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Športna unija Slovenije (v nadaljevanju: ŠUS) je v svojem več-desetletnem delovanju pripomogla veliko 
ljudem k bolj zdravem načinu življenja. Njeni programi so bili usmerjeni v športno rekreacijo in športno 
vzgojo. Skozi vsa ta leta so se ti programi dograjevali, izpopolnjevali in razvijali skladno s svetovnimi 
trendi na tem področju. Veliko različnih produktov je bilo uspešno organiziranih, veliko ljudi se je vanje 
vključilo. Prispelo se je do točke, ko je bilo to področje dodobra optimizirano. Lahko bi rekli, da smo 
prispeli do točke, ko je potrebno naredi konkreten korak dalje, če želimo biti inovativni in celoviti. 
 
Programi za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga 
 
Junija 2020 je skupščina ŠUS sprejela pomembno, zgodovinsko odločitev, ki jo lahko primerjamo z 
začetki telesnokulturnega življenja na Slovenskem, v katerem je imela dolgo časa osrednje mesto ravno 
telovadba. Skupščina je obrnila novi list ter s tem zaznamovala prihodnost, ki se jo bodo zanamci 
spominjali kot zgodovinski trenutek. ŠUS odslej deluje na veliko širšem področju, kot je to rekreacija, 
gibanje, šport za vse. ŠUS odslej združuje društva, ki delujejo na področju športnih, športno 
rekreativnih, telesnokulturnih, zdravstvenih, zdravstveno-preventivnih, okoljskih, prehrambnih in 
športni vzgojnih dejavnosti. To je nova dimenzija delovanja ŠUSa, ki bo po svoji specifiki unicum sui 
generis tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru.  
 
To je tudi osrednja naloga novo izvoljenih organov ŠUS v mandatnem obdobju 2020-2024. Zavihati bo 
potrebno rokave in se osredotočiti na razvoj novih produktov, ki bodo ponudili celovite rešitve za zdrav 
življenjski slog. Da to dosežemo, je potrebno medsektorsko sodelovanje, s pomočjo katerega izluščimo 
najbolj pomembne elemente vsakega področja. Skupek tega je rešitev v obliki mozaika – prepletenosti 
elementov iz področij športa, rekreacije, okolja, prehrane, kulture itd., ki zagotavljajo zdrav življenjski 
slog s katerim krepimo imunski sistem ter fizično in duševno zdravje.  
 
Svetovni kongres športa za vse 
 
Programska shema ŠUSa se bo tudi v prihodnje izvajala tako lokalno, nacionalno kot mednarodno. 
Mednarodna dejavnost postaja zelo pomemben steber delovanja ŠUS. Članstvo v organizacijah ISCA, 
TAFISA, EFCS in FARE NETWORK daje čedalje pomembnejše rezultate, ki se odražajo v sodelovanju in 
realizaciji programov podprtih s strani programa Erasmus+ šport Evropske komisije. Tudi v prihodnje 
se bo iskalo različne partnerje in projekte, ki bodo ŠUSu prinesli nova znanja, izkušnje in partnerska 
sodelovanja. To je tudi garancija za konstanten razvoj programov ŠUS, ki bodo temeljili na najnovejših 
trendih in dognanjih uporabljenih v drugih državah.  
 
Leto 2021 predstavlja pomembno mednarodno izpostavljenost ŠUSa, ki bo skupaj z Olimpijskim 
komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ) organiziral svetovni kongres 
športa za vse pod okriljem TAFISA. Gre za izjemen dogodek, ki bo pritegnil več kot 500 udeležencev iz 
različnih koncev sveta. Ta kongres je edinstveni, saj tako bogato programsko zasnovanega ni še bilo. 
Poleg strokovnega dela, kjer bo v ospredju tema »šport za vse v spreminjajočem se svetu«, bo na 
sporedu še 30. obletnica TAFISA. Pričakuje se vrsta izjemno svetovno pomembnih gostov iz področja 
športa, ki bodo dali še poseben pečat srečanju mreže strokovnjakov, športnih funkcionarjev in delavcev 
ter drugih gostov iz več kot 100 držav. ŠUS bo promoviral svoje programe in pa predvsem idejo o 
svetovnem muzeju tradicionalnih športov in iger, ki bi ga lahko ravno Slovenija gostila. To bi bil zelo 
pomemben korak tako za ŠUS kot za Slovenijo.  
 
70. obletnica Partizana Slovenije  
 
Mandat 2020-2024 ne bo postregel zgolj s 30. obletnico TAFISA, ki bo svoje svečke pihnila ravno v 
Sloveniji, natančneje 8. oktobra 2021 na Bernardinu v Portorožu. Tudi ŠUS bo 6. aprila 2022 pihnil 



svečke, ko bo obeležil 70. obletnico Partizana Slovenije, ki je bil ravno na ta dan leta 1952 ustanovljen. 
Leto kasneje, 2023, na dan 13. marca pa bo 30. obletnica poimenovanja Športne unija Slovenije.  
 
