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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 190 športnih društev in zvez 
iz celotne Slovenije. 

 
Vizija 

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s sorodnimi civilno družbenimi organizacijami omogočala 
nadaljnji 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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STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

Spremembe, ki se dogajajo v domačem okolju in vplivi iz tujine, narekujejo neprestano prilagajanje 
organizacije same kot tudi izboljšanje programov, ki sledijo novim okoliščinam. V Športni uniji 
Slovenije strmimo k temu, da smo z našimi programi ažurni in prilagodljivi izzivom, ki nam jih 
narekuje okolje, pri tem pa trdno stojimo na temeljih in vrednotah telovadne zgodovine, ki je v 
slovenskem prostoru izjemna. 

V vseh letih delovanja smo postopoma prišli do spoznanja, da je področje športne rekreacije oz. 
telesne dejavnosti le en del mozaika zdravega življenjskega sloga. Zavedamo se, da samo delovanje 
na področju telesne dejavnosti ne bo zagotavljalo boljšega psiho-socio-fizičnega stanja prebivalstva in 
da bo potrebno vložiti veliko več energije in napora v pripravo novih programov, ki bodo celostno 
zajemali področje zdravega življenjskega sloga, kamor poleg telesne dejavnosti uvrščamo tudi 
duševno zdravje. Celovit pristop zahteva medsektorsko sodelovanje in povezovanje organizacij, ki 
delujejo na področjih zdravstva, preventive, okolja, prehrane, telesne dejavnosti, sociale, psihologije 
in druga področja, ki strmijo k zdravem življenjskem slogu ter zdravem bivalnem in delovnem okolju. 
Programi se morajo razvijati upoštevajoč vse elemente, ki pripomorejo k temu, da posameznik 
pridobi in uporabi vse informacije, veščine in znanja, ki bodo pripomogla k temu, da bo izboljšal svoje 
zdravje, ki ga v naši organizaciji razumemo kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje.  

Z željo, da bodo programi Športne unije Slovenije zagotavljali širše podporne mehanizme, pa je 
potrebna temeljita sprememba načina razmišljanja in delovanja. Odločili smo se, da stopimo izven 
območja udobja samega delovanja na področju telesne in športne dejavnosti tako, da pristopimo k 
spremembam in dopolnitvam temeljnega akta (Pravil) in odpremo možnost članstva društvom, ki se 
ukvarjajo z vsebinami, ki po naravi niso športne dejavnosti, so pa usmerjene v zdrav življenjski slog. 
To je le prvi korak k medsektorskem povezovanju in sodelovanju, ki bo zagotavljal osnovo priprave 
novih, konceptualno popolnih, družbeno aktualnih programov.  

Z željo, da se tudi interno zagotovi boljše med-člansko povezovanje in sodelovanje, je pripravljen 
novi, tri stebrni model članstva. Gre za unicum sui generis model, ki popolnoma in optimalno 
zaokrožuje heterogeno članstvo Športne unije Slovenije. Članstvo se v zadnjih letih giblje okoli 
številke 200, kar uvršča Športno unijo Slovenije med največje športne organizacije v Sloveniji. Športna 
unija Slovenije (ust. 1993) ima svoje korenine v Slovenski sokolskih zvezi (1905) ter kasneje v Zvezi za 
telesno vzgojo Partizan Slovenije (1952). Gre za pomembno zgodovinsko dejstvo, ki daje neopisano 
težo društvom, ki so v preteklosti gradili organizacijo pomembnih razsežnosti in pomena v 
slovenskem prostoru. Navedena društva morajo imeti poseben status znotraj organizacije, saj jim gre 
zahvala, da je danes Športna unija Slovenije krovna organizacija na področju športa za vse, z več kot 
100 letno tradicijo. Tovrstna društva bodo soustvarjala v prvem stebru naše organizacije.  

Preostali člani Športne unije Slovenije so društva in zveze, ki delujejo na področju športa za vse, 
športne rekreacije in športne vzgoje, kasneje pa se bodo pridružila tudi druga, ki delujejo na 
področjih zdravstva, preventive, okolja, prehrane, telesne dejavnosti, sociale, psihologije itd. 
Statusna opredelitev društva in zveze je sama po sebi v osnovi različna, saj so člani društev fizične 
osebe, člani zvez pa pravne osebe (oz. društva in klubi). Tako sta oblikovana druga dva stebra, ki 
bosta vključevala sebi sorodne organizacije, kar se naj bi odražalo tudi v implementaciji programske 
sheme, na regionalni in lokalni ravni. Športna unija Slovenije bo tako vodilna družbeno odgovorna 
organizacija, ki bo izvajala programe zdravega življenjskega sloga na celotnem območju Republike 
Slovenije, tako po vertikali kot horizontali. 

Pravila Športne unije Slovenije pa so sicer že nekaj časa klicala po posodobitvi, saj je trenutno 
veljavna sprejela skupščina leta 2011, z nekaj vmesnimi  popravki. Na zakonodajnem področju se je v 
zadnjem desetletju zgodilo nekaj pomembnih dogodkov, ki vplivajo tudi na temeljne akte športnih 
društev in zvez. V veljavo so stopili novi Zakon o društvih (ZDru-1), Zakon o športu (ZŠpo-1), 
Nacionalni program športa v RS 2014-2023 in drugi podzakonski akti.  
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Spoštovane članice in člani Športne unije Slovenije, dovolil sem si omejiti uvodni nagovor na 
predvideni predlog sprememb in dopolnitev Pravil Športne unije Slovenije, ki predstavlja temeljni 
izziv letnega programa dela 2020. Članice in člani izvršnega odbora kot tudi sam osebno ocenjujemo, 
da smo prispeli do pomembne točke delovanja naše organizacije. Prispeli smo do točke, ko lahko 
našo organizacijo nadgradimo v nekaj izjemnega tako za slovenski kot mednarodni prostor. Prispeli 
smo do točke, ko lahko odpremo novo poglavje v zgodovini delovanja naše organizacije, ki nosi v sebi 
tradicijo sokolov in partizanov. Govorim o možnosti kvalitativnega preskoka iz športne sfere na 
področje zagotavljanje programov za zdrav življenjski slog, kar nas bo uvrščalo v sam vrh kakovostno-
popolnih organizacij na evropski, če ne celo na svetovni ravni. S tem bomo dejansko sledili vsem 
smernicam, ki jih izpostavljajo Evropska komisija, Svetovna zdravstvena organizacija, Svet Evrope, 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in druge krovne organizacije.  

Seveda pa ne smemo spregledati druge pomembne vsebine letnega programa dela, ki ostajajo 
ambiciozne kot vsako leto do sedaj. Programski nabor obsega osem glavnih programov: Gibalna 
pismenost, Veter v laseh, Športne počitnice za mlade, Slovenija v gibanju, Zdravo društvo, Zdravju 
prijazna organizacija, Aktivno staranje in ŠUS Akademija. Programsko bomo aktivni tudi na 
mednarodnem področju, kjer je v izvedbi devet projektov sofinanciranih s strani Evropske komisije 
skozi program Erasmus+ Sport. Nadaljevali bomo z delom tudi na humanitarnem in preventivnem 
področju, tako bodo že šestič zapored organizirane športne počitnice za socialno ogrožene otroke ter 
nadaljevali s projektom SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Predvidenih je še veliko 
drugih aktivnosti, ki so zajete v obsežnem gradivu letnega programa dela 2020.  

Strokovne službe kot tudi članice in člani organov Športne unije Slovenije smo pripravljeni in smo kos 
vsem izzivom, ki smo jih zasnovali in zapisali v letnem programu dela 2020. Z vašo podporo bomo 
lahko uresničili zastavljene cilje, za kar se vam vnaprej zahvaljujem.  

 

 

 

Dejan Crnek, predsednik 

Športna unija Slovenije 
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1. OPERATIVNI CILJI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

Operativni cilji so merljivi cilji, s katerimi organizacija primerja začrtano z izvedenim, kvaliteto s 
kvantiteto in ostale spremenljivke, ki vplivajo na uspešnost izvedenih aktivnosti. V nadaljevanju je 
navedenih nekaj takih ciljev:    

1. Povečati aktivnost članstva 

 Povečanje aktivnosti obstoječih članic z vključitvijo v projekte ŠUS. 

 Povečanje števila novih - aktivnih članic. 

 Osebna komunikacija - terensko delo. 

2. Prilagoditi celovito podporo članom 

 Vzpostavitev učinkovite regijske podpore. 

 Povezovanje društev v regiji in širše. 

 Povezovanja društev z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi institucijami, gospodarstvom in 
turizmom. 

3. Vzpostaviti sodelovanja s strateškimi partnerji 

 Kreiranje skupnih podpornih skladov. 

 Kreiranje 'športnih zgodb' z namenom širjenja prepoznavnosti panoge. 

 Sodelovanje z ambasadorji in promotorji projektov. 

4. Nadgraditi in prilagoditi programe in projekte 

 Upoštevati potrebe športnih društev in zvez. 

 Prenos dobrih praks med društvi in zvezami. 

 Prenos dobrih praks iz tujine in v tujino. 

5. Osveščanje in promocija zdravega načina življenja  

 Nuditi popoln servis za zdrav in telesno dejaven način življenja. 

 Izpostaviti pomen vzgojnih vrednot. 

 Ciljne skupine – vsi zdravi državljani. 
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2. PROGRAMSKI NABOR ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

Športna unija Slovenije svojim članicam že desetletja nudi pester in raznolik nabor programov, ki so 
prilagojeni sodobnemu načinu življenja, različnim starostnim skupinam ter različno gibalno 
sposobnim posameznicam in posameznikom. Temeljni cilji programov Športne unije Slovenije so 
povečati število telesno aktivnih prebivalcev Slovenije, osveščanje javnosti o pozitivnih učinkih in 
pomembnosti redne telesne vadbe in športnega udejstvovanja, prispevati k ustvarjanju optimalnih 
pogojev za redno vadbo in športne aktivnosti, prispevati k zmanjševanju neenakosti v telesni 
dejavnosti zaradi ekonomsko-socialnih razlik ter (dodatno) usposobiti in izobraziti strokovne delavce 
na področju športne rekreacije in športne vzgoje.  

Nacionalni in mednarodni programi se kontinuirano izvajajo, zato sočasno prispevajo tudi k dvigu 
števila telesno aktivnih prebivalcev Slovenije vseh starosti ter posledično k dvigu kazalnikov zdravja 
širše javnosti. Programi so razviti na osnovi več desetletij bogatih izkušenj na področju športa, športne 
vzgoje in športne rekreacije, v skladu s smernicami EU ter skladno s trajnostnim razvojem, z 
Nacionalnim programom športa, Zakonom o športu (ZŠpo-1) in Resolucijo o nacionalnem programu o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.  

