


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 
(ustanovljene 6. aprila 1952). Njene korenine segajo globlje, vse tja do Sokolskega gibanja, 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 športna 
društva in občinske športne zveze zvez iz celotne Slovenije.  

Vizija  

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s sorodnimi civilno družbenimi organizacijami omogočala 
nadaljni razvoj 'šport za vse' v Sloveniji s posebnim poudarkom na zavedanju o vse življenjski 
pomembnosti gibanja (Physical Literacy for Life) in zdravem življenjskem slogu.  

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:  

 Tradicija  

 Povezovanje  

 Solidarnost in vzajemnost  

 Prostovoljstvo  

 Znanje  

 Pripadnost  

Slogan  

»Povezani v gibanju!«  

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

Leto 2022 je bilo ‘super’ volilno leto, z izvedenimi državnozborskimi in občinskimi volitvami, izvolitvijo 
predsednika države, decembra pa se je zaključilo še z volitvami za predsednika OKS-ZŠZ. Leto se je 
začelo z oboroženimi spopadi v vzhodni Evropi, kar je negativno vplivalo na poslovanje celotnega 
evropskega gospodarstva, nenazadnje tudi na poslovanje naše organizacije – Zveze ŠUS. Izjemno se je 
povečala cena energentov, visoka inflacija pa je povzročila dvig bančnih obrestnih mer in s tem dražje 
zadolževanje. 

Osrednji domači dogodek preteklega leta je bilo praznovanje 70-letnice Partizana Slovenije. 
Slavnostno obeležje se je odvilo v maju na lokacije Loke pri Mozirju (Gozdna šola), kjer so zasluženi 
člani vodstva Partizana za časa bivše države prejeli priznanja za dolgoletno delovanje. Slavnostni 
govornik, dr. Tomaž Pavlin je orisal zgodovinske razloge in pot razvoja organizacije, ki se je pod 
imenom Partizan Slovenije začela 6. aprila 1952. Gost prireditve je bil tudi takratni predsednik OKS-
ZŠZ, g. Bogdan Gabrovec, ki je podelil priznanje naši organizaciji za 70-letnico delovanja kot pravni 
naslednici Partizana. Hkrati pa je predsednik Zveze ŠUS podelil certikat Zdravju prijazna organizacija 
(ZPO) predsedniku OKS-ZŠZ za uspešno zaključen program, ki ga naša organizacija izvaja na področju 
preventive in zdravja zaposlenih.  

Na redni marčevski skupščini organizacije so se potrdila dopolnjena Pravila Športne unije Slovenije, ki 
jih je skupščina z veliko večino že sprejela junija 2020. Zaradi pripomb nekaterih društev, naslovljenih 
na UE Ljubljana, je le-ta potrebovala leto dni, da jih je formalno posredovala naši organizaciji. S strani 
UE Ljubljana smo 20. junija prejeli Odločbo o vpisu sprememb v register društev (št.215-477/2020-81). 
Vpisana je sprememba Temeljnega akta, sprememba imena v Športna unija Slovenije - Zveza društev 
za športno rekreacijo, športno vzgojo in zdrav življenjski slog ter sprememba skrajšanega imena v 
Zveza ŠUS. V začetku avgusta smo v vednost prejeli obvestilo s strani Ministrstva za notranje zadeve o 
pritožbi Združenja Inštitut Perun in Športnega društva FIT zoper omenjeno odločbo UE LJ (št.215-
477/2020-81 z dne 20. 06. 2022). Konec septembra nam je UE Ljubljana posredovala odločbe 
Ministrstva za notranje zadeve v zadevi pritožbe zoper Odločbo UE LJ, ki se ji ugodi, kar pomeni, da se 
odločba št. 215-477/2020-81 z dne 20. 06. 2022 odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v 
ponovni postopek. UE LJ nas je tudi pozvala, da se opredelimo do pritožbenih navedb, na temelju 
česar bo prvostopenjski organ ponovno odločal. Zveza ŠUS se je opredelila do pritožbenih navedb in 
jih v oktobru poslala na prvostopenjski organ UE LJ. Odgovora do konca leta nismo prejeli.  

Na mednarodnem področju smo v sodelovanju z OKS-ZŠZ junija v Portorožu izredno uspešno izvedli 
27. TAFISA kongres pod pokroviteljstvom takratnega predsednika države, g. Boruta Pahorja. V času 
kongresa se je zvrstila vrsta spremljajočih dogodkov, med njimi volilna generalna skupščina ter 
svečanost ob 30. obletnici TAFISE. Vodilna tema kongresa je bila še kako aktualna – »Šport za vse v 
spreminjajočem se svetu«! 

V začetku decembra je bila sklicana Izredna skupščina Zveze ŠUS, s točko Rebalans proračuna Športne 
unije Slovenije za leto 2022. V rebalansu je bil predviden presežek Odhodkov nad Prihodki v višini 
146.330 EUR. Razlog so že v uvodu izpostavljen dogodki, ki so vplivali na posamezne segmente 
poslovanja naše organizacije. Po drugi strani se je na podlagi uspešnih investicij in delovanja 
najemnikov na lokaciji Loke pri Mozirju (Gozdna šola) povečala vrednost zemljišča in pripadajočih 
objektov na nekaj čez 900.000 EUR (na temelju izvedene cenitve, dosedanja knjigovodska vrednost 
znaša okoli 265.000 EUR) S tem se bo povečala tudi vrednost društvenega sklada, kar priča o dobrem 
gospodarjenju s premoženjem. Revalorizacija društvenega sklada bo izvedena po zaključenih cenitvah 
vsega premoženja v društvenem skladu.  

Skupščina je predlagani Rebalans proračuna za leto 2022 potrdila. Dodatno je bil na skupščini 
predstavljen in tudi sprejet Etnični kodeks delovanja v športu, kot ga je pripravila krovna športna 
organizacija v Sloveniji OKS-ZŠZ.  

Decembra je skupščina OKS-ZŠZ izvolila novega predsednika. Zaupanje delegatov si je pridobil g. 
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Franjo Bobinac, ki bo krovno organizacijo vodil v novem štiriletnem mandatu. 

V programskem smislu smo uspeli realizirati vse programe – domače in mednarodne, za katere smo 
na domačih (Fundacija za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in mednarodnih 
razpisih (Erasmus+) prejeli javna sredstva. Na tem mestu se lahko zahvalimo vsem članicam, ki so se 
prijavile na interni razpis organizacije za izvedbo programov, jih pravočasno izvedle in poslale ustrezna 
poročila. S tem še nadalje povečujemo kredibilnost naše organizacije in njeno prepoznavnost 
zanesljivega partnerja tudi napram ostalim deležnikom iz različnih sektorjev. 

 

 

 

Dejan Crnek, predsednik 

Športna unija Slovenije 
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1. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI 

1.1  SKUPŠČINA ŠUS 

V letu 2022 sta bili izpeljani dve (2) skupščini, in sicer: redna letna skupščina v četrtek, 24. 3. 2022 
preko videokonferenčne aplikacije ZOOM, druga skupščina pa v ponedeljek, 12. 12. 2022 v Ljubljani. 
Redna letna skupščina, na kateri je sodelovalo 56 članic ŠUS je poleg letnih poslovnih in finančnih 
poročil za leto 2021 zajemala še letni program dela in finančni načrt za leto 2022. Polega tega je bil na 
dnevnem redu tudi Program o gospodarjenju z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP), so-
ustanovitev gospodarske družbe in nova Pravila ŠUS. Na decembrski skupščini, ki se je je udeležilo 57 
članic, se je obravnaval rebalans proračuna ŠUS za leto 2022. 

Redna letna skupščina, na kateri je sodelovalo 61 članic ŠUS je poleg letnih poslovnih in finančnih 
poročil za leto 2020 zajemala še letni program dela in finančni načrt za leto 2021. Polega tega je bil na 
dnevnem redu tudi Program o gospodarjenju z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP). 

 Redna letna skupščina (24. 3. 2022) je sprejela sledeče sklepe:  

→ SKLEP št. 1/3-2022:  

»Skupščina izvoli delovna telesa Skupščine in vanje imenuje: 

a) za predsednika Skupščine: Dejan Crnek (ŠD Narodni dom), 

b) za verifikacijsko komisijo: Gaber Benedik (ŠD Gib Ljubljana Šiška) – predsednik, Gregor 

Pečovnik (ŠD Tanko šport) – član, Janez Perko (ŠD Brazde Vzdržljivosti) – član, 

c) za overovatelja zapisnika Rajko Kralj (Športna zveza Komen) in Ivan Kapitler (Športna zveza 

Polzela); 

d) za zapisnikarja Aleš Ošljak (Partizan Žirovnica).« 

→ SKLEP št. 2/3-2022: 

»Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev se na Skupščini z dne 24. 3. 2022 opravi preko ZOOM 

anketne/poll aplikacije.« 

→ SKLEP št. 3/3-2022:  

»Sprejme se razširitev dnevnega reda z dvema točkama, in sicer se točka »Uskladitev temeljnega akta 

zveze – Pravil Športne unije Slovenije, z zahtevo Upravne enote Ljubljana št. 215-477/2020 z dne 30. 6. 

2020« uvrsti pred točko 7, točka  »Javnost, transparentnost in dostopnost do informacij v zvezi z 

delovanjem Športne unije Slovenije – zveze društev za športno rekreacijo in športno vzgojo in njenih 

organov« pa pred zadnjo točko »Razno.« 

→ SKLEP št. 4/3-2022: 

»Sprejme se dnevni red: 

1. Otvoritev   

2. Skupščina 24. 3. 2022  

2.1. Izvolitev organov Skupščine  

2.2. Glasovanje na Skupščini  

2.3. Dnevni red Skupščine  

2.4. Poročilo Verifikacijske komisije  

3. Poslovno in finančno poročilo 2021 

4. Letni delovni načrt 2022 

5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) 

6. So-ustanovitev gospodarske družbe  
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7. Pravila ŠUS 

8. Razno.« 

→ SKLEP št. 5/3-2022:  

»Sprejme se poročilo Verifikacijske komisije z ugotovitvijo, da je na Skupščini zadostno število 

prisotnih predstavnikov članic in da Skupščina skladno s 13. členom Poslovnika o delu Skupščine ŠUS 

lahko nadaljuje z delom in pravno veljavno odloča.« 

→ SKLEP št. 6/3-2022:   

»Skupščina sprejme Poslovno in finančno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2021.« 

→ SKLEP št. 7/3-2022:  

Skupščina sprejme Letni delovni načrt za leto 2022.« 

→ SKLEP št. 8/3-2022:  

»Skupščina sprejme Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) za leto 2022.« 

→ SKLEP št. 9/3-2022:  

»Skupščina potrjuje so-ustanovitev gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo z glavno 

dejavnostjo 86.220 specialistična zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost, v katero dva ustanovitelja 

vstopata z enakim finančnim vložkom v skupni vrednosti osnovnega kapitala 7.500 EUR z lastniški 

deležem 50 % vsak. Skupščina pooblašča predsednika ŠUS, da uredi vse formalnosti za so-ustanovitev 

gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo.« 

→ SKLEP št. 10/3-2022:  

