. VETER V LASEH 

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se je pod sloganom S športom proti zasvojenosti 
letos odvil že 23. leto zapored. Več kot 70 izvajalcev je poskrbelo za izvedbo raznolikih športnih 
dogodkov in vadb, ki so se širom Slovenije odvijali med aprilom in novembrom. 

Osrednja cilja akcije, ki jo namenjamo otrokom, mladostnikom in družinam, sta širiti ljubezen do 
športa ter predstaviti športno aktivnosti kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in 
najboljšo protiutež vsem oblikam (sodobnih) zasvojenosti, med katere poleg drog in alkohola 
prištevamo tudi sicer družbeno bolj sprejete zasvojenosti, kot sta pretirano posedanje pred televizijo 
in računalniškimi igricami. Koncept akcije temelji na predpostavki, da gibalne izkušnje, ki jih 
mladostniki pridobijo in razvijajo v okviru športne vadbe v mladosti, pomembno vplivajo na njihov 
celosten razvoj. Poleg gibalnih in motoričnih spretnosti se v športu srečujejo tudi s pravili in 
vrednotami ter osvajajo specifične socialne spretnosti kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost 
ekipi in komunikacija. 



   

 

25 

Akcija Veter v laseh je s svojo dve desetletji dolgo tradicijo že poznana in uveljavljena med lokalnimi 
organizatorji. Potencial in dobro zasnovo programa je prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje RS, ki je 
med leti 2017 in 2019 podprlo njegovo izvedbo. V 2018 je akcijo podprlo tudi 51 slovenskih občin, ki 
po svojim zmožnostih izvajalcem omogočijo organizacijsko, finančno ali zgolj simbolično podporo. 

V letu 2018 se je akcija izvajala med aprilom in novembrom v številnih slovenskih krajih. Osrednji del 
akcije so bili eno in več dnevni športni dogodki ter programi športne vadbe, namenjeni otrokom in 
mladostnikom, ki imajo cilj spodbujati in motivirati mlade v športno aktivnost in redno športno vadbo 
na zabaven in sproščen način. Dodatna sredstva so nam omogočila, da smo projekt nadgradili in 
vključili nabor novih aktivnosti, ki jih bomo v sodelovanju z izvajalci in partnerji zagotovili tudi v 
prihodnje.  

Pri organizaciji in izvedbi prireditev in programov vadb smo ohranili pred leti osvežen koncept, ki je 
prilagojen sodobnim otrokom in mladini ter temelji na skupinskem preizkusu raznovrstnih športnih 
aktivnosti. 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. Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je 
prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju. Lokalni izvajalci pa predvsem pri izvedbi 
obšportnih dejavnosti v dogodke vključijo ostala lokalna društva in organizacije kot so zdravstveni 
domovi, gasilci, policija idr.   

V 2018 je bilo skupno izvedenih 78 dogodkov in organiziranih 41 skupin vadbe. Ugotavljamo, da smo 
z izvedenim dosegli zastavljeni cilj. Kljub temu si v prihodnje želimo angažirati več osnovnih šol in 
vrtcev. Prav osnovne šole in vrtci predstavljajo namreč okolje, kjer lahko uspešno nagovorimo tudi 
starše, ki nastopajo kot ključni dejavnik v razvoju otrokovih (zdravih) življenjskih navad. 

V ta namen smo v letošnjem letu izvedli prva, za starše in organizatorje povsem brezplačna 
predavanja na temo pomembnosti telesne dejavnosti in prehrane na celostni razvoj malčka, otroka in 
mladostnika. Vsebino predavanje je pripravila dr. Maja Pajek, prof. šp. vzg., ki je poskrbela tudi za 
njegovo izvedbo. V letošnjem letu smo uspešno izvedli sedem predavanj, večino prav na osnovnih 
šolah. 

Glede na pozitiven odziv tako strokovnega kadra kot staršev lahko sklepamo, da je podajanje vsebine 
na tovrstni način primerno in v interesu tako enih kot drugih. V prihodnjem letu je naš cilj predavanje 
ponuditi še večjemu številu šol kot odlično priložnost za dopolnitev aktivnosti oziroma programa na 
področju informiranja in osveščanja staršev. S tem namenom smo akcijo Veter v laseh in izvajajoče 
aktivnosti predstavili na 31. Kongresu športnih pedagogov, ki se je odvil 19. in 20. oktobra na 
Debelem rtiču. 

Spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa med vrstniki in znotraj družin služi tudi nabor 
športnih iger, ki smo ga pripravili v sodelovanju s kineziologi in vzgojitelji. V nabor 50 športnih iger 
smo vključili tako elementarne, štafetne kot sprostitvene igre. Opis iger smo objavili na spletni strani 
projekta in družbenih omrežjih, s čimer smo želeli družinam ponuditi konkretne primere aktivnosti in 
podati navodila za njihovo izvedbo. 

Dodatne informacije tako s področja vadbe kot tudi prehrane smo skozi leto zbirali v obliki poljudno-
strokovnih prispevkov, ki smo jih redno objavljali v posebni rubriki na spletni strani projekta ter delili 
preko družbenih omrežij. 
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Za izvajalce akcije in strokovni kader v članicah mreže smo pripravili dva brezplačna seminarja s 
praktično vsebino, in sicer Motorični razvoj otroka skozi igro (marec 2018) in Z igro do gibalne 
pismenosti (april 2018). Obe delavnici sta bili zelo dobro obiskani, udeleženci pa so na praktičnih 
primerih dobili obilo idej in informacij, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delu.  
 
Novost v letošnjem letu je bila izvedba prostovoljskih akcij urejanja zunanjih in športnih površin, med 
katerimi je bila najštevilčnejša akcija markiranja poti, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Planinsko zvezo 
Slovenije. V sklopu tovrstnih akcij so lokalni izvajalci večinoma uredili zunanja športna igrišča, pri 
aktivnostih pa so sodelovali tudi najmlajši. V prihodnjem letu si želimo še več odmevnejših akcij.  

V letošnjem letu smo se osredotočili na širjenje mreže izvajalcev, pridobivanje podpore lokalnih 
organizacij, poseben poudarek pa smo preko poljudno-strokovne vsebine, brezplačnih predavanj in 
nabora športnih iger namenili tudi osveščanju in informiranju staršev. 

Organizatorjem smo omogočili brezplačno izposojo maskot, ki otroke na prireditvah dodatno 
motivirata in vzpodbujata. Prav tako smo poskrbeli za pester nabor promocijskega materiala (majčke, 
vrečke, barvice in zvezki, plakati in zastave). 

Promocija akcije in osveščanje sta večinoma potekala preko spletne strani projekta in družbenih 
omrežij. Tako najave dogodkov kot utrinki (pisni in foto) posameznih prireditev so na voljo v okviru 
novic in arhiva le teh na spletni strani: www.vetervlaseh.si, Facebook in Instagram profilu. Z 
ustreznim zapisom in objavo logotipov smo poskrbeli za vidnost in promocijo sofinancerjev projekta: 
Ministrstvo za zdravje RS in Fundacija za šport. 

Doseženi kazalniki: 

 Število članov mreže: 123 lokalnih aktivnosti in več kot 23.000 udeležencev akcije. 
 Število podpisanih pisem o nameri (slovenske občine): 52 
 Število ozvedenih akcij urejanja unanjih športno rekreativnih površin: 6 
 Število izvedenih brezplačnih predavanj za starše: 7 
 Pripravljen nabor 50 gibalnih iger za otroke 
 Objavljenih 34 prispevkov za starše in zainteresirano javnost na spletni strain 
 Izvedeni dve izobraževanji za športne pedagoge in izvajalce akcije  

 

Doseženi cilji: 

 Vzpostavljena mreža lokalnih izvajalcev akcije. 
 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in njihovo vključevanje v izvedbo. 
 Okrepitev sodelovanja z lokalnimi športnimi organizacijami. 
 Okrepitev sodelovanja z zdravstvenimi, vzgojnimi in socialnimi organizacijami. 
 Okrepitev mreženja in komuniciranja med izvajalci in lokalnimi političnimi akterji. 
 Okrepitev kakovosti izvajanja športno - družbenih prireditev lokalnih izvajalcev. 
 Osveščanje in informiranje javnosti o pomenu redne telesne aktivnosti otrok in zdravem 
načinu prehranjevanja. 