Programski nabor Športne unije Slovenije obsega osem glavnih programov, ki so glede na koncept 
razdeljeni na projekte, in sicer Gibalna pismenost, Veter v laseh, Športne počitnice za mlade, Slovenija 
v gibanju, Zdravo društvo, Zdravju prijazna organizacija, Aktivno staranje in ŠUS Akademija. Programi 
se izvajajo na nacionalnem nivoju ter temeljijo na sodelovanju s strokovnjaki s področja športa in 
lokalnimi športnimi organizacijami. Aktivnosti bodo izvajali strokovni delavci z izobrazbo na področju 
športa ali ustrezno usposobljenostjo na področju športa v sodelovanju s prostovoljci in 
organizacijskim kadrom. Programi bodo izvedeni v okviru finančnih in prostorskih zmožnosti, pri 
čemer bo Športna unija Slovenije sofinancirala lokalne izvajalce (delo strokovno izobraženega in 
usposobljenega kadra) skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov in spremljajočimi razpisnimi 
pogoji.  

Športna unija Slovenije bo tudi sama aktivna na humanitarnem področju, in sicer bodo že šestič 
zapored organizirane Športne počitnice za socialno ogrožene otroke. Izvrstna ekipa mentorjev 
otrokom iz socialno ogroženih oziroma finančno šibkih družin pričara čudovit teden, poln športnih 
aktivnosti, smeha in nepozabnih doživetij. 

V letih 2018 – 2021 sodelujemo v projektu SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, 
katerega pobudnik je Ministrstvo za socialo, izvajalec pa Nacionalni inštitut za javno zdravje. Osnovni 
namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje 
obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. ŠUS kot 
predstavnik NVO na področju športa skupaj z osmimi športno rekreativnimi društvi sodeluje pri 
izvedbi t.i. kratkih ukrepov, ki se nanašajo na informiranje, promocijo in osveščanjev v sklopu športno 
rekreativnih in ostalih dogodkov.  

Programi Športne unije Slovenije zajemajo vse starostne skupine, kakor prikazuje spodnja tabela. 

OTROCI IN MLADINA ODRASLI STAREJŠI 
VSE STAROSTNE 

KATEGORIJE 

VETER V LASEH SLOVENIJA V GIBANJU AKTIVNO STARANJE GIBALNA PISMENOST 

ŠPORTNE POČITNICE 
ZA MLADE 

ZDRAVJU PRIJAZNA 
ORGANIZACIJA 

 ZDRAVO DRUŠTVO 
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 ŠUS AKADEMIJA   

 

2.1. GIBALNA PISMENOST 

Program GIBALNA PISMENOST je namenjena celostnemu pristopu k razvoju otrok in mladostnikov na 
področju splošne telesne pripravljenosti in športa. Inovativen program na razvoj človeka želi vplivati 
holistično, z vključevanjem tudi ostalih ključnih področij za zdravje in gibalne veščine človeka, ni 
osredotočen zgolj na razvoj motoričnih sposobnosti. Večina športov se osredotoča zgolj na usvajanje 
in utrjevanje osnovnih elementov športne panoge (fizično), kar vodi v prezgodnjo specializacijo in 
kronične poškodbe, pozablja pa se na splošen razvoj mladih in ostale dejavnike športa (splošni telesni 
razvoj, psihološki razvoj, kognitivne veščine, socializacija ipd.). V ospredju programa Gibalna 
pismenost je predvsem osveščanje in izobraževanje tako strokovnega kadra kot tudi staršev, saj so 
prav starši ključni pri ustvarjanju zdravih življenjskih navad v otroštvu. 

Gibalna pismenost je razdeljena na štiri glavna področja: telesno, psihološko, socialno in kognitivno. 
Vsako področje je razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Pojem gibalne pismenosti k 
razvoju gibalnih kompetenc pristopa celovito in ne zajema zgolj motoričnih oziroma gibalnih 
sposobnosti. Gibalna pismenost je razdeljena na štiri glavna področja: telesno, psihološko, socialno in 
kognitivno. Vsako področje je razdeljeno na več elementov gibalne pismenosti. Telesno področje 
(motorične sposobnosti) sestavljajo naslednji elementi: kardiovaskularna vzdržljivost, mišična 
vzdržljivost, koordinacija, gibalne veščine na kopnem, gibalne veščine v in na vodi, gibalne veščine z 
uporabo rekvizitov, sposobnosti manipulacije s predmeti oziroma pripomočki, ravnotežje, gibljivost, 
agilnost, moč, eksplozivna moč, reakcijski čas, hitrost. Psihološko področje vključuje sledeče 
elementi: motivacija, nadzorovanje čustev, nadzorovanje in uravnavanje fizičnih znakov telesa, 
samozavedanje, samozavest, angažiranost in uživanje. Socialno področje zajema sledeče elemente: 
etika, medosebni odnosi, sodelovanje, razumevanje rizika in varnost, skupnost in kultura, okolje, 
povezanost z okoljem in pripadnost skupnosti. Kognitivno področje opisujejo naslednji elementi: 
zavedanje, poznavanje vsebine, pravila, namen, strategija in taktika. Avstralski model analize 
elementov gibalne pismenosti za vsak element definira pet nivojev, od 0 do 4. 

Program GIBALNA PISMENOST bo zajemal mrežo dejavnosti: 

• STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (seminarji, delavnice) za strokovni kader (na področju športa in 
na področju vzgoje otrok), 

• STROKOVNA PREDAVANJA za starše z namenom ozaveščanja o pomenu gibalne pismenosti, 

• PROMOCIJSKA AKCIJA o pomenu gibalne pismenosti, 

• ŠPORTNE AKTIVNOSTI za otroke in mladostnike z namenom razvoja gibalne pismenosti, pri 
čemer bo v ospredju celosten pristop, ki bo zajemal razvoj in delo na vseh štirih področjih 
(telesno, psihološko, socialno in kognitivno).  

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 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 mednarodnega projekta, v katerem kot partner sodeluje Športna unija 
Slovenije, se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v Evropski Referenčni Okvir ključnih 
kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje javnosti o pomenu 
gibalne pismenosti in njen vpliv na posameznika. 
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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. 

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. 

V okviru tega programa poteka akcija Junaki plaže, katere namen je promocija redne telesne vadbe, 
ki temelji predvsem na gibalnemu opismenjevanju ter na razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti in 
gibalnih spretnosti. Vse aktivnosti so prilagojene otrokovi starosti, sposobnostim, lastnostim, 
potrebam in interesom. Glavni namen akcije je skozi igro in na zabaven način razvijati motorične in 
kognitivne sposobnosti, pa tudi socialne veščine ter približati šport otroku do take mere, da se bo 
tudi kasneje sam in zavestno ukvarjal s športom.  

 

AKTIVNOST OBDOBJE KAZALNIKI 

Raziskava in definicija 
področja Gibalna 
pismenost. 

januar - december  
Objavljena definicija področja in koncept 

programa Gibalna pismenost. 

Izvedba akcije Junaki plaže. maj – november 
Izvedenih vsaj 5 športno rekreativnih 

prireditev. 

Ozaveščanje staršev in 
splošne javnosti 

april – december 
Objava 10 prispevkov za osveščanje 

javnosti. Izvedba strokovnih predavanj za 
starše. 

STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE za 
strokovni kader 

april – december 
Izvedba seminarjev in delavnic za strokovni 
kader na področju športa in vzgoje otrok. 

 

2.2. VETER V LASEH 

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti 
odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že več kot dve desetletji. Namen programa je širiti pozitivno 
podobo športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in predvsem zabaven način preživljanja 
prostega časa ter hkrati najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Ciljna skupina 
programa so otroci in mladostniki, saj se zdrav življenjski slog in dobre navade pričnejo oblikovati v 
otroštvu in se nadgrajujejo v obdobju mladostništva. Vsi lokalni izvajalci imajo poleg različnih oblik 
podpore (strokovna, promocijska, organizacijska, informacijska) na voljo brezplačno uporabo maskot 
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Športko in Vihra, ki še dodatno popestrita izvedene aktivnosti. 

Glavni cilj programa Veter v laseh poleg vsem brezplačne ponudbe športnih aktivnosti je osveščanje 
otrok in mladostnikov o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih 
oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in družin v aktivno preživljanje prostega časa 
in redno športno udejstvovanje. Ključni dejavnik pri vzpostavitvi zdravega življenjskega sloga otrok so 
starši oziroma družina, zato je poseben poudarek na osveščanju staršev o pomembnosti redne 
telesne dejavnosti in zdrave prehrane. Lokalni izvajalci bodo lahko brezplačno sodelovali na 
strokovnem seminarju za pedagoge, trenerje in vaditelje. 

Program Veter v laseh sestavlja več projektov, ki se med seboj tesno povezujejo. Osnovni projekt 
predstavlja vseslovenska akcija Veter v laseh, v katero se lahko vključijo vse športno-družabne 
prireditve za otroke in/ali mladostnike, ki imajo cilj ozaveščanja o pomenu gibanja in aktivnega 
preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Organizacija in izvedba športnih 
dogodkov akcije Veter v laseh NE temelji na principu tekmovalnosti, temveč promovira ideje igre, 
zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, 
spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino raznovrstnih športnih znanj, 
razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. 
Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je prilagojena lokalnim zmožnostim 
v posameznem kraju. 

Poleg športno družabnih dogodkov je del programa projekt vzpostavitve mreže brezplačnih vadb za 
otroke, v katero se lahko vključijo vse redne športne vadbe za otroke in/ali mladostnike, ki so za 
udeležence brezplačne in NISO namenjene tekmovalcem uradnih tekmovanj nacionalnih športnih 
panožnih zvez. Organizacija in izvedba brezplačnih športnih vadb za otroke NE temelji na nastopih na 
uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih panožnih zvez, temveč skrbi za redno telesno vadbo mladih 
in psihomotorični razvoj otrok, ob tem pa promovira ideje programa Veter v laseh, mladim pa 
zagotavlja pridobitev raznovrstnih športnih in razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina in zvrst 
športne vadbe je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju. 

CILJI: 

 Vzpostavitev širokega kroga stalno aktivnih v športu s poudarkom na vključevanju tistih 

posameznikov starostne skupine od 6 do 25 let, ki so v športu manj dejavni. 

 Skozi športne igre pri mladih vzbuditi ljubezen do športa in aktivnega preživljanja prostega 

časa. 

 Omogočiti športne aktivnosti vsem ne glede na ekonomski status ali talentiranost. 

 Omogočiti celosten športno-gibalni razvoj mladih, ki so sedaj podvrženi prehitri specializaciji v 

eno športno zvrst. 

 Omogočiti in izboljšati psihomotorični razvoj otrok. 

 Zmanjšati neenakosti v zdravju in možnostih za organizirano športno vadbo. 

 Z medijsko odmevnostjo vplivati na širitev športnega gibanja in na zavest o problematiki 

povezani z neaktivnostjo in slabšim psihomotoričnim razvojem otrok. 

 Spodbuditi otroke in mlade, da postanejo bolj aktivni in kreativni. 

 Povečanje ozaveščenosti mladih o pozitivnih učinkih športne aktivnosti. 

 Povečanje ozaveščenosti mladih o zdravem načinu prehranjevanja, nevarnostih zasvojenosti 

in trajnostnem razvoju. 