»Skupščina sprejme spremenjena in dopolnjena Pravila ŠUS.«  

 Skupščina (12. 12. 2022) je sprejela sledeče sklepe:  

→ SKLEP št. 1/12-2022:  

»Skupščina izvoli delovna telesa skupščine in vanje imenuje: 

za predsednika skupščine: Bojan Župevec (ŠD Trnovo Ljubljana); 

verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Tanja  Ploj (KRG Narodni dom),  člana 

Peter Škerlj (ABC Šport), Gaber Benedik (GIB Ljubljana) 

za overovatelje zapisnika: Rok Konečnik (ŠZ Slovenj Gradec), Rajko Kralj (ŠZ Komen); 

za zapisnikarja: Aleš Ošljak (TVD Partizan Žirovnica).« 

→ SKLEP št. 2/12-2022:  

»Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev se na skupščini z dne 12. 12. 2022 opravi z javnim 

glasovanjem.« 

→ SKLEP ŠT. 3/12-2022: 

»Sprejme se dnevni red: 

1. Otvoritev   

2. Izredna skupščina 12. 12. 2022  

2.1. Izvolitev organov skupščine  

2.2. Glasovanje na skupščini  

2.3. Dnevni red skupščine  

2.4. Poročilo verifikacijske komisije  

 3. Rebalans proračuna Športne unije Slovenije za leto 2022 

 4. Potrditev delovanja ŠUS v skladu z etičnim kodeksom delovanja v športu.« 

→ SKLEP ŠT. 4/12-2022: 
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»Sprejme se poročilo verifikacijske komisije, z ugotovitvijo, da je na skupščini zadostno število 

prisotnih predstavnikov članic in da skupščina lahko nadaljuje z delom in pravno veljavno odloča.« 

→ SKLEP ŠT. 5/12-2022: 

»Skupščina sprejme Predlog rebalansa proračuna Športne unije Slovenije za leto 2022.« 

→ SKLEP ŠT. 6/12-2022: 

»Skupščina sprejme in potrdi delovanje ŠUS v skladu s priporočili etičnega kodeksa delovanja v športu 

na pobudo OKS ZŠZ.« 

1.2  IZVRŠNI ODBOR 

Izvršni odbor je v letu 2022 sprejel 55 sklepov v okviru: 

→ štirih (4) rednih sej, 

→ ene (1) korespondenčne seje, 

→ ene (1) izredne seje. 

 

ŠTEVILO SPREJETIH SKLEPOV 
 

  ŠTEVILO SPREJETIH SKLEPOV 

ŠT. SEJ 2021 seja / datum seje 
ŠTEVILO SPREJETIH 

SKLEPOV 

1 7.REDNA /  3. 2. 2022 11 

2 8.REDNA / 8. 3. 2022 13 

3 9.REDNA / 11. 5. 2022 9 

4 10.REDNA / 13. 10. 2022 14 

5 2.KORESPONDENČNA / 17. 11. 2022 1 

6 1.IZREDNA SEJA / 22. 11. 2022 7 

ŠTEVILO SPREJETIH SKLEPOV SKUPAJ PO SEJAH: 55 

 

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

1.3  NADZORNI ODBOR IN ČASTNO RAZSODIŠČE  

Nadzorni odbor mandata se je poleg neformalnih srečanj uradno sestal na eni redni seji (4. redna seja 
Nadzornega odbora) in eni izredni seji (1. izredna seja Nadzornega odbora). Na seji so bili poleg 
obravnave zaključnega poročila ŠUS prvenstveno obravnavani sklepi posameznih sej Izvršnega odbora 
ŠUS, na izredni pa so podrobno obravnavali rebalans proračuna. Nadzorni odbor se je redno seznanjal 
z dogodki in aktivnostmi, povezanimi z delovanjem ŠUS. Soglasna ugotovitev članov NO je, da glede 
na znane informacije v obravnavanih primerih ni bilo zaznati nobenih nepravilnosti, ki bi zahtevale 
posebno pozornost ali ukrepanje. Predstavniki NO so se redno udeleževali tudi sej Izvršnega odbora.  

Častno razsodišče se v letu 2022 ni sestalo, saj skladno s pristojnosti, opredeljenimi v Pravilih, ni bila 
obravnavana nobena kršitev pravic in dolžnosti članov iz 7. poglavja Pravil ŠUS. 

1.4  AKTI ŠUS 

Skupščina ŠUS je na svoji redni letni skupščini dne 24. 3. 2022 sprejela sklep, ki zahteva spremembe 
aktov zveze ŠUS, vendar zaradi zapletov, ki so upočasnili postopek uveljavljanja sprememb s strani 
Upravne enote Ljubljana, še niso prišli v veljavo, zatorej vsi akti ŠUS do nadaljnjega ostajajo 
nespremenjeni. 
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1.5  ČLANSTVO  

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v registru ŠUS 171 polnopravnih članic. Izvršni odbor je v letu 2022 potrdil 
10 novih društev. Izvršni odbor je v letu 2022, skladno s Pravili ŠUS, sprejel sklep za izbris 10 članic. Na 
dan 31. 12. 2022 je bilo tako v registru ŠUS 171 (171 -10 + 10) polnopravnih članic. 

 
ŠTEVILO SPREJETIH / IZBRISANIH ČLANOV 
 

  ŠTEVILO SPREJETIH / IZBRISANIH ČLANOV 

ŠT. SEJ 2022 REDNA SEJA 2022 ŠTEVILO SPREJETIH ČLANOV 

1        7.    REDNA /   3. 2. 2022 5 

2 8. REDNA / 8. 3. 2022 X 

3 9. REDNA / 11. 5. 2022 4 

4 10. REDNA / 13. 10. 2022 1 

SKUPAJ SPREJETIH ČLANOV PO SEJAH: 10 (članarino plačalo 10 članov) 

  ŠTEVILO ČRTANIH ČLANOV 

ŠT. SEJ 2022 REDNA SEJA 2022 ŠTEVILO IZBRISANIH ČLANOV 

1        7.    REDNA /   3. 2. 2022 X 

2 8. REDNA / 8. 3. 2022 X 

3 9. REDNA / 11. 5. 2022 X 

4 10. REDNA / 13. 10. 2022 10 

SKUPAJ IZBRISANIH ČLANOV PO SEJAH: 18 

 

1.6  PARTNERJI ŠUS IN UGODNOSTI ZA ČLANICE ŠUS 

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

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

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

NACIONALNO: 

 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT: Sofinanciranje programov Slovenija v 
gibanju, Telesna vadba na daljavo, Vadba za zdrav hrbet, Aktivno staranje in Vadba na recept. 
Sodelovanje s predlogi in pobudami pri pripravi pomembnih zakonskih in podzakonskih aktov na 
področju športa za vse. 

 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE: Sodelovanje s predlogi in pobudami pri pripravi pomembnih aktov na 
področju zdravja in zdravega življenjskega sloga. 
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 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ: Partnersko sodelovanje v sklopu 
Kongresa športa za vse ter izvedbe seminarjev in delavnic v sklopu projekta Usposabljanje 
strokovnih delavcev v športu 2018-2022. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 27. TAFISA 
Svetovnega kongresa.  

 NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE: Sodelovanje pri izvedbi projekta SOPA – skupaj za 
odgovoren odnos do pitja alkohola. Sodelovanje pri projektih športa za vse. Sodelovanje v sklopu 
izvedbe strokovnih usposabljanj za zdravstvene delavce. 

 FAKULTETA ZA ŠPORT: Sodelovanje pri izvedbi posvetov, forumov in kongresov športa za vse na 
nacionalnem in mednarodnem nivoju.  

LOKALNO: 

 OBČINE: Sodelovanje v okviru regijske podpore izvedbe projekta Veter v laseh. Razgovori o 
vzpostavitvi ustrezne podpore programom telesne vadbe na lokalni ravni. Razgovori glede športne 
infrastrukture, kjer je ŠUS lastnik ali solastnik. 

 ŠOLE: Sodelovanje v okviru programov ŠUS in informiranje športnih pedagogov o pomenu gibalne 
pismenosti otrok. 

 OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE: Sodelovanje v okviru regijske podpore in mreženja članic ŠUS s 
skupnimi posveti in delavnicami. 

 ZDRAVSTVENI DOMOVI: Sodelovanje v okviru projekta Zdravo društvo/Zdrava vadba in 
predstavitev članic v zdravstvenih domovih v okviru različnih priložnosti. 

1.7  PRAVNE OSEBE 

Športna unija Slovenije je družbenik s 50 % deležem podjetja ŠUS – Evrofitnes d.o.o., s svojim 
solastniškim katalonskim partnerjem Ubaefitness, s.l. iz Barcelone.  

ŠUS - Evrofitnes d.o.o. predstavlja inovativen koncept športnega centra v Športni hiši na Vodnikovi 
cesti v Ljubljani. Meseca decembra smo obeležili 10 letnico vzpostavitve celotnega koncepta, saj je 
bila leta 2012 hiša popolnoma prenovljena. https://www.sus-eurofitness.si/10-velicastnih-let-
koncepta-sus-eurofitness/  Koncept smo v letu 2022 dodatno uspešno nadgradili, posodobili prostore, 
programsko shemo ter opremo. Na trgu smo postali prepoznavni, kot družini prijazen športni center, 
saj ponujamo najbolj pestro paleto aktivnosti za vse starostne skupine prebivalstva, kar je tudi naša 
glavna usmeritev v prihodnje. 

Ponosni smo, da smo v letu 2022 iz vidika prihodkov dosegli najboljši poslovni rezultat, od svoje 
ustanovitve leta 2010, in tako prvič preseglo mejo 700.000 EUR prihodkov. Dober poslovni rezultat je 
posledica jasno začrtanih dolgoročnih ciljev, predanega dela celotne ekipe in dobrega poslovnega 
odnosa obeh lastniških partnerjev. 
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2. FINANČNI NAČRT IN REALIZACIJA ZA LETO 2022 

V tabeli so razvidni načrtovani in realizirani proračunski prihodki in odhodki organizacije v letu 2022 v 
skladu z rebalansom proračuna sprejetim na izredni skupščini ŠUS v mesecu decembru 2022. Rezultati 
temeljijo na prilivih in odlivih na transakcijskih računih Športne unije Slovenije, odprtih pri Intesa 
SaoPaolo d.d. in Delavska hranilnica d.d. 