 

S pomočjo lokalnih partnerjev smo dosegli naslednje cilje: 

 Povečanje prepoznavnosti akcije med širšo javnostjo. 
 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in potencianim podpornikom projekta. 
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 Povečanje medijske prepoznavnosti projekta. 
 Širitev kroga stalno aktivnih v športu s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj 

dejavni. 
 Skozi športno – družabne igre mladim predstaviti gibanje kot zdrav in zabaven način 

preživljanja prostega časa in vzbuditi zanimanje za šport in športno aktivnosti skozi igro in 
zabavno druženje. 

 Povečanje ozaveščenost mladih o zdravem načinu življenja. 
 Povečanje ozaveščenosti mladih o negativnih posledicah različnih vrst odvisnosti in pozitivnih 

učinkih športne aktivnosti. 
 

Lokacije izvedenega programa: 

Ljubljana (več aktivnosti), Kranj (več aktivnosti), Žalec (več aktivnosti), Hruševec, Novo mesto (več 
aktivnosti), Stari trg pri Ložu, Dol pri Ljubljani, Križe, Trbovlje, Izlake, Radovljica, Cirkovce, Celje, Koper 
(več aktivnosti), Kamenci, Sevnica, Cerkvenjak, Vuzenica, Vransko, Ločica pri Vranskem, Rogaška 
Slatina, Begunje pri Cerknici, Cerknica, Grahovo, Vojnik, Polzela, Medvode, Gradišče, Jesenice, 
Kresnice, Kidričevo, Šempeter, Prevalje, Čatež, Domanjševci, Kamnik, Ribnica, Portorož, Pobrežje (več 
aktivnosti), Dragatuš, Gorjanci, Vrhnika, Ajdovščina (več aktivnosti), Vrhpolje pri Kozini, Rakitna, 
Kočevje, Sevnica, Dravograd, Murska Sobota (več aktivnosti), Šmarje pri Jelšah, Bohinj, Ptuj (več 
aktivnosti), Ravne na Koroškem, Fara, Kostel, Semič, Radmirje, Tabor, Griže, Rečica ob Savinji (več 
aktivnosti), Trnava, Trje, Ponikva, Ljubno ob Savinji, Braslovče, Krmelj, Nova Gorica, Kostanjevica na 
Krki, Maribor, Beltinci, Domžale, Škofja Loka, Žirovnica, Hrastnik, Smlednik, Vitanje, Slovenj Gradec, 
Ankaran (več aktivnosti), Šempeter. 

 

3.3. AKTIVNO STARANJE 

Aktivno staranje je nacionalni program, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za 
starejše vključuje osveščanje javnosti, s poudarkom na starejši populaciji in strokovnih delavcev na 
področju telesne vadbe starejših, o pomenu varne in učinkovite vadbe, ki je ustrezno prilagojena tej 
populaciji. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. Namen projekta je starejšim omogočiti 
brezplačno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost.  

Osrednji del programa so regijski in nacionalni enodnevni dogodki Festival aktivnega staranja, v 
okviru katerih se izvedejo raznovrstni vadbeni programi, testiranja telesne pripravljenosti in 
delavnice oziroma predavanja za osveščanje starejših o pomenu telesne dejavnosti v tretjem 
življenjskem obdobju za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost. 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. 

V sklopu projekta smo poleg redne vadbe v različnih krajih po vsej Sloveniji tako izvedli 15 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. 
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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 regijskih dogodkov in vseslovenskega dogodka Festival aktivnega staranja: Medvode, Novo 
mesto, Most na Soči, Piran, Brežice, Dravograd, Izlake, Koper, Gomilsko, Šentvid, Ljubljana – Polje, 
Domžale, Mozirje in Ljubljana.  

V okviru programa je vzpostavljena mreža brezplačnih rednih telesnih vadb na različnih lokacijah po 
vsej Sloveniji, ki potekajo skozi celotno leto. Značilnost projekta Jutranja telovadba 1000 gibov je 
prisotnost v vseh statističnih regijah Slovenije ter vsakoletno povečevanje števila vzpostavljenih 
skupin. 

Lokacije izvedenih rednih vadb za starejše: Ajdovščina, Bernardin, Bled, Bohinjska Bela, Bohinjska 
Bistrica, Borovnica, Brestanica, Brežice, Celje, Cirkovce, Črnomelj, Dobova, Dolenjske Toplice, 
Domžale, Dragatuš, Dravograd, Duplek, Gradac (Bela Krajina), Gradišče, Grosuplje, Hajdina, Hrvatini, 
Ig, Ivančna Gorica, Izlake, Izola, Kamnik, Kanižarica (Bela Krajina), Kidričevo, Koper, Kranj, Kresnice, 
Krško, Kungota Pri Ptuju, Lahovče, Lesce, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Lucija, Maribor, 
Markovci Pri Ptuju, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Mirna, Mojstrana, Most Na Soči, Naklo, Nova 
Hajdina, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Pameče – Troblje (Pri Sl. Gradcu), Piran, Podgorje Pri 
Kamniku, Podzemelj, Portorož, Prebold, Ptuj, Radovljica, Ruše, Sava (Pri Litiji), Semič, Senovo, 
Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenja Vas, Soteska Pri Dolenjskih Toplicah, Sr. Dobrava Pri Kropi, 
Stari Trg (Pri Slovenj Gradcu), Stojnci, Studenec – Ivanje Selo, Suhor Pri Metliki, Šenčur Pri Kranju, 
Šentilj v Slovenskih Goricah, Šentjernej, Šentvid Pri Stični, Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Šmartno Pri 
Litiji, Šoštanj, Tanča Gora, Tolmin, Trebnje, Trzin, Tržič, Turiška Vas, Velenje, Vrhnika, Zagradec, Zg. 
Hajdina, Zgornji Brnik, Želimlje, Žirovnica, Žužemberk. 

V program Aktivno staranje je vključena tudi akcija Brazde vzdržljivosti, ki je prednostno namenjena 
starejšim, izvaja pa se že več desetletij na nacionalni ravni. Skladno z lokalnimi zmožnostmi je 
organizirano več kot 560 ur redne brezplačne vadbe, ki poteka v bazenih, v ustreznih športnih 
objektih in na prostem. Akcija temelji na pridobitvi priznanega naziva Kaveljc oziroma Korenina. Za 
pridobitev omenjenega naziva je potrebno celo leto redno vaditi, saj so naloge precej visoke 
težavnosti. Moški, ki izpolni kriterije, prejme naziv Kaveljc, medtem ko ženska prejme priznanje 
Korenina. Za prestižni naziv je potrebno izpolniti norme in opraviti pet nalog v različnih zvrsteh: tek 
na smučeh, tek, kolesarjenje, plavanje in gorništvo. 

 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število dogodkov: 15 regijskih dogodkov FAS, nacionalni Festival aktivnega staranja. 
 Število udeležencev: doseženih preko 13200 starejših oseb. 
 Smernice 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. 
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 Vzpostavitev mreže lokalnih izvajalcev vadbe in enodnevnih dogodkov, namenjene starejši 
populaciji. 

 Dvig števila redno vadečih v starejši populaciji. 
 Strokovno svetovanje lokalnim izvajalcem za organizacijo in izvedbo trajnostno naravnanih 
dogodkov. 

 Izvedba akcije Brazde vzdržljivosti. 
 Brezplačna vadba za starejše na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. 

 

3.4. ZA ZDRAVO ZABAVO  

Program ZA ZDRAVO ZABAVO je namenjen šoloobveznim otrokom in dijakom, ne glede na 
predhodno motorično znanje in potekajo ob koncu tedna in med počitnicami. V program se lahko 
vključujejo tudi otroci in mladi s posebnimi potrebami. S programom Za zdravo zabavo želimo oživiti 
telovadnice in športne objekte ob koncu tedna, med šolskimi počitnicami, torej v času, ko so le ti 
nezasedeni. Šolam in društvom pa dati možnost, da medse pridobijo veliko število otrok, ki bodo ob 
igrivih gibalnih programih dobili pozitiven odnos do športa in gibanja. Športne aktivnosti so vodili 
strokovni delavci z izobrazbo Fakultete za šport ali ustrezno usposobljenostjo na področju športa. 

Športnim društvom, članicam ŠUS, smo finančno sofinancirali otroške programe, ki jih društva 
neposredno ponujajo mladim. Kriteriji so število udeležencev, kompetentnost strokovnega kadra in 
razpršenost. Gre za koordinirane raznovrstne športne programe, ki se odvijajo na zunanjih športnih 
površinah ali v šolskih športnih objektih. Izvajajo se v določeni lokalni skupnosti, glede na možnosti in 
interes posameznikov. Koordinirani športni programi potekajo vodstvom strokovnega delavca. 
Lokalni izvajalci so športna društva, ki so članice Športne unije Slovenije.  