 Povečanje ozaveščenosti staršev o pomenu redne telesne vadbe in raznovrstnega gibanja. 

 Povečanje števila mladih, ki redno telesno vadijo in športno udejstvujejo. 
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AKTIVNOSTI OBDOBJE KAZALNIKI 

Objava razpisa programa in 
vzpostavitev mreže lokalnih 
izvajalcev. 

februar - maj  
Objavljen razpis v okviru programa Veter v 

laseh. 

Izvedba mreže dogodkov 
Veter v laseh. 

februar - december 
Izvedenih petdeset (50) športnih 

dogodkov. 

Izvedba mreže brezplačnih 
vadb za otroke Veter v 
laseh. 

januar - december Vzpostavljenih dvajset (20) skupin vadbe.  

Izvedba strokovnega 
izobraževanja za športni 
kader in pedagoge. 

januar - september 
Izveden en (1) seminar za športni kader in 

pedagoge. 

 

2.3. ŠPORTNE POČITNICE ZA MLADE 

Program Športne počitnice za mlade sestoji iz treh projektov, in sicer Naravi prijazne športne 
počitnice, Za zdravo zabavo in Športne počitnice za socialno ogrožene otroke. Program Športne 
počitnice za mlade ima namen spodbujati otroke in mladostnike, da vključijo športne aktivnosti in 
gibanje v svoj vsakdan, ter jih obenem spodbuditi, da si prizadevajo za bolj čisto okolje, ohranjanje 
narave in sonaraven razvoj. Ciljna skupina programa so otroci in mladostniki, saj se zdrav življenjski 
slog in dobre navade pričnejo oblikovati v otroštvu in se nadgrajujejo v obdobju mladostništva. 
Vsebina lokalnih dejavnosti, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je prilagojena lokalnim 
zmožnostim v posameznem kraju. Vsi lokalni izvajalci imajo poleg različnih oblik podpore (strokovna, 
promocijska, organizacijska, informacijska) na voljo brezplačno uporabo maskot Športko in Vihra, ki še 
dodatno popestrita izvedene aktivnosti. 

Gibanje in telesna aktivnost je ključnega pomena pri razvoju otrok in mladostnikov, saj ne vpliva zgolj 
na skladen telesni razvoj ter razvoj telesne motorike in finomotorike temveč tudi na razvoj miselnih 
sposobnosti in koncentracije. Gibanje in gibalna igra je danes med otroci in predvsem mladostniki že 
prava redkost v poplavi multimedijske ponudbe. Drugi pereč problem sodobne civilizacije je prav 
gotovo onesnaževanje okolja. Prav zato je nadgradnja športnih počitnic, ki poudarja varovanje okolja, 
nujno potrebna.  

V okviru projekta športne počitnice za mlade izvedba posameznega športnega tabora traja od 6 do 7 
dni, pri čemer se bodo športni tabori odvijali v času šolskih počitnic. Udeleženci so nastanjeni na 
lokaciji izvedbe športnega tabora. Ena izmed prioritet je ponuditi program športne počitnice socialno 
ogroženim otrokom, katerih starši niso zmožni omogočiti svojim otrokom plačljive programe otroških 
počitnic. Tabori temeljijo na telesni aktivnosti udeležencev, športne aktivnosti zasedajo vsaj 80% 
celotnega urnika. Udeleženci so razdeljeni v skupine glede na starost in telesne sposobnosti. Dnevno 
spoznavajo različne športne panoge, s čimer bogatijo svoje motorične sposobnosti in športna znanja. 
Poleg tega je organizirana vrsta gibalnih in spretnostnih izzivov, ki počitnice še popestrijo. Poseben 
poudarek je na ozaveščanju mladih o varovanju okolja. 

Poleti bodo tako organizirane športne počitnice za socialno ogrožene otroke, ki so za udeležence 

brezplačne. Program tabora, ki je dobrodelno obarvan, temelji na zdravem in kvalitetnem preživljanju 

prostega časa v tesnem stiku z naravo. Izkušeni mentorji bodo izvedli različne atraktivne aktivnosti na 

prostem, s katerimi želimo otrokom pokazati zanimivosti v naravi, s športnimi animacijami pa jih 

navdušiti za redno ukvarjanje s športom. Otroci tako spoznajo, da se lahko odlično zabavajo v naravi 

in na športnih igriščih, poseben čar imajo tudi večerne aktivnosti ob tabornem ognju. Kreativne 

delavnice prispevajo k ustvarjalnosti otrok in so nujna protiutež telesnim aktivnostim, da se otroci 

tudi umirijo in spočijejo.  

Dva poglavitna cilja programa sta promocija športnih aktivnosti kot prava izbira za preživljanje 
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prostega časa ter ozaveščanje udeležencev o skrbi za ohranjanje narave in spodbujanje življenjskega 
sloga v skladu s trajnostnim razvojem. 

CILJI: 

 V programe pridobiti otroke in mladino, ki še niso vključeni v redni vadbeni proces zunaj 

rednega pouka v šolah. 

 Mladim ponuditi kvalitetne športne programe - dejavnosti, ki se jih bodo radi udeleževali in 

prek njih doživljali čustveno in psihično sprostitev in pridobivali nova znanja. 

 Z ustreznimi vsebinami, organizacijskimi prijemi otrokom omogočiti, da preživijo del prostega 

časa v organizirani in s strokovno vodeni skupini in spodbujati medsebojno druženje.  

 Nadomestiti pomanjkanje gibanja med šolskim letom. 

 vplivati na osebnostni razvoj in oblikovanje trajnih športnih navad. 

 Razvijati in poglabljati sodelovanje v skupini, športno obnašanje ter kulturen odnos do drugih 

ter utrjevati samozavest. 

 Razumeti in sprejemati različnost v sposobnostih, znanjih in interesih. 

 Navajanje na kulturen odnos do sovrstnikov. 

 Povezovati šport z različnimi drugimi vsebinami (naravoslovje, družboslovje...). 

 Povečanje števila mladih, ki redno telesno vadijo in športno udejstvujejo. 

 

AKTIVNOSTI OBDOBJE KAZALNIKI 

Izvedba športnega tabora za 
socialno ogrožene otroke in 
otroke iz finančno šibkih 
družin. 

julij - avgust 
Izvedene brezplačne športne počitnice za 

socialno ogrožene otroke in otroke iz 
finančno šibkih družin. 

 

2.4. SLOVENIJA V GIBANJU 

Z nacionalnim programom Slovenija v gibanju, ki je registrirana blagovna znamka, 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 skozi celo leto, zato sočasno prispeva tudi k dvigu kazalnikov zdravja širše 
javnosti.  

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, vseh starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih regijah. Udeležba na 
programu je brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci se bodo 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 bo za različno telesno pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse 
ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne.  

Športne organizacije, ki se bodo vključile v projekt, bodo prejele različne oblike podpore (strokovno, 
promocijsko, organizacijsko, informacijsko), s čimer se bo izrazito povečala kakovost, prepoznavnost 
in obiskanost rekreativnih športnih programov. V okviru programa Športna unija Slovenjie zagotavlja 
pester nabor ugodnosti za lokalne izvajalce, ki olajšajo organizacijo in izvedbo športnih dogodkov in 
rednih vadb. 
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CILJI: 

 Izvedba množičnih športnih prireditev, ki so za udeležence brezplačne: skupno 200 dogodkov, 

najmanj 9 regijskih dogodkov in vsaj 1 nacionalni športni dogodek Festival Slovenija v gibanju. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije športno rekreativne dogodke v raznovrstnih športnih 

panogah. 

 Zbor 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. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

 Dvigniti število udeležencev na športnih dogodkih, organiziranih vadbah in izobraževanjih. 

 Promocija aktivnosti programa nacionalno (ŠUS) in regijsko (regijski koordinator, društvo). 

 Izvedba strokovno vodenih vadb (splošno rekreativne vadbe, Zdrava vadba in Vadba za zdrav 

hrbet), ki so za udeležence brezplačne: skupno vsaj 40 skupin in 1.200 ur vadbe v različnih 

krajih po vsej Sloveniji. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije brezplačno vodeno vadbo v raznovrstnih športnih panogah. 

 Zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

 Povečati število redno telesno aktivnih prebivalcev Slovenije. 

 

AKTIVNOST OBDOBJE KAZALNIKI 

Objava razpisov programa in 
vzpostavitev mreže lokalnih 
izvajalcev. 

marec - maj 
objavljen razpis v okviru programa 

Slovenija v gibanju 

Izvedba nabora dogodkov 
Slovenija v gibanju. 

april - december 
izvedba športnih dogodkov in vpisanih 200 
športno-rekreativnih dogodkov v spletnem 

koledarju Slovenija v gibanju 

Izvedba nabora brezplačnih 
vadb Slovenija v gibanju. 

januar - december 40 vzpostavljenih skupin vadbe  

Zagotovitev podpore in 
nabor ugodnosti za lokalne 
izvajalce. 

marec - december 10 ugodnosti za lokalne izvajalce 

Priprava in objava 
strokovnih vsebin v obliki 
nasvetov, napotkov itd. na 
spletni strani. 

januar - december 10 objavljenih prispevkov 

Izvedba nacionalnega 
festivala Slovenija v gibanju 

junij - oktober 
Izveden vseslovenski 
festival Slovenija v gibanju 

 

2.5. ZDRAVO DRUŠTVO 

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo 
športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi 
sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je 
vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja. 

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji 
organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije. 
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Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno 
usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak 
kakovosti Zdravo društvo za dve leti.  

V letošnjem letu želimo okrepiti sodelovanje z lokalnimi zdravstvenimi domovi, in sicer preko 
promocije mreže in predstavitve programov športnih društev v skupinah znotraj delavnic centrov za 
krepitev zdravja (CKZ) in zdravstvenovzgojnih centrov (ZVC). Cilj je usmeritev posameznikov, ki so 
zaključili z zdravstveno nego, v vadbene programe Zdravih društev. Prav tako si bomo prizadevali za 
sodelovanje Zdravih društev in lokalnih zdravstvenih domov pri izvedbi dogodkov promocije zdravega 
načina gibanja in telesne dejavnosti kot so testi hoje, meritve in testiranja.  

Društvom bomo omogočili izvedbo brezplačnih testiranj telesne pripravljenosti vadečih, in sicer s 
pomočjo testiranja European Fitness Badge. Tekom izvedbe testiranj bomo obenem usposobili kader 
v društvih za samostojno izvedbo testov. 

CILJI: 

 Prepoznati društva/organizacije, ki z izvajanjem programov vadbe za zdravje doprinesejo k 
širjenju zdravega življenjskega sloga med različnimi generacijami ter jih nagraditi z znakom 
kakovosti.  

 Krepiti sodelovanje med zdravstveno in športno rekreativno sfero preko povezovanja lokalnih 
zdravstvenih centrov in športnih društev.  

 Ponuditi vadečim strokovno pripravljene vadbene programe, ki so podprti s testiranjem 
telesne pripravljenosti.  