TABELA NAČRTA IN REALIZACIJE REBALANSA PRORAČUNA V LETU 2022 v EUR 

PRIHODKI Rebalans 2022 Realizacija 2022 Indeks 

Društva 8.500 8.500 100 % 

Storitve in material 150.000 165.837 110 % 

Najemnine 180.000 194.728 108 % 

Mednarodni viri financiranja 40.000 71.850 179 % 

Domači (javni) viri financiranja 250.000 240.503 96 % 

Prodaja nepremičnin 37.000 36.781 100 % 

Društveni sklad 150.000 150.650 100 % 

Izredni + Drugi prihodki 22.000 31.152  141 % 

SKUPAJ PRIHODKI  837.500 900.001 107 % 

STROŠKI in ODHODKI Rebalans 2022 Realizacija 2022 Indeks 

Zaposleni (BRUTO BRUTO) 170.000 167.487 98 % 

Voljeni in imenovani organi 2.000 1.643 82 % 

Računovodstvo + informatika + PTT + internet 24.000 24.159 100 % 

Energenti (stroški ŠHI) 150.000 151.624 101 % 

Notarji in odvetniki (sodne in upravne takse) 10.000 6.998 70 % 

Storitve in material 14.000 15.535 111 % 

Članarine mednarodnim in domačim organizacijam 4.830 4.830 100 % 

Zavarovalnine 5.000 5.760 115 % 

Stroški izvajanja programov in organizacije dogodkov  300.000 328.818 110 % 

Investicijsko in tekoče vzdrževanje 150.000 148.140 99 % 

Stroški kredita - EKO SKLAD 47.000 45.478 97 % 

DDV 80.000 78.883 99 % 

Davek iz lastništva nepremičnin (NUSZ) 22.000 21.428 97 % 

Izredni in drugi odhodki 5.000 6.132 123 % 

SKUPAJ STROŠKI in ODHODKI 983.830 1.006.915 102 % 

Presežek PRIHODKI - ODHODKI  (-)146.330 (-)106.914  

Obrazložitev postavk: 

Prihodki: 

DRUŠTVA - članarine 

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

NAJEMNINE - oddajanje v najem nepremičnin in premičnin 
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MEDNARODNI VIRI FINANCIRANJA - projekti iz naslova ERASMUS+ (zaradi pozne objave 
rezultatov za leto 2021 – šele konec marca letošnjega leta, zaradil COVID pandemije, postavke nismo 
mogli pravočasno uskladiti, tako da je odstopanje v minus)

DOMAČI (JAVNI) VIRI FINANCIRANJA - FzŠ, MzŠ (podobno kot pri postavki MEDNARODNI VIRI 
FINANCIRANJE, le da gre v tem primeru za odstopanje v plus)

PRODAJA NEPREMIČNIN – predvidena prodaja objekta v Zagorju ob Savi (IRN 49) se ni realizirala, 
ker je občina kot kupec začasno odstopila od nakupa. Je pa bila realizirana prodaja zelenice ob 
železnici v Ljubljani (IRN 20), ki jo je odkupila Mestna občina Ljubljana in dvajset odstotni lastniški 
delež objekta v Šoštanju (IRN 45), ki ga je odkupila občina Šoštanj. Realizirana prodaja parcel 556/7 in 
556/9 k.o. Mali Videm občini Trebnje, kar v naravi predstavlja pločnik ob lokalni cesti 

DRUŠTVENI SKLAD - sredstva za investicije v osnovna sredstva

IZREDNI in DRUGI - realizacija je v največjem deležu rezultat vračila za sodne stroške, ki sta jih 
poravnala Zveza Športnih društev Ilirija in Inštitut Perun, zaradi izguljenih tožb na sodiščih; ostalo 
predstavljajo vračila, nakazila države zaradi pandemije COVID in donacija s strani Zavarovalnice Triglav  

Stroški in odhodki: 

ZAPOSLENI – bruto bruto strošek pisarne (5 redno zaposlenih) 

VOLJENI in IMENOVANI ORGANI - dnevnice, potni in drugi stroški  

RAČUNOVODSTVO + INFORMATIKA + PTT + INTERNET – so fiksni stroški 

ENERGENTI – glede na splošno mednarodno gospodarsko in varnostno situacijo bodo cene 
energentov višje še za dodatnih petindvajset odstotkov od planirane postavke, čeprav je bilo 
predvideno prvotno dvajset odstotno povečanje postavke glede na predhodno leto

STORITVE NOTARJEV ODVETNIKOV TER TAKSE – tekoče poslovanje in področje nepremičnin 

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

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

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

STROŠKI IZVAJANJA PROGRAMOV IN ORGANIZACIJE DOGODKOV – stroški domačih programov so 
vezani na sredstva pridobljena iz domačih virov in so po pravilu vezano na letno izvajanje, 
medtem, ko velja za mednarodne projekte obdobje dveh ali treh let in se prilivi in odlivi 
porazdeljujejo v času trajanja projektov; v letošnjem letu je bil trend denarnih prilivov in odlivov 
(zaključevanje projektov) zaradi zaključevanja negativen, kar bo poleg nekaj višjih (od 
predvidenih) stroškov za organizacijo mednarodnega volilnega kongresa Tafisa rezultiralo v 
petindvajset odstotkov višjih odhodkov od prvotno predvidenih

INVESTICIJSKO in TEKOČE VZDRŽEVANJE - sredstva namenjena objektom in zemljiščem v 100 % 
lasT ŠUS - Gozdna šola Mozirje, Športna hiša na Vodnikova 155. Investicija v pisarne ŠUS na 
Vodnikova 157 zaenkrat še ni bila realizirana, tako da je postavka nižja od prvotno načrtovane

ODPLAČILO KREDITA EKO SKLAD - letni strošek glavnice in obresT se je povečal zaradi sprememb 
na finančnih trgih, kjer se je obrnil trend negativne temeljne obrestne mere in je v zadnjem kvartalu v 
občutnem porastu 

DAVKI - plačani DDV bo peTntrideset odstotkov višji od prvotno planirane postavke DAVKI, ker v 
organizaciji zadnjih deset let pri obračunu DDV uporabljamo mehanizem obrnjene davčne obveznosti, 
ki v primeru investicij v osnovna sredstva za zavezanca pomeni večjo direktno dajatev FURSu

DAVEK IZ PREMOŽENJA in PRODAJE NEPREMIČNIN - ocena na temelju dosedanje zgodovine 

IZREDNI in DRUGI - ocena na temelju dosedanje zgodovine 
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2.1 INTERNA ORGANIZIRANOST 

Management ŠUS je v letu 2022 deloval v prostorih sedeža Športne unije Slovenije na Vodnikovi cesti 
155 v Ljubljani. Strukturo managementa sestavljajo: 

 generalni sekretar (zaposlitev za določen čas) 

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

 sekretar za programske zadeve (zaposlitev za nedoločen čas) 

 sekretar za regijsko koordinacijo in operativno izvajanje programov (nedoločen čas) 

 sekretar za administrativne zadeve (zaposlitev za nedoločen čas) 

Za izvrševanje nalog za določena strokovna področja so na principu virtualne organizacije sklenjena 
pogodbena sodelovanja s poslovnimi partnerji strokovnjaki za področje računovodstvih, odvetniških 
in IT storitev. Za izvajanje projektov, PR, izobraževanja in druge aktivnosti se je priložnostno in časovno 
omejeno na posamezno dolžino projekta sklepalo sodelovanja s fizičnimi in pravnimi osebami. Za 
potrebe nadomeščanja v času porodniškega dopusta se je sklenilo sodelovanje z zunanjo sodelavko za 
programe. 

2.2 FINANČNO POSLOVANJE 

Športna unija Slovenije posluje preko transakcijskega računa odprtega pri banki Intesa SanPaolo d.d., 
katera je že od začetka tudi skrbnik kredita Eko sklada in transakcijskega računa odprtega pri Delavski 
Hranilnici d.d. in novo odprtega računa pri Nova LB d.d. Ljubljana.   

Stanje na transakcijskem računu pri banki Intesa SanPaolo d.d. na 31.12.2022 je 38.577,92 EUR in 
152.070,00 CHF. 

Stanje na transakcijskem računu pri banki Delavska Hranilnica d.d. na 31.12.2022 je 227.797,27 EUR in 
202.220,00 CHF. 

Stanje na transakcijskem računu pri banki Nova LB d.d. Ljubljana na 31.12.2022 je 5.978,09 EUR in 
96.330,07 CHF. 

V letu 2022 je Športna unija Slovenije plasirala del presežnih sredstev v obliki depozita pri Delavski 
Hranilnici. Na dan 31.12.2022 je znesek vezan v depozitih 50.000,00 EUR. Del sredstev je plasirala v 
obliki srednjeročnega kredita ŠZ Ljubljana. Na dan 31.12.2022 je znesek kredita 68.000,00 EUR. 

2.3 PREMIČNO IN NEPREMIČNO PREMOŽENJE ŠUS 

Premično premoženje 

ŠUS ima v lasti kombinirano vozilo Toyota Prace Verso Rc.2.0, število sedežev: 9. Vozilo je redno 
servisirano. Kombinirano vozilo je prioritetno namenjeno najemu članicam ŠUS. 

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

Med premičnine sodi tudi oprema za športne prireditve z logotipi projektov ŠUS za izposojo članicam, 
in sicer: napihljiv ciljni lok do višine, 2 napihljivi plesalki, 3 zložljivi šotori 3x3m, stopničke za 
zmagovalce (za individualne športe). 

Nepremično premoženje 

Športna unija Slovenije (v nadaljevanju: ŠUS) ima po dostopnih evidencah Geodetske uprave 
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Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS), računovodskih knjigah ŠUS in Zemljiške knjige v polni ali 
delni lasti 18 zaokroženih sklopov nepremičnin (zemljišč in zgradb), ki so evidentirane v internem 
registru nepremičnin (IRN) ŠUS, vzpostavljenem v letu 2014. IRN opredeljuje štiri skupine (v okviru 
društvenega sklada) glede na lastniško strukturo in upravljanje. V Skupino 1 sodijo trije športni objekti 
oz. športna igrišča, ki so v popolni lasti ŠUS, z njimi pa upravljajo (na temelju pogodbe) članice ŠUS. V 
Skupino 2 sodijo štirje športni objekti oz. športna igrišča v delni oz. celotni lasti organizacije, s katerimi 
upravljajo občine. V Skupino 3 sodi osem nešportnih objektov s katerimi se ne gospodari in upravlja – 
v naravi je predstavljajo travniki, sadovnjaki, parkirišča, pločniki, itd. V Skupino 4 sodijo štirje športni 
objekti oz. zemljišča, ki v strategiji upravljanja predvidevajo dolgoročno lastništvo in vir financiranja 
nepremičnega premoženja organizacije in so obravnavani kot objekti strateškega pomena. 

Finančna realizacija 2022 za nepremično premoženje ŠUS v EUR: 

Spodnji tabela prikazuje spremembe v društvenem skladu zaradi upravljanja nepremičnega 
premoženja v letu 2022. V tabeli so razmejeni prihodki in odhodki transakcijskega računa v povezavi z 
nepremičnim premoženjem oz. društvenim skladom. 