S tem projektom želimo vzpodbuditi uporabo že obstoječe infrastrukture, ki se pogosto ne uporablja. 
Čas med vikendom in med šolskimi počitnicami je idealen za športno aktivnost. Tudi otroci in mladina 
imajo takrat najmanj obveznosti. Praviloma, predvsem socialno šibki sloji prebivalstva ostajajo med 
vikendi in počitnicami doma. 

Brezplačni športni programi omogočajo otrokom in mladim koristno preživljanje prostega časa ter 
ustvarjanje dobrih navad, ki vodijo v višjo kakovost življenja v odraslem obdobju. Športni programi 
potekajo pod strokovnim vodstvom ustrezno usposobljenega kadra. V programe vadbe želimo 
ponuditi različne športno bogate vsebine in povečati odprtost posameznih programov. Poudarek bo 
na vsebinah, ki so v tesni povezanosti z gibalnimi navadami in imajo velik pozitivni vzgojni vpliv na 
mlade ter spodbujajo sodelovanje med mladimi ne glede na različne poglede. 

V okviru programa je Športna unija Slovenije v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana 
Moste Polje in Rotary klubom Velenje že četrto leto zapored organizirala in izvedla športne počitnice 
za otroke iz socialno ogroženih družin. Športna unija Slovenije je organizirala in izvedla športne 
počitnice ter poskrbela za promocijski material, rekvizite, strokovni kader, program, organizacijo in 
administracijo. Pripravila je prizorišče ter omogočila uporabo kombiniranega vozila ŠUS. Zveza 
prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje je sodelovala pri pripravi seznama udeležencev in pri 
organizaciji prevoza otrok na počitnice. Vsak udeleženec je prejel spominsko majico, diplomo in 
igračo.  

Program športnih počitnic v Gozdni šoli Mozirje: 

Športne počitnice so bile organizirane za dečke in deklice, stare od 7 do 14 let. Dejansko prijavljeni 
udeleženci so bili stari od 6 do 16 let. Program temelji na zdravem in kvalitetnem preživljanju 
prostega časa v stiku z naravo. Izkušeni mentorji so izvedli različne atraktivne aktivnosti v naravi, s 
katerimi želimo otrokom pokazati zanimivosti v naravi, s športnimi animacijami pa jih navdušiti za 
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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. Tudi 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 na mivki, ples in se preizkusili 
v raznolikih spretnostnih poligonih. Najbolj so se razveselili vodnih iger in oviratlona. Organiziran je 
bil tudi sprehod v Mozirje na sladoled. Ponedeljek 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 
uživali v pevskih delavnicah, svojo domišljijo in spretnost pa so lahko izrazili na kreativnih delavnicah. 
Družabne razvedrilne igre so poskrbele, da zabave ni manjkalo. Ob večerih smo se pogreli ob 
tabornem ognju, zapeli skupaj ob zvokih harmonike in kitare, zaplesali ali pa poslušali pripovedke. V 
prostem času so imeli na voljo različne razvedrilne igre: badminton, loparje, frizbi, balinčke, 
raznovrstne karte in družabne igre, raznolike žoge in pripomočke za ustvarjanje. Športne počitnice so 
se zaključile z zaključno podelitvijo, na kateri so otroci prejeli diplomo in darila, ekipo športnih 
počitnic pa so otroci nagradili z zahvalo v obliki pesmi. Za otroke so odlično skrbeli vodja počitnic in 
skrbno izbrani mentorji, ki so otrokom pričarali čudovit teden, poln nepozabnih spominov in smeha. 
Hvala vsem in vsakemu posebej za njegov neprecenljiv doprinos, da smo se vsi skupaj domov vrnili 
nasmejani ter polni pozitivne energije in lepih spominov. 

Lokacije izvedbe programa Za zdravo zabavo: Ajdovščina, Domžale, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, 
Mozirje. 

 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število članov mreže: 6 lokalnih izvajalcev.   
 Število udeležencev: več kot 700 udeležencev programa. 
 Okrepitev sodelovanja z vzgojnimi in socialnimi organizacijami. 
 Okrepitev sodelovanja z mladinskimi organizacijami. 
 Okrepitev kakovosti izvajanja športnih programov lokalnih izvajalcev. 
 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. 

 
 

3.5. ZDRAVO DRUŠTVO  

Nacionalna mreža športnih organizacij Zdravo društvo že deset let povezuje športno rekreativna 
društva s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. 

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji 
organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije. V 
2018 je znak kakovosti prejelo 40 športnih organizacij, ki so skupaj izvedle 36 programov telesne 
vadbe na osnovi programa Zdrava vadba ABC. 

Poglavitna cilja v 2018 sta bila podpreti vadbene programe društev s testiranjem telesne 
pripravljenosti ter okrepitev sodelovanja z zdravstveno stroko v smislu vzajemne promocije vadbenih 
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programov Zdravih društev ter preventivnih programov v zdravstvenih domovih (ZD), zdravstveno 
vzgojnih centrih (zvc) in centrih za krepitev zdravja (CKZ), ki poteka preko Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ). Tako mreža Zdravo društvo kot program telesne vadbe ABC uživata podporo s 
strani NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

V ta namen smo društvom omogočili brezplačno izvedbo testiranja telesne pripravljenosti ter 
obenem izobrazili strokovni kader za izvedbo testov. Ocena telesne pripravljenosti predstavlja 
osnovo za pripravo vadbenega programa in usmeritev posameznika v zanj najprimernejšo obliko 
telesne vadbe. Ocenjevanje in spremljanje komponent telesne pripravljenosti ima pomembno vlogo 
pri vzpostavitvi redne telesne aktivnosti, saj pomaga pri motiviranju in podpori posameznika pri 
spreminjanju njegovih navad in uvajanju aktivnega življenjskega sloga, pri vključevanju manj aktivnih 
ljudi v redno telesno vadbo in športne aktivnosti ter nenazadnje pri promociji gibanja in redne 
telesne dejavnosti in pridobivanju novih vadečih. 

Testiranje telesne pripravljenosti European Fitness Badge (EFB) je za društva optimalno, saj omogoča 
hitro in enostavno izvedbo, za katero društva ne potrebujejo dragih ali težje dosegljivih pripomočkov. 
Prednost EFB testiranja je med drugim tudi v tem, da omogoča individualno svetovanje s priporočili, 
ki smo ga vključili v certifikat z rezultatom, ki ga vsak posameznik prejme po testiranju. Vaditelj 
športne rekreacije tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi 
katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam. 
Konstantno testiranje telesne pripravljenosti in individualna povratna informacija pa omogočata tako 
vadečim kot vaditelju spremljanje napredka.  

V Zdravih društvih smo izvedli 17 testiranj, na katerih je bilo testiranih 173 udeležencev. 

Drugi pomemben cilj je bil povezati športna društva z zdravstvenimi domovi (ZD) in njihovimi 
zdravstveno vzgojnimi centri (ZVC) oziroma centri za krepitev zdravja (CKZ) z namenom predstavitve 
Zdravih društev in njihovih programov telesnih vadb. 

V ta namen smo mrežo Zdravo društvo predstavili v Zrečah na strokovnem srečanju zdravstvenih 
delavcev, ki delujejo znotraj preventivnih programov v ZD/ZVC in CKZ. Slednji so bili seznanjeni tudi s 
programom Zdrava vadba ABC, saj je bil le ta vključen v sklop njihovega usposabljanja. In sicer po 
strokovni presoji NIJZ izvajalci delavnic v ZVC/CKZ uporabljajo prilagojen program ABC pri izvedbi 
delavnice Zdravo hujšanje (obvezno) in pri izvedbi delavnici Gibam se (neobvezno). V obeh 
delavnicah se imajo možnost obstoječa lokalna Zdrava društva tudi predstaviti in ponuditi svoje 
programe udeležencem ZVC/CKZ delavnic. 

Prav tako so Zdrava društva sodelovala pri organizaciji dogodkov promocije zdravja in športa na 
lokalni ravni kot so testi hoje, meritve in testiranja. V sodelovanju med zdravstvenimi domovi in 
Zdravimi društvi je bilo skupno izvedenih 10 dogodkov, ki so bili vključeni v knjižico Z gibanjem do 
zdravja, v sklopu katere smo predstavili tudi znak kakovosti Zdravo društvo. 