 Vplivati na osveščenost širše javnosti o pomenu redne, organizirane, ustrezno zasnovane in 
vodene vadbe za zdravje.  

 

AKTIVNOSTI OBDOBJE KAZALNIKI 

Predstavitev mreže med športno 
rekreativnimi društvi in poziv k 
vključevanju, razširitev mreže. 

april - december 
Objavljen razpis in poslan poziv 
društvom k vključitvi v mrežo. 

Seznanitev zdravstvenega osebja, ki 
izvaja zdravstveno vzgojne delavnice v 
centrih za krepitev zdravja z mrežo 
Zdravih društev in njihovimi programi ter 
programom telesne vadbe Zdrava vadba. 

marec - december 

Predstavitev programa na 
najmanj treh (3) strokovnih 
srečanjih ali izobraževanjih v 
organizaciji NIJZ. 

Povezovanje centrov za krepitev zdravja, 
zdravstveno vzgojnih domov in 
zdravstvenih domov po Sloveniji s 
športno rekreativnimi društvi: 
sodelovanje v obliki skupne izvedbe 
dogodka kot je test hoje ali sodelovanje 
zdravstvenega osebja z meritvami na 
dogodkih društva. 

marec - december 
Izvedenih najmanj sedem (7) 
predstavitev in/ali skupnih 
dogodkov. 

Predstavitev mreže v publikaciji Z 
gibanjem do zdravja in na njihovih 
dogodkih (srečanje CKZ-jev, 
izobraževanja). 

januar 
Objava predstavitve projekta v 
tiskani knjižici Z gibanjem do 
zdravja. 
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Izvedba testiranj telesne pripravljenosti 
European Fitness Badge in izobraževanje 
strokovnega kadra v društvih za 
samostojno izvedbo testov. 

januar - december 
Testiranih najmanj tristo (300) 
vadečih iz programov Zdravih 
društev. 

 

2.6. ZDRAVJU PRIJAZNA ORGANIZACIJA 

Slovenci postajamo dolgoživa družba, srečujemo se s pojavom demografskih sprememb, ki že sedaj 
močno vplivajo na strukturo organizacij.  

Vse večji porast kroničnih bolezni, kot so debelost, diabetes in srčno-žilne bolezni zelo vplivajo na 
nujnost sprememb in navad ne samo posameznikov, temveč tudi delovnega okolja v organizacijah. 

Zdravstvene težave so povezane s številnimi psihosocialnimi napori, neustreznim uživanjem nezdrave 
hrane, kajenjem, pomanjkanjem časa in neustrezno telesna aktivnostjo. Vse več ur na dan preživimo 
v službi ali z delom povezanimi dejavnostmi, ki velikokrat škodujejo zdravju zaposlenih. Zdravo 
delovno okolje zagotavlja zaposlenim spodbujanje izbire zdravega življenjskega sloga, česar se 
zavedajo že mnogi delodajalci. 

Prednostno program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika, 
organizacije in družbenega okolja, v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju zdravega 
življenjskega sloga.  

 

 

 

 

Glavna prednost programa je sistematičnost ter odločanje na podlagi podatkov, številk in dejstev. Cilj 
je prepoznati ključne vzroke na področjih, ki imajo največji vpliv na problem in pričeti s postopnim 
reševanjem. Program se posveča tako zdravemu delovnemu okolju in drugim parametrom, ki vplivajo 
na zdravo delovno okolje. Program sledi smernicam Ministrstva za zdravje in usmeritvam EU na 
področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problemov visoke bolniške odsotnosti 
zaposlenih.  

Klub Zdravju prijazna organizacija 

V namen povezovanja organizacij s pridobljenim certifikatom Zdravju prijazna organizacija in 
zaposlenih vzpostavljamo Klub Zdravju prijazna organizacija. V sklopu aktivnega preživljanja 
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prostega časa bomo za organizacije pripravili letni program aktivnosti, pri čemer bomo povezovali 
zaposlene, športna društva in organizacije. Trenutno je deset (10) podpisanih pogodb in aktivnih 
organizacij c certifikatom ZPO. Program združuje več kot 650 zaposlenih po celi Sloveniji. 

Naziv akcije - Vsak korak šteje 

Oblikovanje animacije, ki poziva ljudi, da prevzamejo odgovornost za lastno zdravje. Gibanje v naravi 
in vse športne aktivnosti so bistvenega pomena, da smo aktivni kot družinski člani ali uspešni 
sodelavci. Organizacije si želijo zdravih in zadovoljnih zaposlenih.  

Cilj letne kampanije za organizacije s pridobljenim certifikatom ZPO (od marca do decembra 2020): 

✓ animiranje vseh organizacij / njihovih zaposlenih s certifikatom Zdravju prijazna organizacija; 
✓ podpora internim promotorjem zdravja v organizacijah 
✓ ozaveščenost in širša prepoznavnost iniciative 
✓ promocija Športne unije Slovenije 
✓ promocije ponudnikov aktivnosti (PZS…) 
✓ zbiranje baze naslovnikov 
✓ združevanje ZPO organizacij v skupen klub, združenje, posebno obravnavo in nekaj 

pozitivnega za vse, ki so vključeni 
✓ dodatni »triger« za vključevanje novih organizacij 

CILJI: 

 Širiti prepoznavnost Športne unije Slovenije na gospodarskem področju in javnem sektorju. 
 Utrditi prepoznavnost Športne unije Slovenije kot kompetentnega partnerja za izvedbo 
programa promocije zdravja. 

 Utrditi sodelovanje z Ministrstvi in javnimi službami pri izvedbi posameznih aktivnosti znotraj 
programa. 

 Izvedba celostnega programa ZPO v raznolikih organizacijah. 
 Uvedba Kluba ZPO - povezava organizacij s certifikatom ter njihovih zaposlenih. 
 Vključevanje športnih društev v izvajanje aktivnosti znotraj programa ZPO. 

 

 

AKTIVNOSTI OBDOBJE KAZALNIK 

Priprava novih načrtov ZPO januar - december 
Priprava vsaj štirih (4) letnih načrtov 
programa.  

Obnova načrtov po 1 letu  januar - december 
Obnova vsaj dveh (2) letnih načrtov 
programa. 

Aktivna udeležba in 
predstavitev programa na 
konferencah, seminarjih. 

januar - december 
Udeležba na najmanj treh (3) 
konferencah in izvedene predstavitve 
programa.  

Predstavitev programa v 
organizacijah 

januar - december 
Izvedena najmanj dva (2) sestanka 
tedensko 

Povezovanje ZPO organizacij 
v enotno mrežo – Klub ZPO 

marec – december Število vključenih ZPO organizacij (10) 

Sodelovanje in širjenje 
prepoznavnosti programa 
ZPO v območju EU 

januar – junij  
Kvartalni sestanek v okviru projekta 
Active Businesses (junij) 

Organizacija poslovnih 
dogodkov za organizacije 

maj - oktober 
Organizacija vsaj dveh (2) poslovnih 
dogodkov  
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2.7. 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.  

Osnovni cilj programa je spodbuditi starejše k redni telesni vadbi z namenom ohranjanja dobre 
telesne pripravljenosti in vitalnosti. S tem posledično skrbimo tudi za podaljšano samostojnost 
starejših, zdravje in znižanje stroškov za različna zdravljenja. Premalo telesne dejavnosti namreč 
pomembno prispeva k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni, večji možnosti poškodb pri padcih ter 
k stroškom zdravstvenih blagajn.  

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, na katerih sodeluje tudi 
strokovno usposobljen kader, ki vodi programe vadb za starejše. 

V okviru programa je vzpostavljena mreža brezplačnih rednih telesnih vadb (splošna telovadba, 
jutranja telovadba, Zdrava vadba za seniorje) na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, ki potekajo skozi 
celotno leto. 

CILJI: 

 Ponuditi starejšim možnost brezplačne vadbe, ustreznega testiranja telesne pripravljenosti in 

informacij s področja kakovostne vadbe za zdravo in vitalno starost. 

 Osveščanje javnosti, predvsem starejših o pomenu redne in kakovostne vadbe za ohranjanje 

zdrave in vitalne starosti s poudarkom na vključevanju v redno telesno vadbo. 

 Povečati delež telesno aktivnih in dejavnih oseb, ne glede na spol, starost ali družbeno-

socialni status, predvsem pa povečati delež telesno dejavnih starejših nad 60 let. 

 Zmanjšati delež popolnoma nedejavnih, neaktivnih prebivalcev in socialno-ekonomsko 

ranljivih skupin, predvsem starejših oseb, 

 Izobraževanje strokovnega kadra, ki izvaja vadbene programe za starejše. 

 

AKTIVNOSTI OBDOBJE KAZALNIKI 

Vzpostavitev mreže lokalnih izvajalcev 
programa. 

april - julij Objavljen razpis in poziv 
društvom k sodelovanju na 
projektu. 

Izvedba osmih regijskih dogodkov v 
različnih regijah in nacionalnega Festivala 
aktivnega staranja. 

marec - december Izvedenih osem (8) regijskih 
dogodkov in osrednji 
vseslovenski dogodek.  

Vključitev starejših v brezplačno redno 
telesno vadbo. 

januar - december Vključenih najmanj dva tisoč 
(2000) starejših. 

Izobraževanje strokovnega kadra, ki izvaja 
vadbene programe za starejše. 

marec - december Izvedenih 9 delavnic.  

 

2.8. ŠUS AKADEMIJA 

V sklopu ŠUS akademije bomo v letu 2020 izvedli več praktičnih delavnic in seminarjev tako za 
(strokovni) kader v društvih (vaditelji, trenerji) kot strokovni kader na področju izobraževanja (učitelji 
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športa, razrednega pouka in podaljšanega bivanja). S programi sodelujemo v projektu Ministrtsva za 
izobraževanje, znanost in šport Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022, in sicer preko 
Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsi dogodki bodo zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada 
Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za končnega uporabnika brezplačni. 
Seminarje smo obenem vključili v KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za leto 2019/2020.  

Največji dogodek bo tudi letos Kongresa športa za vse. Ob podpori strokovnega kadra bomo 
zagotovili vsebino in izvedbo aplikativnega dela programa, ki je v prvi vrsti namenjen prav športnemu 
kadru iz društev. 

Na področju strokovnega usposabljanja se bomo po objavi poziva Olimpijskega komiteja Slovenije 
prijavili z naborom praktičnih vsebin, ki bodo del novih programov usposabljanj tako na 1. kot 2. 
stopnji. V skladu z razpisom tečajev bomo udeležencem omogočili termine izvedbe praktičnih vsebin 
v obliki krajšega tečaja. 

CILJI: 

 Izvedba praktičnih delavnic in seminarjev za strokovni kader v društvih (vaditelji, trenerji ipd.) 

in ostalo zainteresirano javnost.  

 Prijava tematskih delavnic v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

 Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Kongresa športa za vse – priprava aplikativnega dela 

programa. 