TABELA PRORAČUNA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2022 v EUR 

Finančna realizacija 2022 

Prihodki Odhodki 

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

435.669,00 
36.781,00 
22.767,00 

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 

0,00 
0,00 

1.437,00 
19.992,00 
44.810,00 

103.329,00 
0,00 

45.478,00 
280.171,00 

0,00 
0,00 

Skupaj 495.217,00 Skupaj 495.217,0 

Obrazložitev postavk Prihodki in Odhodki: 

Prihodki: 

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

 postavka Prihodki od prodaje premoženja vključuje prilive od prodaje zelenice ob železnici v 
Ljubljani (IRN 20), ki jo je odkupila Mestna občina Ljubljana in dvajset odstotni lastniški delež 
objekta v Šoštanju (IRN 45), ki ga je odkupila občina Šoštanj. Realizirana prodaja parcel 556/7 
in 556/9 k.o. Mali Videm občini Trebnje, kar v naravi predstavlja pločnik ob lokalni cesti 

 Postavka Domači javni viri financiranja vključuje prilive s strani Fundacije za šport, za 
investicijsko prenovo na objektu Vodnikova 155  

 

Odhodki: 

 postavka Davek za promet nepremičnin je vezana za prodajo objektov in zemljišč 
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 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 stroškovno direktno vezana na upravljalca ŠUS 

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

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

 postavka Finančne rezerve predstavlja novo vrednost rezervnega sklada 

 

2.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. PODLAGA ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO (odslej 
ŠUS oziroma društvo) zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu s 
Pravilnikom o računovodstvu in v skladu z 26. členom Zakona o društvih. ŠUS uporablja Slovenski 
računovodski standard (odslej SRS) 33, po potrebi tudi splošne računovodske standarde. Poslovne 
knjige se vodijo po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

2. POJASNILA O PRIMERLJIVOSTI POSTAVK 

Uporaba metod vrednotenja se v primerjavi s preteklimi leti ni spremenila, tako da ni učinkov na 
prikaz premoženja, obveznosti, ter finančnega stanja.  

Računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja in poslovnega izida.  

Pomembnih poslovnih dogodkov po datumu bilance stanja, ki bi vplivali na stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev ni. Prav tako ni pomembnih poslovnih dogodkov, ki po koncu 
obračunskega obdobja ne bi bili vključeni v izkaz poslovnega izida. 

Obveznosti iz naslova davka od dobička v letu 2022 ni. 

3. PREJETA IN PORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 

ŠUS je sodeloval na domačih in mednarodnih javnih razpisih. Sredstva iz proračuna RS v višini 

134.212,00 EUR so bila porabljena po razpisnih programih v letu 2022. Poleg sredstev iz proračuna so 

bila prejeta tudi sredstva Fundacije, Eko sklada,  donacij in drugih mednarodnih virov financiranja. Iz 

naslova mednarodnih virov financiranja je v letu 2022 zabeleženih 113.184,15 EUR prihodkov. 

Odobrena pa so tudi sredstva za prihodnja leta, ki pa bodo izkazana v prihodkih prihodnjih let. S strani 

Fundacije je društvo beležilo 95.000,00 EUR prihodkov za projekte. Iz sofinaciranja investicij, pa je 

društvo beležilo 15.380,22 EUR prihodkov. 

 
I. POJASNILA K BILANCI STANJA 

1. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva so izkazana po modelu nabavne 
vrednosti.  

Investicija v Športno hišo Ilirija se delno financira iz dolgoročnega posojila EKO SKLADA. Konec leta je 
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med dolgoročnimi razmejitvami iz tega naslova izkazano še 258.061,98 EUR. Iz tega naslova se je 
konec leta v prihodke preneslo 2.803,50 EUR za obračunano amortizacijo v deležu sofinanciranja. 

V skladu s sprejetim sklepom na skupščini marca 2016 je v letu 2016 opravilo podroben inventurni 
pregled nepremičnin v registru osnovnih sredstev. 

Nepremičnine vodene v registru do konca leta 2015 so se brisale in po popisu se je vzpostavil register 
nepremičnin. Inventurni viški nastali pri popisu nepremičnin v višini 510.401,58 EUR, se v skladu s SRS 
1 knjižijo med pasivne časovne razmejitve in se bodo prenašali v prihodke sorazmerno z obračunano 
amortizacijo ali prodajo oz izločitvijo nepremičnin iz registra.  

Investicije v teku 

Investicij v teku konec leta 2022 v knjigah ni. 

Naložbene nepremičnine 

Ko model vrednotenja naložbenih nepremičnin ŠUS uporablja model nabavne vrednosti. Naložbene 
nepremičnine se amortizirajo z uporabno enakomerne časovne amortizacije. Amortizacijska stopnja 
znaša 3 % naložbenih nepremičnin ŠUS v knjigah nima.  

Nepremičnine 

Povečanja - nabave 

V letu 2022 so bila zabeležena povečanja nepremičnin v višini 25.970,08 EUR. 

V znesku nabav je zajeto investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin, ki je povečalo nabavno 
vrednost nepremičnine v registru: 

 Gozdna šola Mozirje – priključitev na vodovod 

 Gozdna šola Mozirje – ureditev elektro dovodov in toalet 

 Gozdna šola Mozirje – ureditev kanalizacije 

Znižanja - izločitve 

V letu 2022 so bile realizirane naslednje prodaje nepremičnin: 

 Nepremičnina Šoštanj- Irn št. 45 – s knjigovodsko vrednostjo 91,00 EUR. Prodajna cena 
nepremičnine je znašala 28.281,00 EUR. Iz naslova prodaje je v knjigah zabeležen dobiček pri 
prodaji v višini 28.190,00 EUR. 

 Nepremičnino Ljubljana – Irn 20a – s knjigovodsko vrednostjo 1.485,00 EUR. Prodajna cena 
nepremičnine je znašala 4.500,00 EUR, posledično je bila v knjigah zabeležen dobiček pri 
prodaji v višini 3.015,00 EUR. 

Oprema 

Povečanja - nabave 

Nabavljena je bila oprema: 

 Kamere za varovanje ŠHI  v vrednosti 8.195,30 EUR 

 Toplotna črpalka v vrednosti 72.770,32 EUR 

 Dodatna oprema za toplotno strojnico v višini 6.153,97 EUR 
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Znižanja – izločitve 

Prodala se je računalniška oprema – s preostalo knjigovodsko vrednostjo 205,15 EUR. Iz naslova 
prodaje je bil ugotovljen dobiček v višini 444,85EUR. 

Neopredmetena osnovna sredstva 

Povečanja - nabave 

Ni bilo novih nabav. 

Popis osnovnih sredstev 

Pri popisu opreme je bila Izločena oprema v skupni višini nabavne vrednosti 590,90 EUR. Inventurna 
komisija je ob popisu ugotovila, da je oprema dotrajana in zato neuporabna. Oprema je bila v 
preteklih letih že v celoti amortizirana, zato odpis ne bremeni tekočega rezultata.  

Stopnje amortizacije 

 Zemljišča: 0 % 

 Neopredmetena osnovna sredstva: 10 % 

 Umetniška dela: 0 % 

 Zgradbe: 1 % 

 Deli objektov: 6 % 

 Vlaganja v tuja os sr.: 10 % 

 Oprema: 20 % 

 Računalniška oprema: 50 % 

 Drobni inventar do 500 EUR: 100 % 

 Naložbene nepremičnine 3 % 
 

Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev: 

 Zemljišče Zgradbe 
Premoženjske 

pravice 
Oprema Skupaj 

Nabavna vrednost      

Stanje na dan 
31.12.2021 

3.091.785,45 5.571.586,88 972,34 345.083,81 9.009.428,48 

Povečanje v letu 2022 0,00 25.970,08 0,00 87.119,59 113.089,67 

Zmanjšanje v letu 2022 1.576,00 0,00 0,00 1.291,87 2.867,87 

Stanje na dan 
31.12.2022 

3.090.209,45 5.597.556,96 972,34 430.911,53 9.119.650,28 

      

Popravek vrednosti      
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Stanje na dan 
31.12.2021 

0 366.652,76 112,86 230.272,51 597.038,13 

Amortizacija 0 63.713,80 97,23 22.744,06 86.555,09 

Zmanjšanje v letu 2022 0 0,00 0,00 1.086,72 1.086,72 

Stanje na dan 
31.12.2022 

0 430.366,56 210,09 251.929,85 682.506,50 

      

Neodpisana vrednost      

Stanje na dan 
31.12.2021 

3.091.785,45 5.204.934,12 859,48 114.811,30 8.412.390,35 

Stanje na dan 
31.12.2022 

3.090.209,45 5.167.190,40 762,25 178.981,68 8.437.143,78 

 

2. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Dolgoročne finančne naložbe: 

ŠUS Evrofitnes d.o.o.  3.750,00 EUR 

Dolgoročni depozit pri Delavski hranilnici d.d. v skupni višini 50.000,00 eur z zapadlostjo v letu 2029. 
Preostala dva depozita zapadeta v letu 2022, zato sta v skladu s SRS v bilanci stanja med kratkoročnimi 
finančnimi naložbami. 

Zveza ŠUS je odobrila dolgoročno posojilo Športni zvezi Ljubljana v skupni višini 72.000,00 EUR. 
Posojilo je bilo že delno vrnjeno v letu 2022. Iz tega naslov je na zadnji dan obračunskega obdobja 
izkazanih v bilanci stanja 56.000,00 EUR dolgoročnega posojila. 

3. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

Dolgoročne poslovne terjatve ni. 

4. ZALOGE TRGOVSKEGA BLAGA 

Zaloge materiala/ trgovskega blaga se vrednotijo nabavni vrednosti, porabljajo pa po metodi 
povprečne cene. Zmanjševanje zalog se vrednoti s pomočjo povprečnih cen. Prevrednotenje zalog na 
tržno vrednost se opravi s presojo vsake posamezne skupine zalog. V letu 2022 ni bilo prevrednotenja 
artiklov. 

Inventura zalog je bila opravljena konec leta. Pri popisu ni bilo ugotovljenih razlik.   

Stanje zalog trgovskega blaga konec leta 2022 znaša 16.617,93 EUR. 

5. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo obroki danega posojila Športni zvezi Ljubljana, ki zapadejo 
v letu 2023 v skupni višini 12.000,00 EUR. 
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6. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2022 znašajo 183.857,85 EUR. 

Stanje terjatev do kupcev na dan 31.12.2022 znaša 122.411,98 EUR, od tega izstopajo terjatve ŠUS 
Eurofitnes d.o.o. v višini  69.171,43 EUR (najemnina, obratovalni stroški),  Fundacije za financiranje 
športnih dejavnosti v višini 20.700,00 EUR in terjatve za tuja -odobrena – še ne izplačana sredstva v 
skupni višini 55.207,00 EUR. 

Morebitni popravki vrednosti zaradi oslabitve se oblikujejo po Pravilniku o računovodstvu za vsako 
poslovno terjatev na podlagi ocene njene izterljivosti.  

V letu 2022 popravki terjatev na novo niso bili oblikovani.   