Izvedene aktivnosti in doseženi kazalniki: 

 Stabilna mreža z 41 društvi iz cele Slovenije. 
 Izvedba desetih dogodkov promocije zdravja in športa na lokalni ravni 
 Izvedba 36 rednih programov funkcionalne vadbe. 
 Testiranih 173 vadečih iz programov Zdravih društev. 

 
Člani mreže zdravo društvo 2018: ŠD Dobrepolje, ŠD Partizan Mengeš, ŠD Izlake, ŠD Gib, ŠD Šentvid – 
Ljubljana, ŠRD Vrhpolje, ŠD Zadvor, ŠAD Mavrica, ŠD Gibanje, 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 
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Slovenija, TVD Partizan Koper, 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, ŠD Mavrica, 
ŠD Polyteam, ŠD Moste, ŠD Narodni dom. 
 

3.6. ZDRAVJU PRIJAZNA ORGANIZACIJA 

Program Zdravju prijazna organizacija je v letu 2018 postal prepoznaven na trgu kot celosten 
program na področju preventivnega zdravja zaposlenih. Dobro izdelani načrti promocije zdravja 
izboljšajo zdravje in dobro počutje zaposlenih ter prinašajo številne koristi tako za delodajalce, 
zaposlene in celotno družbo. Odločitve o izvedbi ukrepov in aktivnosti sprejmemo na podlagi 
opravljene analize podatkov, številk in dejstev, ki zahtevajo sistematičen in projektni pristop. Na 
podlagi analize zdravja in tveganj za zdravje zaposlenih pripravimo ustrezen načrt ukrepov. Trenutni 
koncept programa se je izkazal kot celostno zastavljen program, ki v praksi prinaša pozitivne 
rezultate. V okviru izvedbe se povezujemo z mnogimi izvajalci in strokovnjaki posameznih področij 
npr. medicine dela, kineziologi, dietologi, psihologi, Zdravstvenimi domovi idr. Organiziramo 
izobraževanja in aktivnosti prilagojene posamezni organizaciji. Zavedamo se, da je vsaka organizacija 
unikatna in ima svoje značilnosti.  

Izvedba programa Zdravju prijazna organizacija  zahteva celovit pristop do posamezne organizacije. 
Postopek pridobivanja certifikata zahteva več mesečno delo. V letu 2017 smo podpisali pismo o 
nameri z dvema organizacijama, v letu 2018 smo podelili 3 polne certifikate Zdravju prijazna 
organizacija, četrto podjetje je še v fazi pridobivanja.  

Vizija je, da postanemo prepoznaven ponudnik kvalitetnih programov zdravja zaposlenih na najvišji 
možni ravni. 

Sodelovanje v evropskem projektu Active Businesses 

V letu 2018 smo bili na podlagi praktične izvedbe programa ZPO vključeni v evropski projekt Active 
Businesses, ki deluje v sestavi petih evropskih držav članic. Cilj je ustvariti prilagodljiv model 
programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, 
primernem za različne potrebe podjetij v različnih državah EU. Oblikovana priporočila bodo v pomoč 
organizacijam za izvajanje programov zdravja zaposlenih na evropskem, državnem in lokalnem 
nivoju. Na podlagi predstavitve programa ZPO in testiranja European Fitness Badge so države članice 
izrazile željo po izobraževanju EFB trenerjev, ki bodo izvajali testiranja telesne zmogljivosti v 
posameznih organizacijah in športnih društvih. Izobraževanje je bilo uspešno izvedeno pod vodstvom 
nemške Gimnastične zveze na zadnjem srečanju januarja 2019. 

 
Team-Building dogodki za organizacije: 

V sklopu programa ZPO ponujamo možnost organizacije in izvedbe različnih poslovnih dogodkov. 
Tako smo v mesecu juniju organizirali Team-building za organizacijo s 70 zaposlenimi. Na voljo so 
imeli vrsto aktivnosti, povezanih s programom zdravja: prikaz vaj aktivnega odmora, tečaj nordijske 
hoje, pripravo zdravih malic in ostale športne aktivnosti. Prav tako smo v mesecu juniju uspešno 
organizirali in izvedli Poslovni zajtrk za organizacijo s 300 zaposlenimi. Na dogodku smo predstavili 
program ZPO, vaje za izvedbo aktivnih odmorov, masažo na stolu in meritve telesne sestave.  
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Predstavitev programa in izvedba seminarja na konferencah in poslovnih dogodkih 

Na podlagi izvedenih načrtov v praksi in številnih aktivnosti na področju izboljšanja zdravja in počutja 
zaposlenih, je bil program ZPO že večkrat predstavljen na poslovnih dogodkih in konferencah: 

- Active Businesses – evropsko poslovno srečanje; 
- Poslovni zajtrk; 
- seminar za zaposlene; 
- poslovna konferenca; 
- regijski dogodek za poslovne partnerje. 

 
Izvedba aktivnosti za zaposlene: 

- testiranja European Fitness Badge testiranja; 
- aktivni odmor z vajami na delovnem mestu (predavanje in prikaz vaj); 
- izvedba aktivnih odmorov; 
- delavnica Ergonomija delovnih mest delavnica; 
- delavnica Zdrava prehrana in priprava zdravih obrokov; 
- tečaj nordijske hoje. 

 
Drugo 

Na programu promocije zdravja pri delu v letu 2018 v Sloveniji ni bilo razpisov. Pridobili smo le 
minimalna sredstva Fundacije za šport za izvedbo delavnic s področja gibanja na delovnem mestu. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število predstavitev programa ZPO v organizacijah: 27. 
 Dogovor z zunanjimi izvajalci (23) za izvedbo strokovnih delavnic in seminarjev v okviru 
ZPO. 

 Število izdanih poslovnih ponudb različnim organizacijam: 56. 
 Izvedba in predstavitev programa na petih (5) poslovnih konferencah in poslovnih 
dogodkih. 

 Izvedba štirih (4) popolnih analiz zdravja zaposlenih: merjenje kazalnikov bolniške 
odsotnosti, fluktuacije, prezentizma in analize rezultatov vprašalnikov zaposlenih. 

 Priprava treh (3) novih načrtov Zdravju prijazna organizacija z vključeno časovnico za leto 
2018-2019. 

 Izvedba triindvajsetih (23) strokovnih delavnic za različne organizacije s področja Zdrave 
prehrane, Ergonomije na delovnem mestu, Izvedbe aktivnih odmorov, Nordijske hoje. 

 Izvedba šestih (6) EFB testiranj za skupine zaposlenih. 
 Komuniciranje z mediji in na družbenih omrežjih (FB, LN). 
 Predstavitev praktičnih rešitev projekta ZPO predstavnikom Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve 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. 
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 Vsebinska prenova in nadgradnja spletne strani: predstavitev programa in postopki 
pridobitve certifikata, redno objavljanje novih člankov ipd. 

3.7. ŠUS AKADEMIJA  

Leto 2018 je bilo na področju izobraževanj v sklopu ŠUS akademije izredno aktivno. Izvedli smo 
namreč kar tri tečaje strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekreacije, v sklopu katerih je 
usposobljenost za delo v športu pridobilo 98 vaditeljev. Strokovnem kadru v društvih in na področju 
izobraževanja smo omogočili pester nabor praktičnih delavnic in seminarjev, ki so se odvijali skozi 
celo leto. 

Prvega od tečajev strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekreacije smo v s sodelovanju s 
Športno zvezo Slovenj Gradec izvedli med februarjem in marcem v Slovenj Gradcu, udeležili pa so se 
ga primarno člani društev iz Koroško – Savinjske regije. Spomladanski in jesenski tečaj sta bila 
izvedena v Ljubljani, prvi med marcem in majem in drugi med septembrom in novembrom. Skupno 
se je tečajev udeležilo nekaj manj kot 100 kandidatov, kis o uspešno pridobili strokovno 
usposobljenost za delo v športu, 2. stopnje (po starem zakonu o športu). 

V Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja (KATIS) smo v šolskem letu 2017/2018 prijavili in izvedli tri praktične 
delavnice, 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). Delavnice so bile zelo dobro obiskane in sprejete, tako da 
smo se na razpis ministrstva odzvali ponovno in za šolsko leto 2018/19 prijavili pet vsebinsko 
raznolikih programov. Dve delavnici sta bili izvedeni jeseni (Kako s primerno vadbo zmanjšati in 
umiriti bolečine v križu, 21.10.2018 in Motivacija otrok v športu, 10.11.2018), ostale tri pa bomo 
izvedli v pomladnih mesecih 2019. 