 Priprava vsebin praktičnega dela strokovnega usposabljanja Vaditelj športne rekreacije in v 

skladu z razpisom izvedba tečajev.   

 

AKTIVNOST OBDOBJE KAZALNIKI 

Priprava in izvedba strokovnih delavnic 
in seminarjev za strokovni kader v 
društvih (vaditelji, trenerji) in ostali 
strokovni kader. 

Januar – december 
Izvedene vsaj tri (3) različne 
delavnice oziroma seminarji za 
strokovni kader v društvih. 

Priprava in prijava tematskih delavnic 
za Katalog programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju za sezono 2020/2021.  

marec – avgust 
Pripravljeni vsaj trije (3) tematsko 
raznoliki seminarji. 

Sodelovanje pri organizaciji Kongresa 
športa za vse in izvedba Foruma športa 
za vse v sklopu kongresa. 

julij - december 
Izvedba Foruma športa za vse v 
sklopu Kongresa športa za vse. 

Priprava vsebine praktičnega dela 
strokovnega usposabljanja Vaditelj 
športne rekreacije in v skladu z 
razpisom izvedba tečaja. 

januar – december 
Pripravljen program praktičnih 
vsebin. 
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3. POSLOVNI CILJI IZ DEJAVNOSTI 

3.1. JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA VSE  
 
Načrtovano sodelovanje na razpisih: 

NACIONALNO:  

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Letni program športa RS. 
 Fundacija za šport: Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov,  

razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske 
odgovornosti v športu; Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi . 

 Razpisi subjektov javnega sektorja, ki bodo sovpadali z dejavnostmi in projekti Športne unije 
Slovenije: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstvo za javno upravo. 

 Zavarovalnica Triglav: Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev. 
 Razpisi civilno družbenih subjektov, ki bodo sovpadali z dejavnostmi in projekti Športne unije 

Slovenije. 

MEDNARODNO:  

 Erasmus+ Sport: »MOVE Transfer II« (v izvedbi), 
 Erasmus+ Sport: »Active Ageing Festival« (v izvedbi), 
 Erasmus+ Sport: »Physical Literacy For Life« (v izvedbi), v sodelovanju z ISCA in njenimi 

članicami 
 Erasmus+ Sport: »Defining skills and competences for sport to act as a tool for 

development of people and society in Europe« (v izvedbi), 
 Erasmus+ Sport: »Move Transfer – Mobility China« (v izvedbi), v sodelovanju z ISCA in 

njenimi članicami 
 Erasmus+ Sport: »Europe in Action« (v izvedbi), v sodelovanju s Tafisa in njenimi članicami 
 Erasmus+ Sport: »Villages on the Move Go« (v izvedbi),  
 Erasmus+ Sport: »Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport« (v izvedbi),  
 Erasmus+ Sport: »European Fitness Monitoring System« (v izvedbi),  
 Drugi mednarodni razpisi, ki bodo sovpadali z dejavnostmi in projekti Športne unije Slovenije 

 

3.2. PARTNERSKO SODELOVANJE 

 
V okviru različnih projektov bomo nadgradili že vzpostavljene partnerske odnose tako z javnim 
sektorjem na nacionalni in lokalni ravni kot z gospodarstvom in civilno družbenimi organizacijami. 
 

NACIONALNO 
 

SODELOVANJE Z JAVNIM 
SEKTORJEM 

 

MINISTRSTVO ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 
ŠPORT 

Sofinanciranje programov Slovenija v gibanju in Aktivno 
staranje. 
Podpora projekta Zdravo društvo pri podeljevanju Znaka 
kakovosti športne organizacije in ostalih projektov ŠUS. 
Sodelovanje s predlogi in pobudami pri pripravi pomembnih 
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zakonskih in podzakonskih aktov na področju športa za vse. 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Sodelovanje v okviru promocijskih akcij in kampanj na 
področju spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
ter strokovnih srečanj in konferenc. 
Sodelovanje s predlogi in pobudami pri pripravi pomembnih 
aktov na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga. 

SODELOVANJE S CIVILNO 
DRUŽBENIMI ORGANIZACIJAMI 

 

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - 
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 

Vzpostavitev partnerskega odnosa in sodelovanja: Kongres 
športa za vse, seminarji in delavnice v sklopu projekta 
Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022, 
mednarodna TAFISA konvencija, TAFISA Svetovne igre, 
mednarodne in nacionalne poslovne igre. 

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO 
ZDRAVJE 

Izvedba vsaj dveh učinkovitih medresorskih sodelovanj letno 
(zdravstvo, šolstvo, šport, delo, socialno področje, okolje, 
prostor in NVO);  
organizacija vsaj ene kampanje letno za spodbujanje ljudi h 
gibanju za zdravje ter medsebojno obveščanje o akcijah, ki 
ljudi spodbujajo h gibanju za zdravje;  
sodelovanje pri konceptualnem, razvojnem, raziskovalnem in 
izobraževalnem delu priprav za  izvajanje programov športne 
rekreacije za vse kategorije prebivalstva;  
povezovanje in sodelovanje športnih društev z zdravstvenimi 
domovi (ZD), zdravstveno vzgojnimi centri (ZVC) in centri za 
krepitev zdravja (CKZ) z namenom predstavitve programov 
Športne unije Slovenije in programov  telesnih vadb društev iz 
lokalnega okolja;  
vzpostavitev rednega komuniciranja med odgovorno osebo 
znotraj CKZ, ZVC ali ZD in pisarno ŠUS z namenom obveščanja 
o aktivnostih na področju športa za vse in izvajanju aktivnosti, 
vezanih na sodelovanje športnih društev in ZD, ZVC in CKZ; 
povezovanje in sodelovanje promotorjev programa Zdravju 
prijazna organizacija in območnih enot NIJZ v zdravstvenih 
regijah; 
sodelovanje pri projektih športa za vse in športa na lokalni 
ravni z vključevanjem izvajanja meritev/testiranj European 
Fitness Badge za ugotavljanje telesne pripravljenosti 
posameznikov in individualno svetovanje za zdrav in aktiven 
življenjski slog vsem kategorijam prebivalstva;  
organizacija in izvedba strokovnih usposabljanj za zdravstvene 
delavce iz programa Zdrava vadba ABC in testiranja telesne 
pripravljenost European Fitness Badge;  
organizacija in izvedba posvetov, forumov ali kongresov 
športne rekreacije oziroma kongresov športa za vse na 
nacionalnem in mednarodnem nivoju; 
sodelovanje pri strokovnih/znanstvenih raziskavah na 
področju športne rekreacije in javnega zdravja; 
skupna priprava strokovnih publikacij na področju športne 
rekreacije in javnega zdravja;  
sodelovanje s predstavitvami na strokovnih srečanjih, 
seminarjih in delavnicah;  
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skupno kandidiranje na projekte in javne razpise v Republiki 
Sloveniji, Evropski uniji in v širšem mednarodnem prostoru. 

 
 
SODELOVANJE Z UNIVERZAMI V 
LJUBLJANI, MARIBORU IN 
PRIMORSKEM 

 

Fakulteta za šport 
Zdravstvena fakulteta  
Medicinska fakulteta 
Fakulteta za zdravstvene vede 
 

Vzpostavitev sodelovanja na strokovnem področju in krepitvi 
borze kadra strokovnih delavcev v športu za vse. 
Sodelovanje pri izvedbi posvetov, forumov in kongresov športa 
za vse na nacionalnem in mednarodnem nivoju. 
Sodelovanje pri strokovnih/znanstvenih raziskavah na 
področju športa za vse in javnega zdravja. 
Skupna priprava strokovnih publikacij na področju športa za 
vse in javnega zdravja. 

 

LOKALNO 
 

SODELOVANJE Z JAVNIM SEKTORJEM 
 

 

OBČINE 
 

Sodelovanje v okviru regijske podpore članic ŠUS: 
vzpostavitev ustrezne podpore programom športa za vse 
na lokalni ravni. 
Sodelovanje v okviru sistema informiranja na področju 
športa za vse. 
Sodelovanje v okviru programov ŠUS. 

ŠOLE 
 

Vzpostavitev sistema informiranja športnih pedagogov o 
pomenu gibalne pismenosti otrok. 
Sodelovanje v okviru programov ŠUS. 

OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE 
 

Sodelovanje v okviru regijske podpore in mreženja članic 
ŠUS: posveti, izobraževanja in delavnice. 
Sodelovanje v okviru programov ŠUS. 

ZDRAVSTVENI DOMOVI 
 

Sodelovanje v okviru programov Zdravo društvo, Zdrava 
vadba, Veter v laseh in Slovenija v gibanju. 

MEDNARODNO 
 

SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI 
ORGANIZACIJA IN NA 
MEDNARODNEM PODROČJU  

  

ISCA 

  

Sodelovanje v okviru projekta MOVE TRANSFER, MOVE 
Week (Teden gibanja), NOW WE MOVE, No Elevators Day, 
European Fitness Day in drugih projektov, ki jih ŠUS 
pridobi v organizacijo. Sodelovanje na kongresu in 
skupščini. Udeležba srečanj ISCA Europe. 

EFCS 

  

Sodelovanje na evropskih zimskih in svetovnih letnih 
športnih igrah za delavce in podjetja ter na drugih 
projektih, ki jih ŠUS pridobi v organizacijo oz. ki jih izvaja 
EFCS in sovpadajo z dejavnostmi ŠUS. Sodelovanje na 
skupščini. 
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TAFISA 

  

Sodelovanje na sestankih ter organizacija konference 
TAFISA Europe, na svetovnih poletnih igrah športa za vse, 
pri projektu »Take Back Your Streets… Take Back Your 
Future!« ter drugih projektih, ki jih ŠUS pridobi v 
organizacijo oz. ki jih izvaja TAFISA in sovpadajo z 
dejavnostmi ŠUS. 

FARE Network 

  

Sodelovanje v okviru projektov, ki so namenjeni proti 
vsem vrstam diskriminacije (rasizem, seksizem, 
diskriminacija invalidov itd.). 

ČLANICE ISCA, EFCS, TAFISA, FARE 

  

Povezovanje, sodelovanje, vzpostavljanje partnerskega 
odnosa, izmenjava izkušenj in znanj s članicami ISCA, 
EFCS, TAFISA in FARE Network na enakih ali podobnih oz. 
sorodnih področjih dela. 

MEDNARODNA AKADEMIJA OLLERUP 
(Danska) 

Neformalno izobraževanja kadra iz programov telesne 
vadbe na mednarodni športni akademiji. 

 

3.3. 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. Uporabniki 
lahko v odpiralnem času neomejeno koristijo številne skupinske organizirane vadbe, dve fitnes 
dvorani, večnamensko dvorano za športne igre, bazen, turško in infrardečo savno, masaže ter jacuzzi. 
V poletnih mesecih lahko uporabniki koristijo tudi igrišča za odbojko na mivki. Podjetje posluje 
uspešno skladno s svojim poslanstvom. Oba solastnika bosta še naprej namenila veliko pozornosti v 
optimizacijo poslovanja in dovršenost športnih programov ter aktivnosti.  
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4. FINANČNI NAČRT ŠUS 2020 
 

V tabeli se nahajajo postavke proračuna za leto 2020. Načrtovani so prihodki in odhodki in njihova 
primerjava na realizacijo v letu 2019. 