Terjatev do družbe A-git je bila v preteklih letih že v celoti slabljena. Trenutni dolg družbe v knjigah 
znaša 105.600,14 EUR. (V letu 2011 odprodaja Delavskega Doma Kamnik v višini 750.000 EUR, 
vrednost doma je po cenitvenem poročilu 700.000 EUR. Družba A-git 2000 je nepremičnino v letu 
2011 odplačala v višini 400.000 EUR, 350.000 EUR je pa ostalo odprtih zaradi katerih je zadeva na 
sodišču, v letu 2014 so nakazali v višini 53.475,90 EUR, v letu 2015 so nakazali 171.412,78, v letu 2016 
so nakazali 16.712,45 EUR, v 2018 1.612,15 EUR in v letu 2020 664,87 EUR in v letu 2022 421,71 EUR). 
Po prejetem mnenju odvetniške družbe Jereb so se terjatve za obresti v višini 30.080,70 EUR do 
podjetja A-git odpisale v letu 2019, ker jih tudi v notarskem zapisu iz katerega izhaja terjatev do A-git 
ni bilo. Podjetje je v stečaju in na seznamu priznanih terjatev so terjatve v višini 108.298,87 EUR, Šusu 
je bila priznana tudi ločitvena pravica. Ker je verjetnost poplačila dolga nizka, je bila terjatev v višini 
74.680,70 EUR, kar predstavlja 70 % celotnih terjatev - v letu 2019 slabljena. V letu 2020 pa je bil 
slabljenih še 30 % terjatev. Stečajni postopek družbe A-git je bil končan 1.2.2022. 

Iz stečajne mase je društvo prejelo še zadnje nakazilo v višini 4.000,00 EUR. Razlika 101.600,14 EUR se 
dokončno odpiše. Ker je bila za omenjeno terjatev v preteklih letih že oblikovana slabitev -rezultat 
tekočega leta ni bremenjen. 

V letu 2022 je društvo odpisovalo naslednje terjatve: zgoraj omenjeni dokončni odpis slabljene 
terjatve A-git.  

Odpisane so bile terjatve do Fundacije za šport v višini 11.467,36 EUR iz naslova ne prejetih sredstev 
iz preteklih let. Terjatve do podjetja Savna Hren v višini 1.380,72 EUR, ter nekaj manjših terjatev, 
katerih izterjava bi bila višja od same vrednosti terjatve. Sprejet je bil tudi medsebojni dogovor o 
odpisu terjatve do ŠUS Eurofitnes v višini 7.633,42 EUR -od tega nekaj iz naslova neplačane najemnine 
iz leta 2020 – v času korone, ko prostorov dejansko niso uporabljali. Preostanek pa iz naslova 
neplačanih obratovalnih stroškov. Odpisi skupaj v višini 21.834,13 EUR povečujejo prevrednotovalne 
odhodke tekočega leta. 

Terjatve ŠUS-a so nezavarovane. 

7.  DENARNA SREDSTVA 

ŠUS ima odprt poslovni račun pri Intesa banki  d.d., NLB  in Delavski hranilnici d.d. Stanje na računih v 
EUR na dan 31.12.2022 znaša 142.699,21 EUR. V blagajni je na 31.12.2022 stanje 109,07 EUR. Društvo 
je v letu 2022 odprlo račune v CHF in tja preneslo sredstva iz sproščenih depozitov. Teh sredstev je 
skupaj 457.621,67 EUR. Skupaj vseh  denarnih sredstev na 31.12.2022 je 600.429,95 EUR. 

8.  AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Aktivne časovne razmejitve predstavlja prejet račun FFSE za stroške, ki se nanašajo na leto 2023. 

9. DOLGOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
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ŠUS ima konec leta 2022 izkazana v dolgoročnih razmejitvah prejeta sredstva od Fundacije za 
financiranje športnih organizacija v znesku 258.061,98 EUR. Ta sredstva so bila namenjena za 
izgradnjo Športne hiše Ilirija. Sredstva se porabljajo z amortizacijo omenjene nepremičnine. Iz tega 
naslova se je v letu 2022 preneslo v prihodke 2.803,50 EUR, kar predstavlja sorazmerni del 
amortizacije, glede na odstotek pridobljenih sredstev v primerjavi z investicijo. 

Iz naslova vzdrževanja nepremičnine Gozdna Šola Mozirje  pa so na razmejitvah konec leta 
evidentirana tudi prejeta sredstva v višini 15.184,29 EUR. Sredstva se sorazmerno prenašajo v 
prihodke z obračunano amortizacijo sredstev, za katera so bila pridobljena. V letu 2022 se je iz tega 
naslova preneslo 158,18 EUR.  

Na časovnih razmejitvah ima konec leta Šus evidentirano tudi vrednost umetniških del v višini 
12.060,00 EUR. Umetniška dela so evidentirana v osnovnih sredstvih. Ker se umetniška dela ne 
amortizirajo, ostaja znesek na časovnih razmejitvah odprt do prodaje oziroma izločitve iz registra 
osnovnih sredstev.  

Na dolgoročnih razmejitvah je evidentirana tudi nabavna vrednost zemljišča v Kranjski gori za 
159.500,00 EUR.  

Iz naslova ureditve registra nepremičnin je odprt na dolgoročnih razmejitvah tudi znesek inventurnih 
viškov nastalih pri popisu nepremičnin v višini 293.677,79 EUR, ki se skladu s SRS 1 prenaša v prihodke 
tekočega leta, sorazmerno z obračunano amortizacijo ali prodajo nepremičnin. V letu 2022 se iz 
razmejitev konec leta preneslo 1.921,01 EUR v prihodke iz naslova obračunane amortizacije in 
prodaje nepremičnin.  

Razmejitve iz  naslova prejetih sredstev Fundacije za obnovo zunanjih površin ŠHI znašajo 10.759,58 
EUR. V  prihodke so se prenesla sredstva v višini 1.128,22 EUR -sorazmerni del amortizacije leta 2022 
od opreme in ureditve zunanje telovadnice.  

Razmejitve iz naslova prejetih sredstev sofinanciranja Eko sklada v višini EUR za nakup toplotne 
črpalke v letu 2019 znašajo 9.686,88 EUR. Sorazmerni del amortizacije leta 2022 znaša 717,60 EUR in 
za toliko so se v letu zmanjšale oblikovane razmejitve. 

V letu 2021 so bile oblikovane dolgoročne razmejitve iz naslova prejetih sredstev Fundacije iz razpisa 
»Ureditev dvorane za funkcionalno vadbo in vzdrževanje bazena«, konec leta 2022 znaša preostanek 
sredstev 20.962,76 EUR. V letu 2022 je bilo zaradi obračunane amortizacije knjiženih sorazmerno 
1.829,08 EUR prihodkov. 

V letu 2022 so bila prejeta sredstva za energetsko sanacijo ŠHI v višini 22.767,00 EUR. Iz naslova 
amortizacije in stroškov investicije je bilo v prihodke leta 2022 prenesenih 6.702,96 EUR prihodkov, 
tako da na dolgoročnih razmejitvah ostaja konec leta 16.064,04 EUR. 

10. DOLGOROČE FINANČNE OBVEZNOSTI 

ŠUS je v letu 2012 črpal dolgoročni kredit EKO SKLADA v višini 477.826,58 EUR in v letu 2013 pa 
378.558,42 EUR, skupaj 856.385,00 EUR. V letu 2015 se je glavnica pričela odplačevati, tako da je 
preostali dolg na dan 31.12.2022 173.504,80 EUR. Od tega so zapadli obroki v letu 2022 v skupni višini 
36.527,32 EUR v knjigah prenešeni na kratkoročni del kredita. Dolgoročni del kredita na 31.12.2022 
znaša 136.977,47 EUR 

Posojilo je zavarovano s hipoteko na nepremičnini parcela 456/1 k.o. 1739 Zgornja Šiška z vsemi 
objekti na navedeni parceli. Glavnica upnikove terjatve se od dneva črpanja kredita obrestuje po 
spremenljivi obrestni meri v višini trimesečni EURIBOR za EUR in 1,5 % letno. 

Društvo je pridobilo dolgoročni kredit Eko sklada v skupni višini 47.000,00 eur za nakup toplotne 
črpalke. Sredstva kredita je kreditodajalec nakazal direktno Elektru Ljubljana na osnovi predloženih 
računov. Kredit se prične odplačevati najkasneje 1.9.2022. Stanje kredita na 31.12.2022 je 40.958,40 
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EUR. Kratkoročni del kredita znaša 6.714,24 EUR (obroki v letu 2023), razliko 34.244,16 EUR pa 
predstavlja dolgoročno finančno obveznost. 

Društvo je za nakup vozila v letu 2021 sklenilo leasing pogodbo. Obveznost iz naslova leasing pogodbe 
konec leta znaša še 5.123,74 EUR glavnice. Od tega je na kratkoročni del finančnih obveznosti 
preneseno 5.280,96 EUR (obroki leta 2023). 

11. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

Dolgoročne poslovne obveznosti predstavljajo prejete varščine najemnikov prostorov v višini 5.204,88 
EUR. 

12. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

Kratkoročni dolgovi se ob začetnem prepoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. 
Skupaj znašajo 48.522,52 EUR. Predstavljajo pa naslednje obveznosti: 

Kratkoročni del posojila Eko sklad      36.527,32 EUR 

Kratkoročni del posojila Eko sklad 2         6.714,24 EUR 

Kratkoročne obv. iz finančnega najema        5.123,74 EUR 

13. KRATKROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

Stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti konec leta znaša skupaj 109.531,86 EUR 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo: 
Obveznosti do dobaviteljev, predplačila    89.005,60 EUR 
Druge kratkoročne obveznosti      20.526,26 EUR 

14. KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Predstavljajo odložene prejete prihodke iz prejetih sredstev v skupni višini 51.415,19EUR in se 
nanašajo na prihodnja leta: 

 9.415,19 EUR za projekt Paripre 

 42.000,00 EUR za projekt Playful ageing 
 

II. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

ŠUS pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti od članarin in drugih prispevkov članov, iz 
sredstev Fundacije za šport, iz sredstev Evropske komisije, iz proračuna države (Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,), iz lastne dejavnosti, dotacij športnih 
organizacij iz tujine in drugih virov.  

Sodilo za razdelitev med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo je razmerje med prihodki pridobitne 
dejavnosti in prihodki nepridobitne dejavnosti. Delež pridobitne dejavnosti za leto 2022 znaša 49,43 
% vseh prihodkov. 

ŠUS uporablja enakomerno časovno amortizacijo. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne 
amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je dano v uporabo. Opredmetena osnovna 
sredstva, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, razporedi kot drobni inventar. 

V ŠUS je bilo v letu 2022 glede na opravljene ure povprečno število zaposlenih 4,21.  

V letu 2022 znaša presežek odhodkov nad prihodki 145.566,76 EUR. Negativen poslovni izid (presežek 
odhodkov nad prihodki) je predvsem posledica gospodarjenja z nepremičninami in izhaja iz 
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amortizacije nepremičnin, katera na letnem nivoju predstavlja 63.713,80 EUR odhodkov. Društvo je v 
letu 2022 namenilo tudi 179.045,93 EUR dotacij društvom. 

V letu 2022 društvo  beleži rast čistih prihodkov od prodaje v skupni višini 92.216,67 EUR v primerjavi 
z letom 2021, kar se odraža tudi v nižjem presežku odhodkov nad prihodki, kot ga je izkazovalo v letu 
2021.   

