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99..  FFOORRUUMM  ŠŠPPOORRTTAA  ZZAA  VVSSEE  
sobota, 6.12.2014, ob 9. uri 

Hotel Rute, Gozd Martuljek (Kranjska Gora) 

 

 

 

 

Rdeča nit letošnjega 9. foruma je zzddrraavv  žžiivvlljjeennjjsskkii  sslloogg:: pprriilloožžnnoosstt  iinn  iizzzziivv  zzaa  

ššppoorrttnnaa  ddrruuššttvvaa..  

Kot ssttrrookkoovvnnoo  ssrreeččaannjjee za izmenjavo praktičnih izkušenj, forum namenjamo 
poklicnim in ljubiteljskim športnim ter zdravstvenim strokovnjakom, 
prostovoljcem in vsem, ki delujejo v športnih, zdravstvenih, turističnih in 
drugih NVO, povezanih s športom in rekreacijo. 

Poleg pprraakkttiiččnniihh  ddeellaavvnniicc in zzaanniimmiivviihh  tteemmaattiikk bosta v okviru dogodka 
potekala še ssllaavvnnoossttnnaa  ppooddeelliitteevv  pprriizznnaannjj  iinn  ddiipplloomm športnim delavcem, ki so 
v letu 2014 pridobili naziv Vaditelj športne rekreacije 1. in 2. stopnje in 
koordinatorjem in izvajalcem projektov Zdravo društvo, Veter v laseh in Za 
naravi prijazne športe ter 66.. ssttrrookkoovvnnoo  lliicceennččnnii  sseemmiinnaarr za vaditelje, ki želijo 
obnoviti svojo licenco. 

Forum se bo odvijal v HHootteelluu  RRuuttee  s cenovno  zelo ugodno ponudbo nočitve za 
udeležence. 

Predhodna prijava je obvezna!  
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PPrrooggrraamm::  

 9:00 – 9:10 ppoozzddrraavvnnii  nnaaggoovvoorr predsednice ŠUS  

 9:10 – 9:30 nnoovvoossttii  ŠŠUUSS (Mojca Koligar) 

 9:30 – 10:30 predavanje NNaaddzziirraannjjee  ssttrreessaa in praktična ddeellaavvnniiccaa  sspprrooššččaannjjaa 

(dr. Ana Škoberne)  

 10:30 – 11:30 predavanje VVllooggaa  vvaaddiitteelljjeevv  iinn  ššppoorrttnniihh  ddeellaavvcceevv  pprrii  ššiirrjjeennjjuu  

iiddeejjee  zzddrraavveeggaa  žžiivvlljjeennjjsskkeeggaa  ssllooggaa  mmeedd  vvaaddeeččiimmii  (dr. Matej Majerič) 

 11:30 – 12:30 praktična delavnica TTeelloovvaaddbbaa  zzaa  tteelloo  iinn  dduuhhaa  (dr. Matej 

Majerič) 

 12:30 – 13:30 ppoohhoodd  k  Martuljškim slapovom 

 13:30 – 14:00 ooddmmoorr  zzaa  kkoossiilloo 

 14:00 – 14:15 predstavitev GGiimmnnaassttiiččnnee  ššoollee  OOlllleerruupp, Danska (Bo Busk 

Madsen)  

 14:15 – 15:00 ssllaavvnnoossttnnaa  ppooddeelliitteevv priznanj in diplom  

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. 

PPrriijjaavvee::  
Forum: na e-naslovu sus@sportna-unija.si  

Licenčni seminar: telovadi.si 

Nočitev: sus@sportna-unija.si 

PPrriijjaavvnniinnaa::  
Forum: 10 EUR + DDV 

Licenčni seminar: 15 EUR + DDV (člani) oziroma 30 EUR + DDV (ostali) 

Cena vključuje gradivo, organizacijo seminarja in pogostitev in velja za predprijave do 
30.11.2014. Po tem terminu je strošek prijave višji in znaša 12€ + DDV. 

Nočitev v hotelu Rute: 15 EUR + TT/osebo 

Dodatne informacije: mojcakoligar@sportna-unija.si in 041 749 991. 

SSooddeelluujjttee  pprrii  ššiirrjjeennjjuu  lljjuubbeezznnii  ddoo  ššppoorrttnnee  rreekkrreeaacciijjee!!  
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