TABELA NAČRTA PRORAČUNA 2020 IN PRIMERJAVA Z REALIZACIJO 2019 v EUR 

 

PRIHODKI Načrt 2020 Realizacija 2019 

Društva 9.000 9.150 

Storitve in material 170.000 170.283 

Najemnine 230.000 221.097 

Mednarodni viri financiranja 32.000 70.666 

Domači (javni) viri financiranja 165.000 126.858 

Sredstva iz sponzorstva in donacij 3.000 3.420 

Prodaja nepremičnin 

Nepremičninski sklad 

110.000 

350.000 

269.770 

0 

Izredni + Drugi prihodki 8.000 13.959 

SKUPAJ PRIHODKI  1.077.000 885.220 

STROŠKI in ODHODKI Načrt 2020 Realizacija 2019 

Zaposleni (BRUTO BRUTO) 142.000 124.095 

Voljeni in imenovani organi 2.300 2.210 

Računovodstvo + informatika + PTT + internet 25.000 24.591 

Energenti (stroški ŠHI) 130.000 135.629 

Reprezentanca 3.000 2.985 

Pogodbeni sodelovci 18.500 18.311 

Notarji in odvetniki (sodne in upravne takse) 11.000 19.097 

Storitve in material 5.000 11.332 

Stroški plačilnega prometa + obresti 900 929 

Članarine mednarodnim in domačim organizacijam 1.900 1.909 

Zavarovalnine 6.400 6.399 

Stroški izvajanja programov in organizacije dogodkov  163.000 276.381 

Investicijsko in tekoče vzdrževanje 103.000 111.091 

Stroški kredita - EKO SKLAD 47.000 40.040 

DDV 58.000 59.645 

Davek iz lastništva nepremičnin (NUSZ) 

Investicije v nepremično premoženje 

15.000 

350.000 

25.029 

0 

Izredni in drugi odhodki 10.000 4.336 

SKUPAJ STROŠKI in ODHODKI 1.077.000 864.008 

Presežek PRIHODKI - ODHODKI  0 21.212 
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Tolmačenje postavk predlaganega proračuna:  

Prihodki:  

 DRUŠTVA - članarine  

 STORITVE in MATERIALI - literatura, materiali, kotizacije, zavarovanje članov, prodaja električne 
energije, usposabljanje, svetovanje, vodenje projektov in stroški najemnikom  

 NAJEMNINE - oddajanje v najem nepremičnin in premičnin  

 MEDNARODNI VIRI FINANCIRANJA - projekti iz naslova ERASMUS+ in ISCA  

 DOMAČI (JAVNI) VIRI FINANCIRANJA - FzŠ, MzŠ, MzD  

 SREDSTVA iz SPONZORSTEV in DONACIJ  

 PRODAJA NEPREMIČNIN – objekt Braslovčah (IRN 2) in Murski Soboti (IRN 31) 

 NEPREMIČNINSKI SKLAD – sredstva rezervnega sklada nepremičnin 

 IZREDNI in DRUGI - ocena na temelju dosedanje zgodovine  

Stroški in odhodki:  

 ZAPOSLENI – bruto bruto strošek pisarne (5 redno zaposlenih)  

 VOLJENI in IMENOVANI ORGANI - dnevnice, potni in drugi stroški  

 POGODBENI SODELAVCI - pogodbeno (so)delo(vanje)  

 REPREZENTANCA  

 STROŠKI IZVAJANJA PROGRAMOV IN ORGANIZACIJE DOGODKOV - domači in mednarodni 
projekti, regijski dogodki  

 ČLANARINE MEDNARODNIM IN DOMAČIM ORGANIZACIJAM - ISCA, TAFISA, EFCS in AMZS  

 RAČUNOVODSTVO + INFORMATIKA + PTT + INTERNET – so fiksni stroški  

 STORITVE NOTARJEV ODVETNIKOV TER TAKSE – tekoče poslovanje in področje nepremičnin  

 ENERGENTI - energija, energetika, plin, gorivo, komunalne vode, ...  

 STORITVE in MATERIAL - drobni inventar, pisarniški material, tekstil, transport, vzdrževanje in 
registracija vozil najemnine parkirnih mest , ...  

 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA - stroški, ki jih zaračuna banka  

 ZAVAROVANJE OSEB in NEPREMIČNIN - zavarovanje članov društev in nepremičnin v 100% lasti 
ŠUS  

 ODPLAČILO KREDITA EKO SKLAD - letni strošek glavnice in obresti  

 INVESTICIJSKO in TEKOČE VZDRŽEVANJE - sredstva namenjena objektom in zemljiščem v 100% 
lasti ŠUS - Gozdna šola Mozirje in Športna hiša Ilirija 

 INVESTICIJE v NEPREMIČNO PREMOŽENJE - sredstva namenjena za nakup poslovnih prostorov 
na Vodnikova 157 

 DAVKI - plačan DDV, davek od prometa nepremičnin in NUSZ  

 IZREDNI in DRUGI - ocena na temelju dosedanje zgodovine  
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5. FINANČNI NAČRT DRUŠTVENEGA SKLADA ŠUS 2020 

Spodnji tabela prikazuje načrt finančnega poslovanja z društvenim skladom v letu 2020. V tabeli so 
razmejeni načrtovani prihodki in odhodki na transakcijska računa v povezavi z nepremičnim 
premoženjem oz. društvenim skladom. 

TABELA NAČRTA PRORAČUNA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2020 v EUR 

Finančni načrt 2020 

Prihodki Odhodki 

a) Prenos fin. rezerv iz preteklih let  

b) Prihodki od prodaje premoženja 

c) Domači javni viri financiranja 

d) Drugi prihodki   

415.092,00 

110.000,00 

70.000,00 

0,00 

 

 

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 

i) Finančne rezerve  

j) Drugi odhodki 

j) Izredni odhodki 

350.000,00 

0,00 

7.000,00 

15.000,00 

7.000,00 

89.000,00 

1.000,00 

47.000,00 

79.092,00 

0,00 

0,00 

Skupaj 595.092,00 Skupaj 595.092,00 

 

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 pričakovanje prilive iz prodaje 
nepremičnine v Braslovčah (IRN 2) in Murski Soboti (IRN 31)  

• postavka Domači javni viri financiranja, izkazuje pogodbena sredstva z EKO skladom za 
investicijsko vzdrževanje objektov 

• postavka Drugi prihodki, ni načrtovana 

 

Odhodki: 

• postavka Nakup nepremičnin, predstavlja vrednost nakupa nepremičnin – novi poslovni 
prostori oz. pisarne ŠUS - na lokaciji Vodnikova 157 

• postavka Novogradnje, predstavlja vrednost investicij v teku  

• postavka Davek za promet nepremičnin, je načrtovan za prodajo objekta v Braslovčah in 
Murski Soboti  

• 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 Tekoče vzdrževanje je načrtovan strošek za vzdrževanje objektov s katerimi 
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upravlja ŠUS 

• postavka Investicijsko vzdrževanje, je načrtovan strošek povezana z objekti, kjer je ŠUS 
100% lastnik 

• postavka Cenitve, vključuje potrebo po cenitvi nepremičnin, kjer zaenkrat v knjigovodstvu 
zgolj vrednost GURS 

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

• postavka Finančne rezerve, predstavlja načrtovano novo vrednost rezervnega sklada 

• postavka Drugi odhodki, ni načrtovana 

• postavka Izredni odhodki, ni načrtovana 
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6.  UPRAVNO ORGANIZACIJSKI CILJI 

6.1. SKUPŠČINA 

V letu 2020 je predvidena redna letna skupščina v mesecu marcu, ko se potrjujejo poročila za leto 
2019 in LDN za 2020 ter prenovljen program za uprvaljanje z nepremičnim premoženjem (PGNP). 
Poleg tega je predvidena volilna skupščina v mesecu novembru. 

6.2. IZVRŠNI ODBOR 

Izvršni odbor se bo sestajal predvidoma na dvanajstih rednih sejah oz. skladno s potrebami po 
sprejemanju odločitev za nemoteno delovanje aktivnosti ŠUS. Delovni organi (Strokovni svet, 
Komisija za priznanja in drugi organi IO – v kolikor bodo imenovani) se srečujejo občasno glede na 
potrebo po izvedbi posamezne naloge oz. aktivnosti po napotilu Izvršnega odbora.  

6.3. NADZORNI ODBOR 

Nadzorni odbor se bo sestajal najmanj na treh rednih sejah, v sklopu katerih bo izvršil nadzor 
pravilnosti materialno finančnega poslovanja. Predsednik Nadzornega odbora ali njegov namestnik 
bo prisoten na sejah Izvršnega odbora ter bo seznanjen z gradivom in sklepi Izvršnega odbora, in sicer 
z namenom spremljanja dela in njegove skladnosti s sprejetimi sklepi skupščine in letnim delovnim 
ter finančnim načrtom ŠUS. Nadzorni odbor se bo po potrebi sestajal na izrednih sejah oz. odločal na 
korespondenčnih sejah. 

6.4. ČASTNO RAZSODIŠČE 

Častno razsodišče se bo sestalo po potrebi skladno s pravili ŠUS. 

6.5. MANAGEMENT ŠUS  

Management ŠUS izvaja uresničitev Letnega delovnega načrta in ostalih sklepov sprejetih s strani 
Izvršnega odbora ter skrbi za operativno administrativna dela, ki se izvajajo na sedežu ŠUS na 
Vodnikova 155 v Ljubljani.  

Strukturo managementa sestavljajo: 

• generalni sekretar (zaposlitev za nedoločen čas) 

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

• sekretar za programske zadeve (zaposlitev za nedoločen čas) 

• sekretar za administrativne zadeve (zaposlitev za nedoločen čas) 

• sekretar za področje regijske koordinacije in operativnega izvajanja programov (zaposlitev za 
nedoločen čas) 

Pisarno ŠUS dopolnjuje še pogodbena sodelavka za vodnje programa/projekta Zdravju prijazna 
organizacija (ZPO). Management ŠUS sodeluje po principu virtualne organizacije z zunanjimi 
sodelavci, ki so vezani na izvedbo programov v sklopu projektov ŠUS. Predvideva se sodelovanje na 
projektih Veter v laseh (VVL), Zdravju prijazna organizacija (ZPO), European Fitness Badge (EFB), 
Slovenija v gibanju (SVG) in ŠUS Akademija. Po potrebi se bo zagotovilo dodatna sodelovanja, v 
kolikor se bo izkazala potreba. 