Društveni sklad se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 145.566,76 EUR iz naslova presežka 
odhodkov nad prihodki tekočega leta.  
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3. PROGRAMI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

SLOVENIJA V GIBANJU   

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

Program Slovenija v gibanju, ki združuje mrežo organiziranih strokovno vodenih vadb in mrežo 
športno-rekreativnih prireditev, je namenjen udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi 
predznanji in sposobnostmi, vseh starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih 
regijah. Udeležba na programu je brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v 
raznolikih športnih panogah in preizkusih v številnih krajih po vsej Sloveniji. Dogodki in strokovno 
vodene vadbe so namenjeni povečanju števila telesno dejavnih prebivalcev Slovenije in 
medgeneracijskemu povezovanju, poskrbljeno je za različno telesno pripravljene osebe z namenom 
zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne. 
Program je načrtovan in izveden skladno z merili Okoljevarstvenega kodeksa OKS -ZŠZ in z merili 
projekta »Čista zmaga«. Pretežno se izvaja na zunanjih športnih objektih ali športnih površinah v 
naravi, in sicer na način, da nima negativnih vplivov na naravo in okolje. 

 

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

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

Spletni koledar tako organizatorjem kot obiskovalcem nudi: 

 pregled organiziranih strokovno vodenih vadb 

 bogat nabor športno rekreativnih prireditev v Sloveniji in nekaj tudi v tujini s ključnimi 

informacijami o dogodkih (naziv prireditve, čas trajanja, način prijave, strošek udeležbe, 

dodatno gradivo) 

 pregled izobraževanj na področju športne rekreacije 

 števec s pregledom skupnih ur gibanja 
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 poljudno-strokovno vsebino s področja prehrane, vadbe, zdravega načina življenja 

 predstavitev promotorjev projekta 

 zapise in utrinke z dogodkov, prireditev in vadb 

 izmenjavo izkušenj in dobrih praks 

 izmenjavo, izposojo, prodajo športnih rekvizitov in opreme ter storitev 

V letu 2022 se nam je priključilo 69 lokalnih izvajalcev, ki izvajajo preko 140 športno rekreativnih vadb 
in dogodkov. Strokovno vodene vadbe se izvajajo celotno leto, pri čemer imajo nekatere vadbene 
skupine pavzo v času poletnih šolskih počitnic, nekatere vadbe pa se izvajajo na prostem in imajo 
posledično pavzo v zimskih mesecih. Vse aktivnosti v okviru programov Športne unije Slovenije in 
delovanje zveze potekale skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa in priporočili pristojnih 
institucij.  

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

1. STROKOVNA PODPORA 

 brezplačna udeležba za predstavnika društva na slovesni prireditvi, 

 strokovno svetovanje na področju organizacije in izvedbe športnih programov. 

2. PROMOCIJSKA PODPORA 

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

 promocijo v okviru rednih medijskih aktivnosti programa Slovenija v gibanju, 

 pomoč pri vzpostavitvi povezav z lokalnimi mediji, 

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

 promocija prireditve in vadb na socialnih omrežjih ŠUS. 

3. ORGANIZACIJSKA PODPORA 

 sofinanciranje strokovnega kadra, ki izvaja aktivnosti, 

 popust pri izposoji rekvizitov in opreme, 

 možnost ureditve ugodnega zavarovanja: odgovornosti strokovnih delavcev in organizatorja 

ter nezgodnega zavarovanja vadečih in udeležencev, 

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

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

medalj in pokalov ter 

 koriščenje različnih storitev partnerjev (moderiranje, fotografiranje …). 

4. INFORMACIJSKA PODPORA 

 možnost objave potreb po prostovoljcih in strokovnih delavcih ter 

 možnost naročila ugodne postavitve spletne strani. 

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

 



   

23 

 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število članic ŠUS, vključenih v projekt SVG: 69 

 Število vseh izvedenih dogodkov in vadb: preko 140 

 Število udeležencev športno-rekreativnih prireditev in vadb: 16.453 

 Regijska zastopanost: vse slovenske regije. 

 Sofinanciranje strokovnega kadra lokalnih izvajalcev programa. 

 Široka mreža rednih strokovno vodenih vadb in dogodkov po vsej Sloveniji. 

 Številčen nabor športnih dogodkov na enem mestu (spletni koledar Slovenija v gibanju) in 

beleženje števila ur gibanja v okviru vključenih dogodkov. 

 Zagotovitev strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje prireditev in 

vadb, vključenih v mrežo. 

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 

 Povezovanje društev/organizatorjev, izvedba večjih regijskih dogodkov in nacionalni športni 

dogodek. 

 Dvigniti število udeležencev na športnih dogodkih, vadbah in izobraževanjih. 

 Promocija dogodkov nacionalno in regijsko. 

 Povečanje ozaveščenosti o pomenu gibanja za zdravje v lokalnem okolju.  

 Dvig ozaveščenosti širše javnosti o možnostih gibanja v prostem času preko socialnega 

stičišča: www.slovenijavgibanju.si.  

 Dinamičen Facebook profil.  

 Štartno ciljni lok in ostala oprema se redno izposoja. 

 Dvig prepoznavnosti projekta Slovenija v gibanju, dvig ozaveščenosti o pomenu gibanja ter 

dvig prepoznavnosti Športne unije Slovenije. 

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

Redna organizirana vadba poteka v različnih krajih po vsej Sloveniji v organizaciji članic Športne unije 
Slovenije. Aktivnosti članic Športne unije Slovenije, vključenih v program, potekajo v sledečih krajih: 
Ljubljana, Senovo, Sevnica, Kranj, Maribor, Domžale, Borovnica, Šentvid, Nova Gorica, Ajdovščina, 
Kidričevo, Koper, Gorišnica, Bakovci, Mozirje, Trbovlje, Novo mesto, Vipavska doolina, Jesenice, 
Dobrepolje, Bruhanja vas, Medvode, Trnava, Gomilsko, Slovenj Gradec, Knežak, Sežana, Vipava, 
Vinica, Komen, Višnja Gora, Žirovnica, Škale pri Velenju, Bled, Brdo pri Kranju, Murska Sobota, 
Cerknica, Planici, Log pri Brezovici. 

Posledica neaktivnega življenjskega sloga so zdravstvene težave posameznikov, pogosto prav bolečine 
v križu. Raziskave so potrdile, da z ustrezno redno telesno vadbo lahko odpravimo večino bolečin v 
križu oziroma delujemo preventivno. Športna unija Slovenije je to področje prepoznala kot prioritetno 
v sodobnem času, zato smo letos namenili tej tematiki več pozornosti in jo vključili v svoje programe. 
Poleg tega smo mrežo rednih telesnih vadb razširili tudi z izvajalci strokovno razvite vadbe Zdrava 
vadba ABC, ki ji sledi nadaljevanje Zdrava vadba DEF(G).  

GIBALNA PISMENOST  

Nacionalni program GIBALNA PISMENOST je namenjen celostnemu pristopu k razvoju otrok in 
mladostnikov na področju splošne telesne pripravljenosti in športa ter vzpostavljanju pozitivnega 
odnosa do gibanja in športa v vseh starostnih obdobjih. 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, 
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saj so prav starši ključni pri ustvarjanju zdravih življenjskih navad v otroštvu. Značilnosti sodobnega 
življenjskega sloga so premalo gibanja, več sedenja, nezdrav način prehranjevanja in tvegane oblike 
vedenja. Redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na   višjo   kakovost   življenja:  telesno   zdravje, 
mentalno zdravje, splošno počutje, dobri družinski in medčloveški odnosi, samospoštovanje in 
samopodoba … 

Pojem gibalne pismenosti k razvoju gibalnih kompetenc pristopa celovito in ne zajema zgolj 
motoričnih oziroma gibalnih sposobnosti. Gibalna pismenost združuje 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. 

 

Program GIBALNA PISMENOST zajema 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 je v ospredju celosten pristop, ki zajema razvoj in delo na vseh štirih področjih 

(telesno, psihološko, socialno in kognitivno).  

Namenjen je udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi predznanji in sposobnostmi, vseh 
starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih regijah. Udeležba na programu je 
brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v raznolikih športnih aktivnostih in 
preizkusih v številnih krajih po vsej Sloveniji. Program je načrtovan in izveden skladno z merili 
Okoljevarstvenega kodeksa OKS -ZŠZ in z merili projekta »Čista zmaga«. Pretežno se izvaja na zunanjih 
športnih objektih ali športnih površinah v naravi, in sicer na način, da nima negativnih vplivov na 
naravo in okolje. 

V letu 2022 je bilo v okviru programa Gibalna pismenost izvedeno 16 športno rekreativnih vadb in 6 
dogodkov. Strokovno vodene vadbe se izvajajo celotno leto, pri čemer imajo nekatere vadbene 
skupine pavzo v času šolskih počitnic. V torek, 7. junija 2022, je bilo izvedeno strokovno izobraževanje 
v Bernardinu, in sicer je dopoldanskem času potekal plenarni del, popoldan pa so bile organizirane 
praktične delavnice.  

Izvedene aktivnosti: 
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 Predstavitve projekta ter povabilo partnerjem, ki so v preteklosti že sodelovali in 

organizacijam, ki še niso in delujejo na področju vzgoje mladih. 

 Zbiranje prijav in oblikovanje mreže lokalnih izvajalcev, ki bodo sodelovali v programu.  

 Strokovna podpora in svetovanje lokalnim izvajalcem programa. 

 Priprava pogodb, dopisov, vabil, navodil in CGP. 

 Urejanje pogodb z lokalnimi izvajalci. 

 Oblikovanje priporočil za izvedbo telesne vadbe za razvoj gibalne pismenosti. 

 Priprava in izvedba promocijske akcije o pomenu gibalne pismenosti. 

 Priprava in izvedba predavanj za starše z namenom ozaveščanja staršev o pomenu gibalne 

pismenosti. 

 Promocija programa in aktivnosti lokalnih izvajalcev na nacionalni, regijski in lokalni ravni 

(mediji, socialna omrežja). 

 Naročilo in distribucija promocijskega materiala. 

 Nudenje možnosti izposoje kompleta pripomočkov in rekvizitov za organizatorje. 

 Nudenje možnosti koriščenja ugodnosti za lokalne izvajalce. 

 Sofinanciranje lokalnih izvajalcev programa. 

 Zbiranje poročil o izvedbi in fotografij z dogodkov. 

 Vmesna evalvacija projekta. 

Doseženi cilji: 

Vse aktivnosti v okviru programov Športne unije Slovenije in delovanje zveze potekale skladno z 
ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa in priporočili pristojnih institucij.  

 Sofinanciranje strokovnega kadra lokalnih izvajalcev programa. 

 Široka mreža rednih strokovno vodenih vadb. 

 Povezovanje lokalnih izvajalcev (športnih organizacij) z institucijami drugih sektorjev 

(psihologija, zdravstvo, izobraževanje). 

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije brezplačne raznovrstne športne aktivnosti. 

 Ozaveščanje strokovnega kadra in splošne javnosti o pomenu gibalne pismenosti. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

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

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

 Povečanje ozaveščenosti o pomenu gibanja za zdravje v lokalnem okolju.  

 Dinamičen Facebook profil.  