Delavnice in seminarje smo preko Olimpijskega komiteja Slovenije vključili v projekt Usposabljanje 
strokovnih delavcev v športu 2018-2022. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zaradi česar je kotizacija za 
udeležence brezplačna. 

Tako kot preteklo leto smo sodelovali pri organizaciji Kongresa športa za vse, ki se je odvil v začetku 
decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Skupno se je dogodka udeležilo več kot 120 
udeležencev, med njimi tudi številni vaditelji, saj je program štel kot licenčni seminar. 

Izvedene aktivnosti in doseženi cilji: 

 Izvedba treh tečajev strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekreacije 2. stopnje (po 
starem zakonu o športu): Slovenj Gradec in Ljubljana 

 Priprava vsebin in prijava petih delavnic za strokovni kader v Katalog programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za 
šolsko leto 2017/18 in 2018/19. 

 Prijava na razpis Olimpijskega komiteja Slovenije in vključitev delavnic in seminarjev v projekt 
Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. 

 Sodelovanje pri organizaciji 13. Kongresa športa za vse in izvedba aplikativnega dela 
programa. 

3.7.1. FORUM ŠPORTA ZA VSE  

13. Kongres športa za vse je potekal 30. novembra in 1. decembra v sklopu sejma Narava - zdravje na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tako kot prejšnja leta smo na Športni uniji Slovenije sodelovali 
pri organizaciji in izvedbi aplikativnega dela dvodnevnega programa. Osrednja tema 13. Kongresa je 
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bila integracija invalidov v šport, ne le v vrhunski, pač pa predvsem skrb za rekreacijo. Možnosti 
ukvarjanja s športnimi dejavnostmi za invalide so predstavili strokovnjaki z medicinskega, 
kineziološkega in sociološkega področja, svoje izkušnje pa so z udeleženci delili tudi športniki. 
Dogodek je na Gospodarsko razstavišče privabil več kot 120 udeležencev. 

Sobotni, aplikativni del programa, ki je štel tudi kot licenčni seminar za vaditelje športne rekreacije, je 
bil v znamenju praktičnih predstavitev. Slušatelji so lahko prisluhnili številnim osebnim zgodbam in 
izkušnjam tako športnikov kot posameznikom, ki se športu invalidov aktivno posvečajo. 

Uvodni del je pripadal Primožu Jeraliču, ki je zbranim najprej predstavil krovno organizacijo športa 
invalidov v Sloveniji - Zvezo za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK), v 
nadaljevanju pa spregovoril o splošni vadbi oseb na invalidskem vozičku. 

Sledili sta predstavitev programa Postani športnik, ki jo je v imenu ZŠIS-POK predstavil Gregor 
Gračner, sicer vodja športne dejavnosti pri Zvezi paraplegikov Slovenije ter nagovor dr. Bora 
Štrumblja, ki je izpostavil povezavo med rehabilitacijo in športom. 

Primož Kirn, avtor platforme za usmerjeno vadbo za invalide, je v teoriji in s praktičnim prikazom vaj 
predstavil primer osnovnega fitnes programa za invalide. Sledila je predstavitev vadbe za osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. Neža Adamič iz Centra Janeza Levca Ljubljana je skupaj z mlado 
prostovoljko izpostavila najpomembnejše vidike tovrstne vadbe, skupaj pa sta pripravili tudi primer 
poligona in vaj iz prakse. 

Prava paša za oči je bil nastop Lare, nadobudne plesalke, ki se para plesu posveča zadnji dve leti. Njen 
trener in koreograf v plesni šoli Zebra, Andrej Novotny je zbranim predstavil osnovne značilnosti para 
plesa ter predstavil tudi tekmovalni vidik tega športa. Zadnja med nastopajočimi je bila Nataša Bartol, 
ki je skozi svojo in zgodbo brata Matjaža Bartola predstavila boccio – dvoransko balinarje za invalide. 
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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 

EFCS (Evropska zveza za šport v podjetjih) je bila v preteklem letu uspešna na razpisu Evropske 
komisije Erasmus+, kjer je skupaj z osmimi partnerji pridobila finančno podporo za projekt promocije 
športa v podjetjih, s ciljem zagotavljanja več aktivnih in bolj zdravih ljudi. Projekt se izvaja v obdobju 
dveh let, osrednji dogodek dogodek t.i. Evropsko srečanje športa v podjetjih (European Meetings of 
Company Sport – EmoCS) pa je bil organiziran v Parizu, 27.9.2018. 

V okviru srečanja so razni ugledni gosti predstavili tako teoretične kot tudi praktične primere 
aktivnega delovnega okolja. Organizirane so bile okrogle mize s tematikami kot npr. biti aktiven 
pomeni biti bolj produktiven, kaj deluje in kaj ne deluje v podjetjih, ko je govora o športu na 
delovnem mestu. Ob zaključku srečanja so partnerji podpisali deklaracijo s katero se zavzemajo za 
aktivna delovna mesta s ciljem, da se šport pojavi v čim večjem številu podjetij. Na koncu konference 
so vsi partnerji v projektu slovesno podpisali deklaracijo “Paris call for an active workplace”, v kateri 
so opredelili pet temeljnih načel za uspešen razvoj športa zaposlenih! Dogodka sta se udeležila mag. 
Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ in mag. Patrik Peroša, podpredsednik ŠUS, sicer tudi član 
Izvršnega odbora EFCS. 

Pomembno je izpostaviti zelo zanimiv športni digitalni izziv, za najbolj aktivno podjetje oz. 
organizacijo v Evropi. Kolesarski, tekaški in pohodniški izziv je trajal 36 ur, med 26. in 27.septembrom. 
Sodelovalo je 56 ekip, 336 udeležencev iz 11 držav. Vsaka ekipa je štela 6 tekmovalcev. Ekipe so se 
med seboj pomerile tako, da se je štelo število prekolesarjenih, pretečenih in prehojenih kilometrov. 
Najboljša ekipa iz Slovenije je športnega društva Izlake, ki se je v absolutni konkurenci uvrstila na 
izvrstno drugo drugo mesto takoj za francosko ekipo. 

V 2018 so se na srbskem smučišču Kopaonik odvile 14. Evropske zimske igre. Na tekmovanju, ki je 
potekalo med 21. in 25. marcem, je sodelovalo približno 800 tekmovalcev iz 15 držav članic. Med 
njimi je bila tudi 12-članska slovenska odprava, ki je dosegla dve uvrstitvi na zmagovalni oder, in sicer 
srebro v ženskem veleslalomu (kategorija 35+) in srebro v ekipnem bowlingu (kategorija mešanih 
tričlanskih ekip).  

EFCS je Evropske zimske igre izkoristila tudi za zasedanje svojega izvršnega odbora. Na IO EFCS so 
prisotni med drugim prisluhnili predstavitvi kandidatur za poletne igre 2023. Kandidati za organizacijo 
tega dogodka so francoski Bordeaux, danski Frederikshavn in slovenska metropola Ljubljana, čigar 
predstavitev kandidature sta v imenu Športne unije Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije-
Združenja športnih zvez opravila podpredsednik ŠUS, mag. Patrik Peroša, in predstavnik OKS-ZŠZ, 
Gorazd Cvelbar.  

Odločitev o organizatorju so delegati sprejeli 16. junija na zasedanju generalne skupščine, ki se je 
odvijalo med 14. in 16. junijem v Ljubljani. Uradna otvoritev dogodka je potekala v petek popoldne, 
ko so zbrane nagovorili Didier Besseyre, predsednik EFCS, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za 



   

 

37 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, mag. Janez Sodržnik, podpredsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije, in Dejan Crnek, predsednik Športne unije Slovenije (ŠUS).  

Člani generalne skupščine so v soboto odločali o vseh pomembnih temah. Med točkami dnevnega 
reda je bilo tudi glasovanje v izvršni odbor EFCS, kamor je bil med drugimi sprejet podpredsednik 
ŠUS, mag. Patrik Peroša. Osrednje dejanje zasedanja je bil izbor gostitelja Evropskih delavskih iger za 
leto 2023, člani skupščine pa so največ glasov namenili francoskemu Bordeauxu. 

Avstrijsko mesto Salzburg je med 29. junijem in 1. julijem gostilo koordinatorje članic Evropske 
federacije športa za zaposlene in podjetja, ki so si ogledali prizorišča 22. Poletnih iger za podjetja in 
zaposlene, ki bodo potekale med 26. in 30. junijem 2019. Med predstavniki članic EFCS so bili 
generalni sekretar Musa Lami, podpredsednik izvršnega odbora Uwe Tronnier in trije člani izvršnega 
odbora, vključno z mag. Patrikom Perošo. 