Za operativno izvajanje nalog s strokovnih področij bo management ŠUS redno sodeloval (a) z dvema 
odvetniškima pisarnama, (b) računovodskim servisom, (c) podjetjem za IT rešitve, (d) podjetjem za 
grafično oblikovanje. Ostala sodelovanja se bodo vzpostavljala občasno glede na potrebe in 
razpoložljiva sredstva. 
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Management v sodelovanju s pogodbenimi sodelavci in drugimi partnerji sovpada z okvirom 
finančnih likvidnih zmožnosti ŠUS, projiciranih za leto 2020. Število pogodbenih sodelavcev 
predstavlja tudi izboljšanje zagotavljanja storitev za članice in predvsem prepoznavnost in uveljavitev 
ŠUS v slovenskem in mednarodnem prostoru. 
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7. MEDNARODNA DEJAVNOST 

7.1. EVROPSKA FEDERACIJA ZA ŠPORT DEAVCEV IN PODJETJA (EFCS)  

V letu 2019 se bo zvrstilo nekaj pomembni aktivnosti za članice EFCS. Med pomembnejše dogodke 
sodijo poletne igre, ki bodo med 26.-30. junijem v bližnjem Salzburgu (v Avstriji). Slovenska odprava 
naj bi štela do 50 udeležencev, koordinirala jo bosta ŠUS in OKS-ZŠZ. Poletne igre vključujejo 27 
športnih disciplin (badminton, košarka 3x3, odbojka na mivki, bowling, keglanje, bridž, šah, 
kolesarjenje, pikado, zmajevi čolni, nogomet 11vs11, nogomet 7vs7, nogomet 5vs5, nogomet golf, 
rokomet, mini golf, golf, orientacija, petanque, streljanje z zračno pištolo in puško, skvoš, plavanje, 
atletika, tenis, namizni tenis, ročni nogomet in odbojka) med katerimi sta tudi dve za osebe s 
posebnimi potrebami (atletika in plavanje). V sklopu poletnih iger bo tudi sestanek komisij EFCS, kjer 
ima ŠUS svoja predstavnika. 

V preteklem letu je bila volilna skupščina EFCS, organizirana v Ljubljani. ŠUS je dobil člana Izvršnega 
odbora na tej skupščini. V letu 2019 so predvideni trije sestanki Izvršnega odbora, in sicer v Parizu 
(29.-31. marec) v sklopu poletnih iger (Salzburg) ter v jesenskem času (lokacija in datum nista še 
znana). 

Slovaške Štrbske Pleso bodo v letu 2020 gostile zimske igre za zaposlene in podjetja, v letu 2019 (21.-
24. marec) pa bo organiziran sestanek nacionalnih koordinatorjev. V sklopu tega sestanka bodo 
predstavljene igre kot tudi namestitveni in športni objekti. V drugi polovici leta bodo odprte 
registracije, kar bo ustrezno promovirano preko komunikacijskih kanalov ŠUSa. 

Svetovna organizacija za šport delavcev in podjetij (WFCS) pa v Atenah (v Grčiji) organizira sestanek 
nacionalnih koordinatorjev za igre, ki bodo potekale v letu 2020. V sklopu tega srečanja bo potekala 
tudi skupščina na kateri bosta OKS-ZŠZ in ŠUS predstavila kandidaturo za organizacijo poletnih 
svetovnih iger v letu 2022. Gre za enak koncept organizacije, kot so to EFCS evropske igre, za katere 
sta se ŠUS in OKS-ZŠZ že potegovala v preteklem letu. 

7.2. MEDNARODNA ORGANIZACIJA ŠPORTA ZA VSE (TAFISA) 

V letu 2017 sta Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) in ŠUS pridobila 
organizacijo TAFISA kongresa za leto 2021. V letu 2019 bodo potekale organizacijske aktivnosti 
vezane na ta projekt. Osnovne zadeve, kot npr. lokacija in datum kongresa 2021, namestitvene 
kapacitete, konferenčne dvorane in drugo naj bi bilo zaključeno oz. potrjeno do oktobra 2019. Med 
13.-17. novembrom pa sledi predstavitev kongresa 2021 v sklopu TAFISA kongresa 2019, ki bo v 
Tokyu na Japonskem. Poleg kongresa bo potekala tudi skupščina TAFISA. 

TAFISA Evropa bo v letu 2019 imela vrsto svojih sestankov, v sklopu katerih bo opravljena tudi analiza 
prvih poletnih iger, ki so bile v letu 2018 na Nizozemskem. Določil se bo tudi program dela za 
prihodnja leta, vključujoč tudi predlog o igrah in konferenci. Srečanje članov Izvršnega odbora naj bi 
bilo vsaj trikrat, in sicer februarja, marca in novembra. 

TAFISA bo tako kot sedaj organizirala tudi vrsto svojih rednih projektov, kot npr. Svetovni dan 
»izziva«, ki bo 30.5., svetovni dan hoje (29.-30. september), CLC Izobraževanja in drugi projekti. Med 
pomembnejšimi projekti bo prvi svetovni festival iger borilnih veščin, ki bo v Rusiji (Ulyanovsk) med 
13. in 17. septembrom. Gre za nov mejnik TAFISA, ki širi svoje programe na druga področja športa za 
vse. 
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7.3. MEDNARODNA ORGANIZACIJA ZA ŠPORT IN KULTURO (ISCA) 

ISCA vodi in sodeluje v več projektih, ki so sofinancirani s strani Erasmus+ Sport in ostalih ustreznih 
institucij, pri nekaterih od teh projektov je partner in nacionalni koordinator tudi Športna unija 
Slovenije. Najpomembnejši dogodek ISCA v letu 2019 sta zagotovo kongres in skupščina, ki bosta 
med 16. in 20. oktobrom na Madžarskem (v Budimpešti). Kongres, ki je tradicionalnega značaja, bo 
združil več kot 300 raznih slušateljev. Poleg prenosa znanja in dobrih praks, je kongres dobra 
priložnost za networking – iskanje partnerjev za sodelovanje na raznih mednarodnih projektih.  

7.4. MEDNARODNA AKADEMIJA OLLERUP  

Mednarodna akademija Ollerup deluje na Danskem, kjer skozi neformalno izobraževanje dodaja 
udeležencem programa dodatna znanja in izkušnje. V letu 2019 se bo nadaljevalo s sodelovanje z 
navedeno akademijo, predvsem na področju iskanja študentov, ki bi se želeli vpisati na to akademijo. 
Za pripravo predloga kandidata za študij se bo objavil razpis, na katerega se bodo lahko prijavile 
članice ŠUS, ki bodo tako lahko ponudile svojim trenerjem oz. vaditeljem možnost izobraževalnega 
napredovanja, kar bo klubu doprineslo bolj kakovostne vadbene pogoje za vadeče. 

7.5. DRUGE MEDNARODNE AKTIVNOSTI  

Predstavnika ŠUS se bosta udeležila pomembnega srečanja v Bruslju, kjer bo EU Erasmus+ Sport info 
dan. Gre za predstavitveni dogodek, kjer Evropska Komisija predstavi letošnji razpis. ŠUS je zadnja 
leta redni partner na različnih mednarodnih projektih podprtih ravno s strani tega razpisa. V sklopu 
udeležbe dogodka se bo zavzemalo za vzpostavitev novih partnerstev pri prijavi na razpis. 

Prav tako pomemben dogodek je skupščina FARE network, ki bo med 1. in 3. aprilom v Londonu 
(Veliki Britaniji). Skupščina sovpada z inavguracijo ob 20. obletnici obstoja organizacije in pa 
konferenco z naslovom »Equal game« v organizaciji UEFA. 

NOW WE MOVE 

Now We Move je največja evropska kampanja za promocijo športa in telesne aktivnosti ter za boj 
proti epidemiji telesne neaktivnosti, ki poteka pod okriljem ISCA. Telesna neaktivnost je eden izmed 
največjih dejavnikov tveganja za poslabšanje zdravja in celo prezgodnjo smrtnost po vsem svetu. 
Vizija kampanje Now We Move je spodbuditi 100 milijonov Evropejcev h gibanju in telesni aktivnosti 
do leta 2020. Cilj je dvigniti ozaveščenost javnosti o pozitivnih učinkih športnih aktivnosti in gibanja, 
promovirati možnosti za redno telesno vadbo in šport ter pripomoči k trajnostnim in inovativnim 
možnostim za redno telesno aktivnost. Športna unija Slovenije je nacionalni koordinator kampanje 
Now We Move in vanjo vključenih mednarodnih akcij. 

Vseevropski projekt TEDEN GIBANJA – MOVE WEEK je osrednji del omenjene kampanje Sedaj se 
gibamo - NowWeMove. Cilj akcije je širša evropska promocija koristi telesne aktivnosti in redne 
udeležbe na športnih in drugih fizičnih aktivnostih. Akcija bo potekala po vseh Evropskih državah med 
25. in 31. maj 2020. V mednarodno mrežo dogodkov Move Week se lahko vključijo tudi slovenski 
lokalni izvajalci z organizacijo Dneva odprtih vrat ali poljubno športno-rekreativno prireditvijo, ki je za 
udeležence brezplačna. Sodelovanje je odlična priložnost za promocijo dejavnosti društva oziroma 
športne organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

NO ELEVATORS DAY – Dan brez dvigal je prav tako pomemben del kampanje Now We Move in bo 
letos 29. aprila. Po vsem svetu je akcija namenjena promociji vsakodnevne uporabe stopnic namesto 
dvigala. Pomanjkanje časa lahko kompenziramo z dnevno uporabo stopnic namesto dvigala, kar 
opazno pripomore k izboljšanju zdravja, vsekakor pa je prvi korak k aktivnemu življenjskemu slogu. 
Akcija poteka preko promocije gibanja in uporabe stopnic v medijih in socialnih omrežij ter preko 
izvedbe rekreativnih promocijskih dogodkov na lokalni ravni. 
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Projekt EUROPEAN FITNESS DAY – Dan športne rekreacije se je prvič izvedel v letu 2016 z namenom, 
da postane tradicionalni mednarodni praznik športa. ŠUS v omenjenem projektu sodeluje kot eden 
izmed partnerjev iz različnih evropskih držav. Namen projekta je približati raznovrstne športne 
aktivnosti in gibanje ljudem vseh starosti in spolov. Športna unija Slovenije bo tudi v letu 2019 izvedla 
projekt v Sloveniji s pomočjo lokalnih športnih društev in organizacij. V mednarodno mrežo dogodkov 
European Fitness Day se lahko vključijo tudi slovenski lokalni izvajalci z organizacijo Dneva odprtih 
vrat ali poljubno športno-rekreativno prireditvijo, ki je za udeležence brezplačna. Bistvo je omogočiti 
občanom preizkus vadb in športnih aktivnosti v ponudbi društva oziroma športne organizacije. 
Sodelovanje je odlična priložnost za promocijo dejavnosti društva oziroma športne organizacije na 
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Slovenski naziv projekta je Dan športne rekreacije, izvedel pa 
se bo v različnih krajih po vsej Sloveniji v septembru 2020 in obenem del Evropskega tedna športa 
(European Week of Sport).  