 Dvig prepoznavnosti projekta Gibalna pismenost, dvig ozaveščenosti o pomenu gibalne 

pismenosti ter dvig prepoznavnosti Športne unije Slovenije. 

 Dodatno izobraževanje strokovnega kadra. 

 
Lokacije vadbe v okviru programa Gibalna pismenost: Ljubljana, Maribor, Šentvid, Rečica: ob Savinji, 
Braslovče, Trnava, Tabor, Griže. 

Dogodki za promocijo in dvig ozaveščenosti o pomenu gibalne pismenosti: 

 Novo mesto, 27. 4. 2022 

 Novo mesto, 1. 5. 2022 

 Portorož, 7. 6. 2022 

 Ljubljana, 17. 6. 2022 

 Maribor, 12. 6. 2022 

 Koper, 22. 7. 2022 
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 Koper, 29. 7. 2022 

 Mozirje, 6. 8. 2022 

VETER V LASEH 

Nacionalna športno-družbena akcija Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti se je v letu 2022 
odvila že 27. leto zapored. Osrednja cilja akcije, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in 
družinam, sta širiti ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način 
preživljanja prostega časa in najboljšo protiutež vsem oblikam (sodobnih) zasvojenosti. Projekt 
izvajamo na nacionalni ravni skozi celo leto, zato sočasno prispeva tudi k dvigu števila telesno aktivnih 
otrok in mladostnikov. 

 

V letu 2022 je v akciji sodelovalo 32 lokalnih izvajalcev, ki so skupaj pripravili in izvedli 43 dogodkov za 
otroke in mladostnike. Dogodki so se odvijali predvsem v poletnem in zgodnje jesenskem času. Kljub 
številnim ukrepom in otežujočim razmeram smo uspeli zagotoviti pokritost dogodkov po celotni 
Sloveniji. Največ dogodkov je bilo izvedenih v poletnih mesecih in septembra, ko smo v akcijo vključili 
še praznovanje novega slovenskega praznika - Dan slovenskega športa (23. september). 

Osrednji cilj projekta Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti je skozi športno – družabne igre 
mladim predstaviti gibanje kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in vzbuditi zanimanje 
za šport in športno aktivnosti skozi igro in zabavno druženje. Menimo, da smo s konceptom, ki 
spodbuja ekipni duh in sodelovanje, uspeli v dogodke vključiti tudi običajno manj aktivne otroke in 
mladino oziroma tiste, ki se izogibajo tekmovalno naravnanim aktivnostim. K temu je dodatno 
prispevalo še dejstvo, da smo v akcijo letos uspeli vključili veliko število osnovnih šol in posledično 
tudi tiste otroke, ki morda nimajo vedno priložnosti sodleovati v športnih ali družabnih aktivnostih.  

Organizatorji so pripravili raznolike športne in obšportne programe, pri čemer so bile vključene tako 
ekipne aktivnosti kot prikaz posameznih športov. Z raznolikostjo programa dogodkov Veter v laseh 
želimo mladim predstaviti pestrost športnih aktivnosti in jih motivirati k preizkušanju le teh ter 
nenazadnje k vzpostavljanju navade rednega športnega udejstvovanja.   

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

Doseženi kazalniki: 

 Število članov mreže: 32 lokalnih aktivnosti in več kot 7.000 udeležencev akcije. 

Doseženi cilji: 

 Vzpostavljena mreža lokalnih izvajalcev akcije. 

 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in njihovo vključevanje v izvedbo. 
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 Okrepitev sodelovanja z lokalnimi športnimi organizacijami. 

 Okrepitev sodelovanja z zdravstvenimi, vzgojnimi in socialnimi organizacijami. 

 Okrepitev mreženja in komuniciranja med izvajalci in lokalnimi političnimi akterji. 

 Okrepitev kakovosti izvajanja športno - družbenih prireditev lokalnih izvajalcev. 

 Osveščanje in informiranje javnosti o pomenu redne telesne aktivnosti otrok in zdravem 

načinu prehranjevanja. 

S pomočjo lokalnih partnerjev smo dosegli naslednje cilje: 

 Povečanje prepoznavnosti akcije med širšo javnostjo. 

 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in potencianim podpornikom projekta. 

 Povečanje medijske prepoznavnosti projekta. 

 Širitev kroga stalno aktivnih v športu s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj 

dejavni. 

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

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

zabavno druženje. 

 Povečanje ozaveščenost mladih o zdravem načinu življenja. 

 Povečanje ozaveščenosti mladih o negativnih posledicah različnih vrst odvisnosti in pozitivnih 

učinkih športne aktivnosti. 

Lokacije izvedenega programa: Domžale, 23.04.2022, Vojnik, 14.05.2022, OŠ Grahovo, 20.05.2022, 
OŠ Notranjski odred Cerknica, 20.05.2022, Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje, 20.05.2022, 
Cirkovci, 20.05.2022, Kidričevo, 11.06.2022, Dobrna, 21.05.2022, Ljubljana, 24.05.2022, Kamnik, 
26.05.2022, Ptuj, 3.06.2022, Velenje, 25.05.2022, Vuzenica, 20.6.2022, Dolina, 28.05.2022, Bakovci, 
3.06.2022, Vanča vas, 10.06.2022, Sevnica, 30.05.2022, Sevnica, 7.12.2022, Športno igrišče, 
11.06.2022, Kranj, 27.06.2022, Kranj, 25.10.2022, Ajdovščina, 1.07.2022, Ajdovščina, 8.07.2022, 
Ajdovščina, 15.07.2022, Ajdovščina, 22.07.2022, Ajdovščina, 29.07.2022, Ajdovščina, 5.08.2022, 
Športni dom Sevnica, 25.08.2022, Športni park Izlake, 6.6.2022, Trnovska vas, 20.05.2022, Rogaška 
Slatina, 2.06.2022, Vransko, 26.05.2022, Vransko, 11.06.2022, Jurkova koča na Lisci, 18.08.2022, 
Cerkvenjak, 27.05.2022, Apače, 6.06.2022, Kamnik, 22.06.2022, Trnovo, 17.6.2022, Ljubljana, 
12.06.2022, Zreče, 1. 7. 2022, Slovenj Gradec, 31. 5. 2022, Vrhpolje, 30.06.2022. 

ZDRAVO DRUŠTVO  

Z znakom kakovosti Zdravo društvo nagrajujemo športne organizacije za njihovo prizadevanje pri 
promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki se odvija širom 
Slovenije. 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 za dve leti.  

V mrežo je bilo v letu 2022 vključenih 18 društev iz cele Slovenije. Zdrava društva so izvajalci 
programa telesne vadbe Zdrava vadba ABC, ki je namenjen telesno manj in nedejavnim oziroma 
posameznikom, ki se po daljši odsotnosti, poškodbah ali boleznih vračajo v redno telesno aktivnost.  

Kriteriji za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo:  

 Celostno zastavljeni vadbeni programi  

 Enotna organizacijska struktura  

 Strokovna usposobljenost vaditeljev in trenerjev  

 Stalen nadzor kakovosti  

 Vloga društva kot partnerja v projektu 
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Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je 
celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih.  

 

 

 

Osrednji namen projekta je povečati 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.  

Poglaviten cilj v 2022 je bil podpreti vadbene programe društev s testiranjem telesne pripravljenosti 
ter okrepitev sodelovanja z zdravstveno stroko v smislu vzajemne promocije vadbenih programov 
Zdravih društev ter preventivnih programov v zdravstvenih domovih (ZD), zdravstveno vzgojnih 
centrih (zvc) in centrih za krepitev zdravja (CKZ), ki poteka preko Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). Slednje je potekalo preko promocije mreže in predstavitve programov športnih društev 
v skupinah znotraj delavnic zdravstvenovzgojnih centrov ter preko uporabe programa Zdrava vadba 
ABC v programih zdravstvenovzgojnih centrov.  

Osnova za spremljanje in načrtovanje telesne pripravljenosti je njena ocena, osnovno orodje pa 
testiranja splošne telesne pripravljenosti, na podlagi katerih se posameznika usmeri v zanj ustrezno 
težavnost programa telesne vadbe. Zato smo programe vadb znotraj društev uskladili z ustreznim 
sklopom testov za oceno telesne pripravljenosti glede na starost in osnovno telesno pripravljenost. V 
ta namen se v društvih uporablja European Fitness Badge, ki omogoča individualno svetovanje s 
priporočili, ki smo ga vključili v certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju. Vaditelj 
športne rekreacije tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi 
katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam. 
Konstantno testiranje telesne pripravljenosti in individualna povratna informacija pa omogoča tako 
udeležencem kot vaditelju spremljanje napredka vadečega.  

Testiranje telesne pripravljenosti predstavlja učinkovit inštrument za športna društva in 
vaditelje/trenerje: 

 za oceno telesne pripravljenosti vadečih; 

 kot podlago za pripravo (večmesečnega) programa vadbe; 

 za spremljanje napredka v telesni pripravljenosti vadečih; 

 kot individualno svetovanje s priporočili za vaše vadeče; 

 kot priznanje vadečim ob zaključku sezone; 

 pridobivanju novih članov oziroma vadečih; 

 motiviranju posameznika pri vzpostavitvi aktivnega življenjskega sloga; 

 vključevanju manj aktivnih ljudi v redno telesno vadbo in športne aktivnosti. 

Izvedene aktivnosti in doseženi kazalniki: 

 Stabilna mreža z 18 društvi iz cele Slovenije. 
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Člani mreže zdravo društvo 2022: ŠD IZLAKE, ŠD GIB, ŠD ŠENTVID – LJUBLJANA, ŠRD VRHPOLJE, ŠD 
ZADVOR, ŠD POLJE, ŠD TRNOVO, PARTIZAN BAKOVCI DTV, ŠD ANDO HIRSCHMANN, ŠD SOKOL 
BEŽIGRAD, SPLOŠNO ŠD TRŽIČ, DŠR PARTIZAN KOPER,  ŠD MOSTE, ŠD NARODNI DOM, DTV PARTIZAN 
POBREŽJE MARIBOR, UŠZ PRIMORSKE, ŠD EFI, DRUŠTVO MOTIVAKCIJA. 

JUNAKI PLAŽE 

Nacionalni projekt Junaki plaže predstavlja inovativen projekt na športnem področju v Sloveniji. 
Prednost in inovativnost projekta Junaki plaže je v tem, da je sestavljen iz atraktivnih in zabavnih 
športnih panog, ki so zanimive široki množici in jih lahko izvaja vsakdo tudi brez predhodnega 
predznanja. Nacionalni projekt Junaki plaže je sestavljen iz več množičnih športnih prireditev, ki so se 
izvedle v različnih krajih po vsej Sloveniji (Novo mesto, Ljubljana, Portorož, Braslovče, Mokronog, 
Dolenjske Toplice, Preddvor, Beltinci). Privabili smo 634 udeležencev, mladih od 7. do 15. leta starosti, 
pri čemer so bile aktivnosti prilagojene starostni kategoriji.  