To enoletno obdobje med 70. in 30. obletnico bo posebno obdobje zaznamovano s prepletenostjo 
zgodovine in sedanjosti. V ospredju bodo razni programi, ki bodo izpostavljali korenine ŠUSa, ki segajo 
vse od Sokolov dalje. ŠUS nosi v sebi bogato zgodovino, na osnovi katere lahko danes z optimizmom 
gledamo v prihodnost. Prijateljstvo, spoštovanje, nesebična pomoč, disciplina pri delu in ljubezen do 
domovine so vrednote Sokolstva, ki so ob ideji »zdrav duh v zdravem telesu« še danes aktualne, tudi 
ko govorimo o zdravem življenjskem slogu. Ravno v temu je ta prepletenost sedanjosti s preteklostjo, 
kjer je še vedno zdravje človeka v ospredju. In na temu bo ŠUS gradil svojo identiteto v prostoru.  
 
Zdravju prijazna organizacija  
 
ŠUS tudi s pomočjo svojega nepremičnega premoženja, kjer je zagotovo v ospredju ŠUSevrofitnes - 
sinonim programov za zdrav življenjski slog, izstopa v okolju kjer deluje. Pravilna programska zasnova 
in prijazen dostop do uporabnikov omogoča konstanten razvoj te organizacije v Ljubljani. Na osnovi 
pridobljenih izkušenj se bo v prihodnje pripravila osnova za vzpostavitev nacionalnega centra – zdravju 
prijazne organizacije, ki bi bil osredotočen zagotavljanju programov za zdrav življenjski slog. S tem bi 
se dejansko programe ŠUS umestilo v prakso, kjer bi ljudje imeli na enem mestu produkte iz področij 
športa, rekreacije, okolja, prehrane, kulture itd., kar zagotavlja osnove za zdrav življenjski slog, s 
katerim krepimo imunski sistem ter fizično in duševno zdravje. 
 
Pomembno je nadaljevati tudi s programom Zdravju prijazna organizacija, ki poleg Vetra v laseh in 
Slovenija v gibanju sodi med najbolj prepoznavne programe ŠUSa. Gre za celosten program promocije 
zdravja na delovnem mestu, ki sta mu v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazala podporo tako 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kakor tudi Direktorat za javno zdravje 
Ministrstva RS za zdravje. Program sledi smernicam Ministrstva za zdravje in usmeritvam EU na 
področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problemov visoke bolniške odsotnosti 
zaposlenih. Želja je, da bi tovrsten program prepoznalo čim več organizacij v Sloveniji in ga vključilo v 
svoj vsakdanjik kot pomemben del izvajanja svoje dejavnosti.  
 
Tristebrno članstvo  
 
Da lahko tako ambiciozen program dela ŠUS realizira, je seveda zelo pomembno visoko-številčno in 
pestro članstvo ŠUS, ki šteje skoraj 200 društev in zvez. Skupščina je na svojem junijskem zasedanju 
odločila, da gre v tristebrno članstvo, ki je razdeljeno v (a) društva, ki izhajajo iz partizanov in sokolov, 
(b) zveze društev in (c) društva. Tovrstna usmerjenost omogoča celoviti pristop do posameznih skupin, 
ki imajo podobne programe. Cilj je, da se društva znotraj stebra povezujejo, izmenjujejo dobre praske 
in znanja ter razvijajo svoje programe, ki jih lahko med-stebrno povezujemo in nadgrajujemo. 
Identiteto ŠUSa je potrebno graditi (a) na zgodovini, ki jo predstavljajo društva nekoč Partizan ali Sokol, 
(b) na programih društev, ki prispevajo k zdravem življenjskem slogu in (c) na lokalni razvejanosti, ki jo 
omogočajo zveze društev na lokalni ravni. 
 
Športna unija Slovenije ne bi nikoli bila tako uspešna in prepoznavna, če ne bi imela v svojih vrstah 
raznovrstno članstvo. Bogastvo izhaja iz vsake zveze, iz vsakega društva, iz vsakega posameznika, ki je 
pripravljen svoj čas nameniti za organizacijo in izvedbo programov, ki omogočajo ljudem programe za 
zdrav življenjski slog oz. zdrav duh v zdravem telesu. Program, ki ga zagovarjam, temelji na 
medsebojnem spoštovanju, prijateljstvu, nesebični pomoči in disciplini pri delu. Verjamem, da je to 
ključ uspeha, s katerim lahko s skupnimi močmi popeljemo ŠUS novim zmagam na proti. 
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