OPEN STREETS DAY je mednarodna akcija, s katero želimo spodbuditi uporabo urbanih površin in 
cest za namene športne rekreacije in gibanja. V času Evropskega tedna mobilnosti v mesecu 
septembru lokalni izvajalci organizirajo raznovrstne športne aktivnosti in gibalne igre na asfaltiranih 
površinah – za en dan se zaprejo ulice in ceste, ki se spremenijo v športno rekreativne površine. 

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY je evropska iniciativa, s katero se izvaja promocija športa in telesne 
dejavnosti med šoloobveznimi otroki. V zadnjem tednu septembra šole v sodelovanju z lokalnimi 
športnimi društvi organizirajo šolski športni dan. Vrsto in izvedbo športnih aktivnosti prilagodijo 
lokalnim okoliščinam ter udeležencem dogodka. 

MOVE TRANSFER II 

Športna unija Slovenije je bila v sodelovanju z ISCA uspešna na razpisu EU Erasmus+ Sport s 
projektom Move Transfer, v okviru katerega je Športna unija Slovenije v letih 2017 in 2018 prenesla 
program Športne unije Slovenije Zdravo društvo v Bolgarijo in Malto. V letih 2019 in 2020 je namen 
projekta MOVE TRANSFER II prenesti program Zdravo društvo v še dve evropski državi: v Italijo in 
Romunijo. S tem se bo pridobljeno znanje in izkušnje iz v Sloveniji razvitega programa še nadalje širilo 
v tujino.  

Pomemben del projekta je pridobitev povratne informacije s strani partnerjev, na osnovi katerih 
bodo ustvarjena priporočila, nova orodja za vključena društva in nadgradnja programa Zdravo 
društvo tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Koncept Zdravo društvo bo predvsem po 
kanalih mednarodne organizacije ISCA diseminiran tudi v ostale evropske države. 

DEFINING SKILLS AND COMPETENCES FOR SPORT TO ACT AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF 
PEOPLE AND SOCIETY IN EUROPE  

Športna unija Slovenije bo v letih 2019 – 2021 sodelovala v mednarodnem projektu Defining skills 
and competences for sport to act as a tool for development of people and society in Europe 
(CHANGE), ki je prav tako podprt s strani Erasmus+ Sport in Evropske komisije. Projekt bo obravnaval 
uporabo športa za razvoj in vnos pozitivne spremembe v življenja ljudi in skupnosti.  

Enajst partnerjev iz devetih evropskih držav bo sledilo cilju definirati spretnosti in kompetence 
športnih delavcev, in sicer s pozornostjo na dveh ključnih funkcijah: koordinator športa za razvoj in 
aktivator športa za razvoj. V okviru projekta bo izvedena raziskava o obstoju funkcij v športu za 
razvoj, poleg tega bodo razviti moduli usposabljanja in priročnik za usposabljanje za izobraževanje 
profesionalnih in prostovoljnih delavcev v športu, s poudarkom na športu za razvoj.  

EUROPE IN ACTION  
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Športna unija Slovenije bo v letih 2020 – 2022 sodelovala v mednarodnem projektu Europe in Action, 
katerega nosilec je TAFISA. Omenjeni projekt je prav tako sofinanciran v okviru programa Erasmus+ 
Sport s strani Evropske komisije. Projekt bo promoviral telesno dejavnost, in sicer bo ponudil 
analitične in izobraževalne aktivnosti ter prenos know-how po celotni Evropi. Namen je 
implementirati obstoječe smernice in politiko na področju športa in gibanja v prakso ter sočasno 
deliti izkušnje organizacij in strokovnih delavcev na tem področju. 

Zastavljeni cilj bo izpolnjen z organizacijo seminarjev in konferenc v petih evropskih regijah. Poleg 
tega bo pripravljen pregled in analiza izvajanja smernic in politike na področju športa in gibanja v 
Evropi, s poudarkom na množičnem športu. Namen je voditi nacionalne in lokalne deležnike, da pri 
implementaciji iniciativ, kampanj in projektov upoštevajo in vključuje aktualne smernice in politiko 
EU na področju športa in gibanja. 

EU-CHINA MOBILITIES: GRASSROOTS SPORT IN SCHOOLS, CLUBS AND OUTDOORS 

V letu 2019 se je pričel dvoletni projekt pod okriljem ISCA z nazivom EU-China Mobilities: Grassroots 
Sport in Schools, Clubs and Outdoors. Glavni cilj projekta je z uporabo mobilnosti in izmenjav razvijati 
individualne kompetence in mrežo organizacij z namenom pospeševanja participacije v športu in 
medsebojnih vezi med Kitajsko in EU. Poudarek bo na treh področjih, in sicer šport na prostem – 
kolesarjenje in tek, športna društva – ples in gimnastika ter osnovne šole – multišportne prireditve. 

Specifični cilji projekta so: 1) Razvoj kompetenc (znanje, spretnosti in pristop) pri 50 učencih, ki so 
vključeni v izmenjavo. 2) Vpostavitev mreže in dolgoročna partnerstva med partnerji in vključenimi 
organizacijami (12 partnerjev in 60 organizacij). 3) Izboljšati skupne interese in kulturno razumevanje 
med EU in Kitajsko. Športna unija Slovenije je partner v omenjenem projektu, in sicer bo delovala 
predvsem na področju športa na prostem. 

ACTIVE AGEING FESTIVAL 

Športna unija Slovenije je bila v sodelovanju z ISCA uspešna na razpisu EU Erasmus+ Sport s 
projektom Active Ageing Festival, v okviru katerega bo Športna unija Slovenije v letih 2020 in 2021 
prenesla program Športne unije Slovenije Festival aktivnega staranje v druge evropske države. S tem 
se bo pridobljeno znanje in izkušnje iz v Sloveniji razvitega programa še nadalje širilo v tujino. 
Pomemben del projekta je priprava komunikacijskih orodij, in sicer bo izdelana brošura za promocijo 
redne telesne dejavnosti starejših ter video kampanja o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti 
pri starejših, ki bo sestavljena iz več krajših promocijskih video posnetkov. 

Pomemben del projekta je pridobitev povratne informacije s strani partnerjev, na osnovi katerih 
bodo ustvarjena priporočila, nova orodja za vključena društva in nadgradnja programa Aktivno 
staranje tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Koncept Festival aktivnega staranja bo 
predvsem po kanalih mednarodne organizacije ISCA diseminiran tudi v ostale evropske države. Poleg 
tega bo organiziranih pet Festivalov aktivnega staranja v Romunij in osem teh dogodkov v Sloveniji. 

PHYSICAL LITERACY FOR LIFE 

Športna unija Slovenije bo v letih 2020 – 2021 eden izmed enajstih partnerjev v mednarodnem 
projektu Physical Literacy For Life pod okriljem mednarodne organizacije ISCA. Omenjeni projekt je 
prav tako sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije. Osnovni namen 
projekta je pripraviti temelje, da se gibalna pismenost umesti v Evropski Referenčni Okvir ključnih 
kompetenc za vseživljenjsko učenje. Prvotno bo pripravljena analiza dejanskega stanja in potreb ter 
opredelitev definicij in dimenzij gibalne pismenosti. Gibalna pismenost je razdeljena na štiri glavna 
področja: telesno, psihološko, socialno in kognitivno. Vsako področje je razdeljeno na več elementov 
gibalne pismenosti. Pojem gibalne pismenosti k razvoju gibalnih kompetenc pristopa celovito in ne 
zajema zgolj motoričnih oziroma gibalnih sposobnosti. Sledila bo izdelava orodij za praktično 
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implementacijo gibalne pismenosti v različnih okoljih. Pomemben del projekta predstavlja izdelava 
komunikacijskih orodij za zagovorništvo ter diseminacija.  

Orodje za analizo gibalne pismenosti bo večnivojsko, in sicer bo sestavljeno iz vprašalnikov 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 bodo omenjena orodja skupa s 
komunikacijskimi produkti opazno pripomogla k večji prepoznavnosti področja gibalne pismenosti 
kakor tudi uspešnosti vključevanja gibalne pismenosti med ključne kompetence vseživljenjskega 
učenja. 

VILLAGES ON MOVE GO 

Športna unija Slovenije bo v letih 2020 – 2022 vključena v mednarodni projekt Villages On Move GO, 
ki ga vodi South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk). Tudi ta projekt z devetimi 
partnerji je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije. Projekt temelji 
na dejstvu, da manjša športa društva v ruralnem okolju običajno vodijo posamezniki, ki so gonilna sila 
vseh aktivnosti, tako imenovani Fire Souls. V okviru projekta bodo pridobljene zgodbe Fire Souls iz 
držav partneric, ki bodo objavljene na spletni strani projekta. Organizirani bodo tudi dogodki – 
imenovani Hackaton z namenom izmenjave idej, znanja in izkušenj na področju vodenja športnih 
društev v ruralnem okolju. Za izvedbo omenjenih dogodkov bo pripravljen koncept in priročnik za 
organizacijo Hackatlona. Razvito bo orodje, ki bo omogočalo trajnost športnih društev in njihovega 
delovanja. Precej pozornosti bo namenjeno diseminaciji in povečanju prepoznavnosti manjših 
športnih društev iz ruralnih okolij. 

SOCIAL INCLUSION METHODOLOGY IN CRITICAL AREAS VIA SPORT 

Tema dvoletnega projekta Social Inclusion Methodology in Critical Area via Sport (SIMCAS), ki je 
sofinanciran preko programa Erasmus+ Sport, je socialno vključevanje migrantov v lokalne skupnosti 
preko športa. Športna unija Slovenije je eden izmed osmih partnerjev ter bo skrbela za diseminacijo 
in implementacijo projekta. V okviru analize stanja na področju migrantov v državah partnericah in 
njihovega vključevanja v lokalne skupnosti bodo opravljeni intervjuji z deležniki na omenjenem 
področju in izdelana analiza literature. Izdelano bo orodje, ki bo v pomoč lokalnim izvajalcem pri 
izvedbi aktivnosti za vključevanje migrantov v lokalno skupnost z uporabo športa in športnih 
aktivnosti. Slovenija bo pozornost namenila migrantom s območja nekdanje Jugoslavije.  

EUROPEAN FITNESS MONITORING SYSTEM 

Faculty of Human Kinetics (FMH), University of Lisbon je nosilec Erasmus projekta European Fitness 
Monitoring System (EUFITMOS), v katerem bo naslednja tri leta sodelovala tudi Športna unija 
Slovenije. Osnovni namen je razviti spletno platformo za baterijo testov telesne pripravljenosti 
adolescentov, ki bo na voljo športnim pedagogom po vsej Evropi. Po analizi trenutnega stanja in 
izvedenih aktivnosti na tem področju bo izbrana najbolj ustrezna baterija testov za testiranje telesne 
pripravljenosti adolescentov. Izdelana bo platforma ter sistem za učenje uporabe platforme. Po 
implementaciji in pilotnem testiranju bodo izvedeni morebitni popravki in nadgradnja spletne 
platforme. Namen je ponuditi športnim pedagogom dolgoročno spletno zbirko podatkov o telesni 
pripravljenosti adolescentov ter promocija telesne dejavnosti za omenjeno ciljno skupino. 

 

 