 

4.2. TAFISA 

Januarja je na sedežu osrednje svetovne organizacije športa za vse TAFISA potekalo srečanje 
dosedanjih organizatorjev svetovnega kongresa športa za vse, na katerem sta bila prisotna tudi 
predstavnika Ljubljane, gostiteljice 27. kongresa leta 2021. 

Sestanek predstavnikov držav, gostiteljic kongresa v letih 2015 (Madžarska), 2017 (Južna Koreja), 
2019 (Japonska) in 2021 (Ljubljana) je potekal v duhu evalvacije dosedanjih kongresov in iskanju 
možnosti povezovanja organizatorjev v bodoče. Ljubljano, ki je bila na zadnjem svetovnem kongresu 
v Seulu potrjena kot gostiteljica kongresa leta 2021, sta zastopala mag. Patrik Peroša in Janez 
Sodržnik, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 

V ospredju pogovora je bilo deljenje in prenos izkušenj ter pridobljenih znanj. Izpostavljeno je bilo 
tudi povezovanje Tokyja in Ljubljane, kot dveh bodočih organizatork kongresa. 

Mednarodno izobraževanje na področju športa za vse, t. i. Certified Leadership Course (CLC) je bilo  
organizirano maja v romunskem Brašovu. TAFISA je s tem izobraževanjem začela leta 2007 in ga 
izvaja na letni ravni, eno izmed predavanj pa je v 2017 gostila tudi Ljubljana. Izobraževanja potekajo v 
angleškem jeziku, vodijo pa jih strokovnjaki TAFISA, ki udeležence skozi mednarodno perspektivo 
seznanijo o aktualnih temah in programih na področju športa za vse. Vsak udeleženec po 
opravljenem izobraževanju in izpitu prejme mednarodno priznani certifikat. 

Zasedanje Izvršnega odbora TAFISA Evrope je potekalo v okviru 14. Evropskih zimskih iger marca na 
srbske smučišču Kopaonik. V okviru zasedanja je bilo govora o programu aktivnosti med letoma 2018 
in 2020, med katerimi so najbolj pomembne prve TAFISA Evropske igre športa za vse, ki jih je v 
avgustu priredil nizozemski Leeuwarden.  

Na prvih Evropskih igrah športa za vse je nastopilo okoli 200 športnikov iz 20 držav, tekmovanja pa so 
bila organizirana v 50 različnih športih. Prve Evropske igre športa za vse so bile nekaj posebnega, saj 
se udeleženci niso pomerili v športih, kot smo jih vajeni na največjih mednarodnih tekmovanjih, 
temveč so bili v ospredju tradicionalni in manj poznani športi. Na igrah je sodelovala tudi slovenska 
ekipa, ki je predstavila tradicionalno igro pandolo. 

 

4.3. ISCA 

 V Parizu (Francija) je bila 23. novembra MOVING People – MOVING Europe Conference in ISCA 
Awards 2018, ki se ga je na povabilo organizatorja udeležila tudi predstavnica Športne unije Slovenije. 
Na kongresu so bila obravnava zanimiva področja športa za vse, in sicer Gibanje kot človekova 
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pravica, Strategija Svetovne zdravstvene organizacije za telesno aktivnost, Zagovorništvo telesne 
dejavnosti na na cionalni ravni, Vloga mest v promociji gibanja, Vpliv Olimpijskih iger na množični 
šport v Parizu, Omogočanje možnosti telesne vadbe za vse. Na panelni okrogli mizi je potekala 
razprava na temo Gibanje kot človekova pravica. Posebno pozornost so namenili predstavitvi 
mednarodnih projektov Active voice, UsGirls in Movement Spaces. Zaključni del kongresa je bil 
namenjen podelitvi mednarodnih nagrad ISCA, in sicer za področja Zeleni prostori (parki in ostale 
zelene površine), Črni prostori (betonske in asfaltne površine) in Modri prostori (vodne površine). 

 

EUROPEAN FITNESS DAY – DAN ŠPORTNE REKREACIJE 

Dan športne rekreacije (European Fitness Day) je mednarodni praznik športa 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.  27. septembra 2018 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. 

DAN ŠPORTNE REKREACIJE 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 in vsem dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in 
preizkusili organizirane vadbe v številnih krajih po vsej Sloveniji. Poskrbljeno je za različno telesno 
pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še 
niso redno telesno aktivne. Športne aktivnosti so vodili strokovni delavci z izobrazbo Fakultete za 
šport ali ustrezno usposobljenostjo na področju športa. 

Cilj projekta je izkoristiti mednarodno odmevnost akcije in vzpostaviti mrežo lokalnih izvajalcev, pri 
čemer smo bili uspešni. V akcijo so se vključila društva – članice ŠUS iz vse Slovenije, ki so skupaj 
izvedli preko 70 enodnevnih ali večdnevnih športnih dogodkov, ki so bili za udeležence brezplačni, ter 
tako h gibanju spodbudili preko 7.000 posameznikov. V času Evropskega tedna športa v zadnjem 
tednu septembra, natančneje 27. septembra so društva organizirala raznovrstne brezplačne športne 
dogodke, bodisi športno rekreativno prireditev bodisi Dan odprtih vrat ali celo več izvedb dogodka 
Dan odprtih vrat ob različnih terminih. Namen projekta je promocija rednih organiziranih in 
strokovno vodenih vadb. Z organizacijo brezplačnih športno rekreativnih prireditev in dnevov odprtih 
vrat društva občanom omogočijo vpogled in preizkus svojih dejavnosti in rednih programov ter tako 
spodbudijo prebivalce lokalne skupnosti, da se vključijo v redne strokovno vodene vadbe. 

Športne organizacije, ki so se vključile v projekt, so poleg mednarodne vidnosti tudi ustrezno 
sofinancirane, in sicer so merila za določitev višine finančnega sofinanciranja kompetentnost 
strokovnega kadra, število udeležencev in prostorska razpršenost. Poleg tega so prejele različne 
oblike podpore (strokovno, promocijsko, organizacijsko, informacijsko), s čimer se izrazito poveča 
kakovost, prepoznavnost in obiskanost rekreativnih športnih programov. 

Lokacije izvedbe projekta: Ljubljana, Koper, Bakovci, Celje, Vrhpolje, Trnava, Ajdovščina, Kranj, 
Lukovica, Maribor, Domžale, Žiri, Trbovlje, Medvode, Izlake, Žirovnica, Kidričevo, Šentvid, Gornja 
Radgona, Škofja Loka, Dobrepolje, Gomilsko, Slovenska Bistrica, Piran, Gorišnica, Zagorje, Knežak, 
Braslovče, Šoštanj, Višnja Gora – Polževo, Žalec, Velenje. 
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Izvedene aktivnosti in doseženi cilji: 

 Izvedba množičnih športnih prireditev, ki so za udeležence brezplačne: skupno preko 70 
dogodkov. 

 Promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. 
 Omogočiti prebivalcem Slovenije športno rekreativne dogodke v raznovrstnih športnih 
panogah. 

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

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 
 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 
 Dvigniti število redno telesno aktivnih. 
 Promocija dogodkov nacionalno (ŠUS) in regijsko (društvo). 
 Število udeležencev: več kot 7300 udeležencev programa. 

 

NO ELEVATORS DAY – DAN BREZ DVIGAL 

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 25. aprila. 
Akcija je potekala preko promocije gibanja in uporabe stopnic v spletnih medijih in socialnih omrežij. 

Akcija No Elevators Day poziva vse, da namesto dvigala uporabite stopnice in tako naredite nekaj 
dobrega zase. Evropski dan brez dvigal je že postal uveljavljen mednarodni praznik gibanja, saj ljudje 
širom Evrope vsaj ta dan bojkotirajo dvigala in se do svojega cilja povzpnejo po stopnicah. Ljudje 
namreč pogosto pozabljajo, da lahko prav vsak dan naredimo nekaj za svoje zdravje in to na zelo 
preprost način. Hoja po stopnicah predstavlja odlično vadbo, zato je priporočljivo, da je vključena v 
vsak posameznikov dan. 

 

MOVE WEEK – TEDEN GIBANJA 

Move week ali Teden gibanja je mednarodna kampanja, ki je del večje kampanje NOW WE MOVE 
(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. 

 Športna unija Slovenije je nacionalni koordinator mednarodno prepoznavne akcije TEDEN GIBANJA – 
MOVE WEEK, ki uresničuje javni interes na področju športne rekreacije. Z mednarodno odmevno 
akcijo spodbujamo ciljno publiko h gibanju ter aktivnemu načinu življenja, s poudarkom na telesno 
manj aktivnih in neaktivnih. Izvedli smo jo na nacionalni ravni v obdobju med 28.05. in 03.06.2018 ter 
tako prispevali tudi k dvigu kazalnikov zdravja širše javnosti. TEDEN GIBANJA – MOVE WEEK 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 in vsem 
dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in preizkusili raznovrstne 
organizirane vadbe v številnih krajih po vsej Sloveniji. Poskrbljeno je za različno telesno pripravljene 
osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še niso redno 
telesno aktivne. 

Cilj projekta je izkoristiti mednarodno odmevnost akcije in vzpostaviti mrežo lokalnih izvajalcev s 
področja celotne Slovenije, ki so skupaj izvedli preko 246 enodnevnih ali večdnevnih športnih 
dogodkov. Dogodki so bili za udeležence brezplačni ter tako h gibanju spodbudili preko 14.000 
posameznikov. Namen projekta je promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. 
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Športna društva z organizacijo brezplačnih športno rekreativnih prireditev in dnevov odprtih vrat 
občanom omogočijo vpogled in preizkus svojih dejavnosti in rednih programov ter tako spodbudijo 
prebivalce lokalne skupnosti, da se vključijo v redne strokovno vodene vadbe. 

V Sloveniji osrednji dogodek akcije Teden gibanja predstavlja eden največjih športno humanitarnih 
projektov na slovenskih tleh, humanitarni projekt 10 krogov za 10 nasmehov, kjer so člani športno 
humanitarnega društva Vztrajaj - Never Give Up v 10 različnih mestih tekli za 10 družin, ki so se znašle 
v nezavidljivem položaju in potrebujejo našo pomoč. Dogodek je potekal od 25.5. do 3.6.2018, vsak 
dan od 16. do 20. ure v enem izmed krajev: 

Petek,  25.5.2018 TRBOVLJE, NOGOMETNI STADION RUDAR, 

sobota,  26.5.2018 TREBNJE, ŠPORTNI PARK TREBNJE, 

nedelja,  27.5.2018 TOLMIN, ŠPORTNI PARK BRAJDA, 

ponedeljek, 28.5.2018 RAVNE NA KOROŠKEM, NOGOMETNI STADION RAVNE,     

torek,  29.5.2018 KOPER, ATLETSKI STADION BONIFIKA,     

sreda,  30.5.2018 ŠKOFJA LOKA, STADION ŠKOFJA LOKA,     

četrtek , 31.5.2018 LJUTOMER, ŠPORTNI PARK LJUTOMER,    

petek,  1.6.2018 PTUJ, STADION PTUJ, 

sobota,  2.6.2018 RADOVLJICA, STADION OŠ A. T. LINHARTA RADOVLJICA, 

nedelja,  3.6.2018 LJUBLJANA-TACEN, STADION POLICIJSKE ŠOLE TACEN. 

Izvedene aktivnosti in doseženi cilji: 

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 
 Izvedenih več kot 240 športnih dogodkov, brezplačnih za udeležence. 
 Število udeležencev: več kot 14000 udeležencev programa. 
 Okrepitev sodelovanja z lokalnimi športnimi organizacijami. 
 Okrepitev kakovosti izvajanja športno - družbenih prireditev lokalnih izvajalcev. 
 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in njihovo vključevanje v izvedbo. 
 Povečanje ozaveščenosti javnosti o pomenu redne telesne vadbe. 
 Promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb na nacionalni in mednarodni ravni. 
 Omogočiti prebivalcem Slovenije športno rekreativne dogodke v raznovrstnih športnih 
panogah. 

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

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 
 Dvigniti število redno telesno aktivnih. 
 Promocija dogodkov nacionalno (ŠUS) in regijsko (društvo). 

 

MOVE TRANSFER 

Športna unija Slovenije je nosilec projekta Move Transfer, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. V 
omenjenem projektu so sodelovali 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 pridobili povratne informacije s strani partnerjev, na osnovi katerih bodo ustvarjena 
priporočila, nova orodja za vključena društva in nadgradnja programa Zdravo društvo tako na 
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nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Pridobljene informacije bodo opazno prispevale k uspešnemu 
postopku implementacije koncepta Zdravo društvo v Italiji in Romuniji v prihodnjih dveh letih. 

Zaključni sestanek projekta je potekal od 4. do 6. aprila v Copenhagnu na Danskem. Srečanje 
partnerjev je bilo namenjeno predstavitvi rezultatov implementacije koncepta Zdravo društvo v 
Bolgariji in na Malti. Osrednji del je predstavljala izmenjava izkušenj in znanj, ki lahko pomagajo pri 
nadgradnji obstoječega koncepta. Predstavniki partnerjev so si ogledali delovanje lokalni društev in 
športnih organizacij v Copenhagnu ter se spoznanli s sistemom področja športa za vse na Danskem. 
Precej pozornosti pa so namenili tudi razpravi in pobudam, kako nadaljevati uspešno sodelovanje in o 
možnostih razširitve mreže Zdravo društvo v ostale evropske države.  

 

SCHOOL TO MOVE 

Športna unija Slovenije je v letu 2018 sodelovala v mednarodnem projektu School to Move - It's cool 
to move, ki je bil podprt s strani Erasmus+ Sport, v okviru katerega je potekala izmenjava primerov 
dobrih praks na področju promocije in izvajanja športnih aktivnosti za otroke med partnerji iz Španije, 
Bolgarije, Romunije, Slovenije in Grčije ter preizkus le teh v nacionalnem okolju. Poleg podajanja in 
pridobitve novih znanj je cilj projekta ponuditi preverjene primere dobrih praks širši mednarodni 
javnosti ter ustvariti in razširiti mrežo deležnikov za borbo proti debelosti mladih in promocijo 
gibanja. 

V okviru projekta je bila poleg orodja za prenos koncepta projektov ustvarjena spletna platforma z 
naborom primerov dobrih praks s področja športne vadbe in športne vzgoje otrok, ki jih prispevajo 
partnerji in organizacije iz različnih evropskih držav. Tako so raznovrstni koncepti in ideje na voljo 
vsem zainteresiranim, da jih izvedejo v svojem lokalnem okolju ali na državni ravni. Uveljavljena 
slovenska programa Veter v laseh in Za zdravo zabavo, ki sta zelo priljubljena med mladimi in se 
izvajata že vrsto let, je Mojca Markovič predstavila na 1. mednarodni konferenci International 
Conference and Workshop - I.W.C. v Madridu. Tako Veter v laseh kot tudi projekt Za zdravo zabavo 
sta med navzočimi poslušatelji požela precej zanimanja in interesa, da lokalne oziroma regijske 
športne organizacije idejo izvedejo tudi v svoji državi oziroma lokalnem okolju. Navdušeni so bili 
predvsem nad visokim številom udeležencev, ki jih omenjena projekta vsako leto vključita v gibanje in 
športne aktivnosti. 

 

PHYSICAL LITERACY 

Mednarodni projekt Physical Literacy (PHYLIT) - Gibalna pismenost, ki je podprt tudi s strani 
Erasmus+ Sport, bo v prihodnjih letih v ospredje postavil pomembnost gibalne pismenosti, ki si utira 
pot med ključne kompetence posameznika. Namen projekta, v katerem ima Športna unija Slovenije 
pomembno prispevala kot partner, je spodbuditi možnosti za razvijanje gibalne pismenosti 
posameznikov vseh starosti.  

Gibalna pismenost kot področje še ni razširjena in veliko raziskana, trenutno pa obstaja kar nekaj 
definicij tega pojma, ki se malenkostno razlikujejo. V okviru projekta Physical Literacy, ki ima 
skrajšano ime PHYLIT, je po temeljiti raziskavi in analizi znanstvenih prispevkov na področju gibalne 
pismenosti v uporabi definicija, ki najbolje opisuje ta termin: “Physical literacy is lifelong learning 
acquired and applied in movement and physical activity contexts. It reflects ongoing changes 
integrating physical, psychological, cognitive and social capabilities. It is vital in helping us lead 
healthy and fulfilling lives through movement and physical activity.” (Australian Sports Commission, 
2017). V okviru projekta se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v Evropski Referenčni 
Okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje 
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javnosti o pomenu gibalne pismenosti in njen vpliv na posameznika. 

Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo 
razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v 
družbo, v kateri živimo, temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno 
spreminja. V ta namen je Evropska unija pripravila evropski okvir ključnih kompetenc, ki je koristno 
orodje za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter učence, z namenom, da bo 
vseživljenjsko učenje postalo vsakdanjik vsakega posameznika. Kompetence so opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Referenčni okvir trenutno 
določa osem ključnih kompetenc: 1) sporazumevanje v maternem jeziku; 2) sporazumevanje v tujih 
jezikih; 3) matematična kompetenca ter osnovne competence v znanosti in tehnologiji; 4) digitalna 
pismenost; 5) učenje učenja; 6) socialne in državljanske kompetence; 7) samoiniciativnost in 
podjetnost ter 8) kulturna zavest in izražanje. S projektom Physical Literacy pa smo pričeli z 
zagovorništvom, da je Gibalna pismenost 9. ključna kompetenca. 

Cilj je bil razviti orodje, ki bo društvom, trenerjem in športnim pedagogom pomagalo pripraviti in 
izboljšati programe za razvoj gibalne pismenosti in osnovne motorike ljudi. Gibalna pismenost je 
razdeljena na štiri glavna področja: telesno, psihološko, socialno in kognitivno. Vsako področje je 
razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Orodje za analizo gibalne pismenosti je tronivojsko, 
in sicer je sestavljeno iz vprašalnika za trenerje/vaditelje in športne pedagoge, vprašalnika za 
pedagoške delavce in vprašalnika za samoanalizo, kjer posameznik pridobi informacijo o stopnji 
gibalne pismenosti. Področje gibalne pismenosti je predvsem v Evropi še relativno malo raziskano, 
zato bo omenjeno orodje opazno pripomoglo k večji prepoznavnosti področja gibalne pismenosti 
kakor tudi uspešnosti vključevanja gibalne pismenosti med ključne kompetence vseživljenjskega 
učenja. Prav z namenom promocije in zagovorništva gibalne pismenosti na mednarodni ravni so 
partnerji pripravili tudi brošuro, ki vsebuje vse ključne informacije o tem vse bolj aktualnem 
področju. 

 
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI EUROPEAN FITNESS BADGE 

S programom European Fitness Badge (EFB) smo športnim organizacijam ponudili strokovno 
pripravljeno baterijo testiranja z zdravjem povezane telesne pripravljenosti, ki omogoča hitro in 
enostavno izvedbo brez dragih ali težje dosegljivih pripomočkov. Testiranje se lahko izvede v sklopu 
organizirane skupine vadečih oziroma kot del množičnega športnega dogodka, tako v dvorani kot na 
zunanjih površinah. 

EFB strokovnemu kadru v športnih organizacijah omogoča oceno telesne pripravljenosti vadečih, na 
podlagi katere se posameznika lahko umesti v zanj primeren program športne vadbe, spremljanje 
napredka vadečih ter nenazadnje služi kot orodje za motivacijo pri vključevanju v redne programe 
športne vadbe in ohranjanju zdravega življenjskega sloga.  

EFB posamezniku zagotavlja individualno priznanje za zdravo telesno pripravljenost, ki se podeljuje v 
treh stopnjah. Poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti je predpogoj za realno oceno lastnega 
stanja telesne pripravljenosti, kakor tudi za oblikovanje ciljev in načrtov za aktivnejši življenjski slog, 
vključno s trajnostnim sodelovanjem pri vadbi in športnih aktivnostih. 

Z udeležbo na EFB preizkusu vsak posameznik na enostaven način preveri svojo vzdržljivost, moč, 
koordinacijo in gibljivost. Na podlagi posameznih rezultatov prejme priznanje za nivo telesne 
pripravljenosti, ki vključuje tudi individualno svetovanje s priporočili. Svoj rezultat lahko primerja s 
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posamezniki svoje starosti in spola na evropski ravni, s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev pa 
lahko preveri svoj napredek.  

Športna društva in organizacije smo s projektom seznanili v sklopu srečanj regijskih kooridnatorjev 
(april in junij 2018), na srečanju predstavnikov Zdravih društev (oktober) in z osebnimi obiski na 
terenu (januar – oktober). Projekt smo predstavili partnerskim organizacijam, s katerimi sodelujemo 
na projektih zdravja in športa na nacionalnem nivoju.  

Z vključitvijo EFB testiranja v strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije smo poskrbeli za 
izobraževanje strokovnega kadra v društvih. V 2018 smo izvedli tri tečaje strokovnega usposabljanja, 
in sicer v Slovenj Gradcu in Ljubljani (dve skupini), na katerih se je s testiranjem spoznalo 95 
vaditeljev.  

EFB testiranja smo v letu 2018 izvajali v sklopu programov Slovenija v gibanju, Teden gibanja in 
Evropski dan športne rekreacije, Festival aktivnega staranja in Zdravo društvo. Večina dogodkov se je 
odvila znotraj športnih društev, s testiranjem pa smo sodelovali tudi na množičnih dogodkih športa za 
vse na regijskem in nacionalnem nivoju. Skupno je bilo testiranih 636 udeležencev.  

DOSEŽENI KAZALNIKI: 

 Izvedba brezplačnih športnih dogodkov s testiranjem telesne pripravljenosti z večjim 
nacionalnim dogodkom v sklopu Tedna športa v Ljubljani (september 2018). 

 Uspešno testiranih 636 posameznikov. 
 Predstavitev testiranja 100 vaditeljem športne rekreacije. 
 Pripravljen priročnik z navodili za izvedbo testiranj za strokovni kader znotraj športnih 
organizacij. 
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

 Predstavitev projekta športno rekreativnim društvom na regijski in lokalni ravni in povabilo k 
sodelovanju. 

 Predstavitev projekta drugim (nacionalnim) organizacijam na področju športa za vse in 
zdravja: Nacionalni inštitut za javno zdravje (strokovno srečanje v Zrečah), Olimpijski komite 
Slovenije, Ministrstvo za zdravje. 

 Promocija EFB testiranj na množičnih dogodkih: Teden športa v Ljubljani, Športna tržnica v 
Novi Gorici.  

 Vključevanje testiranja EFB v športno rekreativne dogodke društev članic ŠUS. 
 Izvedba za končnega uporabnika brezplačnih testiranj in skupno testiranih 636 
posameznikov. 

 Priprava in izdaja certifikatov s priporočili za udeležence testiranj. 
 Predstavitev testiranja vaditeljem športne rekreacije v sklopu strokovnega usposabljanja 
Vaditelj športne rekreacije: Slovenj Gradec (februar), Ljubljana (marec), Ljubljana 
(september).  

 Priprava priročnika za športne organizacije in izvajalce. 
 Priprava, oblikovanje in tisk predstavitvene zloženke. 
 Priprava slovenske spletne strani. 
 Promocija projekta na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizacije. 

 

LOKACIJE IN TERMINI TESTIRANJ: 
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 ŠD Trnovo, Ljubljana, 6.2.2018 
 Usposabljanje Vaditelj športne rekreacije, Slovenj Gradec, 18.2.2018 
 KK Ljubljana, 27.2.2018 
 UŠZP, Koper, 1.3.2018 
 Športna hiša Ilirija, Ljubljana, 2.3.2018 
 ŠD Polje, Ljubljana, 20.3.2018 
 Usposabljanje Vaditelj športne rekreacije, Ljubljana, 31.3.2018 
 Atletski klub Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 10.5.2018 
 DŠR Murska Sobota, 12.5.2018 
 Športna hiša Ilirija, Ljubljana, 31.5.2018 
 DTV Partizan Pobrežje Maribor, Maribor, 6.6.2018 
 Plasta, Šentrupert, 18.7.2018 
 Domžale, 7.8.2018 
 Ptuj, 9.8.2018 
 Medvode, 16.8.2018 
 Medvode, 6.9.2018 
 Športni park Kodeljevo, Ljubljana, 12.9.2018 
 TD Bistrc, Ilirska Bistrica, 21.9.2018 
 Usposabljanje Vaditelj športne rekreacije, Ljubljana, 29.9.2018 
 Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica, 2.10.2018 
 ŠD Trnovo. Ljubljana, 5.10.2018 
 Biro Bonus, Ljubljana, 23.10.2018 
 ŠD Trnovo, ljubljana, 8.11.2018 
 Športna hiša Ilirija, Ljubljana, 9.11.2018 
 TOP FIT, Bilje, 19.11.2018 
 ŠD Moste, Ljubljana, 22.11.2018 
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