 

Udeleženci športne prireditve so se preizkusili v različnih športnih aktivnostih, predvsem v atraktivnih 
in novejših športih, ki so zanimivi za širšo množico ljudi, kot so odbojka na mivki, tenis na mivki, 
nogomet na mivki in v zanimivih športnih izzivih, kot je spretnostni poligon ter poligon moči in 
hitrosti. Predznanje in izkušnje v teh športih ni obvezno, saj je program prireditev primeren tako za 
začetnike kot tudi za bolj natrenirane športnike. Udeleženci so sodelovali v ekipah po 5-6 oseb obeh 
spolov. Ekipa mora obvezno sodelovati v vseh športnih panogah na prireditvi. Gibanje s tem 
približamo širšemu krogu mladostnikov. Prireditev je povezoval izkušen moderator, za prijetno vzdušje 
in popestritev pa je poskrbel pester spremljevalni program. Nadgradnja projekta v prihodnjih letih bo 
razširitev in izvedba množičnih športnih prireditev Junaki plaže v še več občinah po vsej Sloveniji, ki jo 
bo spremljala odmevna promocijska akcija.  

Športne prireditve Junaki plaže smo organizirali v skladu s trajnostnim razvojem. V konceptu program 
v ospredju ni tekmovalnost in s tem poraz, temveč igra, zabava, druženje, solidarnost, varovanja 
okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, fair play in spoštovanje. Vsebina prireditve je prilagojena 
lokalnim zmožnostim v posameznem kraju. Raznovrstnost športne ponudbe na prireditvah je privabila 
večje število udeležencev, prav tako pa raznolikost samega gibanja zelo pozitivno vpliva na razvoj in 
ohranjanje telesne kondicije posameznika. 

Doseženi cilji: 

 v program pridobiti otroke in mladino, ki še niso vključeni v redni vadbeni proces v 

tekmovalnih selekcijah športnih klubov, 

 mladim ponuditi kvalitetne in zanimive športne dejavnosti, ki se jih bodo z veseljem 

udeleževali in prek njih doživljali čustveno in psihično sprostitev, 

 pridobitev novih znanj in idej za preživljanje prostega časa, 
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 nadomestiti pomanjkanje gibanja, 

 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,  

 vključitev mladih v prostovoljstvo in razvoj delovnih navad, 

 razumeti in sprejemati različnost v sposobnostih, znanjih in interesih, 

 navajanje na kulturen odnos do sovrstnikov in upoštevanje fair play vrednot. 

ŠPORTNE POČITNICE ZA MLADE  

Športna unija Slovenije je v sodelovanju z lokalnim športnim društvo T.E.A.M. iz Mozirja in ponovnem 
sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Velenje in Rotary klubom Velenje že osmo leto zapovrstjo 
organizirala ter izvedla brezplačne športne počitnice za otroke iz socialno ogroženih družin, ki so 
potekale v Gozdni šoli Mozirje. Športna unija Slovenije je organizirala in koordinirala izvedbo športnih 
počitnic - poskrbela je za nastanitev, prehrano in administracijo, prav tako pa je krila večinski finančni 
del počitnic. Veliko finančno pomoč je zagotovil tudi Rotary club iz Velenja. Športno društvo T.E.A.M. 
je pripravilo pester športni program in ga izvedlo s strokovno podkovanimi vaditelji. Ker je bilo 
zanimanja ponovno veliko, se je maksimalna kapaciteta skupine hitro zapolnila. Otroci so prišli iz 
Velenja in okoliških krajev, za njihovo prijavo in informiranje je poskrbela Zveza prijateljev in mladine 
Velenje.   

Program športnih počitnic v Gozdni šoli Mozirje 

Športnih počitnic, ki so potekale od 2. – 6. avgusta 2022, se je udeležilo 20 otrok iz socialno šibkejših 
okolij, za katere so poskrbeli štirje izkušeni animatorji. Program je temeljil na zdravem in kvalitetnem 
preživljanju prostega časa v stiku z naravo in poudarkom na športnih aktivnostih brez prisotnosti 
elektronskih naprav. Zajemal je številne športne in družabne aktivnosti. Otroci so se tekom počitnic 
preizkušali v športnih panogah, kot so npr. nogomet, odbojka, košarka, badminton, med dvema 
ognjema ter spoznali nekaj prvin iz področja gimnastike, atletike in borilnih veščin. Vsako jutro je bila 
pred zajtrkom na sporedu tudi jutranja telovadba, toplo vreme pa je omogočalo kopanje v reki Savinji 
in organizacijo vodnih iger. Za protiutež vsem športnim dejavnostim so bile prirejene kreativne 
delavnice in druge družabne aktivnosti, kot so obisk Mozirskega gaja in Koruznega Labirinta. Otroke so 
v Gozdni šoli z obiskom presenetili tudi pripadniki Slovenske vojske, ki so jim predstavili vojaško 
opremo in avtomobile. Vsi otroci so na pričetku počitnic prejeli tudi različne zadolžitve in naloge, kar 
je pripomoglo k temu, da so se navadili nekaterih osnov reda in organizacije.  

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število udeležencev: 20 udeležencev programa. 

 Okrepitev sodelovanja z vzgojnimi in socialnimi organizacijami. 

 Okrepitev sodelovanja z mladinskimi organizacijami. 

 Okrepitev sodelovanja z lokalnimi izvajalci. 

 Širitev kroga stalno aktivnih v športu s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj 

dejavni. 

 Mladim predstaviti gibanje in šport kot zdrav, a zabaven način preživljanja prostega časa. 

 Vzbuditi zanimanje mladih za šport in športno aktivnosti skozi igro in zabavno druženje. 

 Povečanje ozaveščenost mladih o pravilni skrbi za okolje in zdravem načinu življenja. 

 Okrepitev odgovornosti in medsebojnega sodelovanja pri otrocih skozi različne naloge in 

zadolžitve tekom počitnic.  

AKTIVNO STARANJE 

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

 

 

 

Osrednji del programa so regijski in nacionalni enodnevni dogodki Festival aktivnega staranja, v 
okviru katerih se izvedejo raznovrstni vadbeni programi, testiranja telesne pripravljenosti in delavnice 
oziroma predavanja za osveščanje starejših o pomenu telesne dejavnosti v tretjem življenjskem 
obdobju za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost. Festival aktivnega staranja je 
vseslovenski projekt, ki spodbuja vsakodnevno gibanje in druženje starejših ter vključuje ozaveščanje 
tako javnosti kot strokovnih delavcev o pomenu varne vadbe za starejše, ki je ustrezno prilagojena tej 
populaciji. Projekt se je izvajal skozi celo leto na nacionalni ravni na različnih lokacijah. 

V sklopu projekta smo poleg redne vadbe v različnih krajih po vsej Sloveniji tako izvedli 43 dogodkov 
Festival aktivnega staranja. Osrednji cilj dogodkov je bil starejšim osebam ponuditi možnost 
brezplačne vadbe in predstavitve telesne vadbe, primerno prilagojene populaciji ter jih tako 
spodbuditi v redno telesno aktivnost. Vadbo so dopolnjevala krajša poljudno strokovna predavanja, ki 
so starejšim ponudila informacije glede telesne vadbe v starosti, napotke za zdravo in kvalitetno 
življenje in aktivno staranje. Na podlagi rezultatov testiranja so bili udeleženci usmerjeni v ustrezen 
vadbeni program v lokalnem okolju.  

Vse aktivnosti v okviru programov Športne unije Slovenije in delovanje zveze potekale skladno z 
ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa in priporočili pristojnih institucij.  

Vsebina dogodkov Festival aktivnega staranja: 

 brezplačni raznovrstni vadbeni programi, 

 vadba za starejše, 

 testi za preverjanje telesne pripravljenosti, 

 delavnice in kratka predavanja s poudarkom na osveščanju o pomenu telesne dejavnosti za 

ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost. 

Lokacije dogodkov Festival aktivnega staranja: Medvode, Novo mesto, Ljubljana, Grosuplje, Kamnik, 
Mozirje, Portorož, Tolmin, Koper, Ajdovščina, Vipava, Ljubno, Bakovci, Serdica, Radomlje, Veržej, 
Gorišnica, Maribor, Ptuj, Rogoza, Jesenice, Prebold, Velenje. 

V okviru programa Aktivno staranje sta bili vzpostavljeni dve mreži brezplačnih rednih telesnih vadb 
na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, ki potekajo skozi celotno leto. Značilnost projekta JUTRANJA 
TELOVADBA je prisotnost v vseh statističnih regijah Slovenije ter vsakoletno povečevanje števila 
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vzpostavljenih skupin in aktivnih že preko 200 skupin v preko 120 krajih, ki so skupaj izvedli preko 
76.000  ur redne telesne vadbe. V programu je sodelovalo preko 3.500 udeležencev - starejših oseb 
obeh spolov, ki imajo omogočeno brezplačno vsakodnevno vadbo. Program temelji na prostovoljstvu, 
pretežno se koristi javne površine, aktivnosti se izvajajo vse dni v tednu celo leto. Vadbe so 
namenjene starejšim, ponekod se jim pridružijo tudi nezaposleni in ostale socialno-ekonomsko 
ranljive skupine. Program vključuje in združuje uporabnike v procesu vadbe, druženja in nauka o 
pomenu vsakodnevnega gibanja. Širi mrežo aktivnih oz. spodbuja neaktivne populacije k redni telesni 
vadbi. 

Lokacije izvedenih rednih vadb za starejše JUTRANJA TELOVADBA: AJDA – ODRANCI, AJDOVŠČINA, 
AVIO SKOKE (Miklavž), BELA CERKEV, BERNARDIN, BLED, BOHINJSKA BELA, BOHINJSKA BISTRICA, 
BOROVNICA, BOŠTANJ (Sevnica), BOTANIKA – Hoče, BRESTANICA (KK), BREŽICE, CELJE, CERKLJE OB 
KRKI, CIRKOVCE, CRO – PRIBANJCI, ČRENŠOVCI, ČRNOMELJ, DIVAČA, DOBOVA, DOLNJA BISTRICA, 
DOLNJA PREKOPA, DOMŽALE, VIR, DRAGATUŠ (Bela krajina), DRAVOGRAD, DUPLEK, ZG. POLSKAVA, 
GABRJE, GRADAC, GRADIŠČE, GROSUPLJE, HAJDINA, HORJUL, HRVATINI, IG, IVANČNA GORICA, 
IZLAKE, IZOLA, JAVORNIK – Ravne na Koroškem, KAMNIK, KANIŽARICA (Bela krajina), KIDRIČEVO, 
KISOVEC (Zagorje ob Savi), KOPER, KOSTANJ – RADIZEL, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRANJ, KRESNICE, 
KRIŽE pri Tržiču, KRKA (Ivančna Gorica), KRMELJ (Sevnica), KRŠKA VAS, KRŠKO, KUNGOTA PRI PTUJU, 
LANCOVA VAS, LESCE, LITIJA, LJUBLJANA, LJUTOMER, LOG (Sevnica), LOGATEC, LUCIJA, MARIBOR, 
MARKOVCI PRI PTUJU, MEDVODE, MELINCI, MENGEŠ, METLIKA, METNAJ, MEŽICA, MIKLAVŽ, MIRNA 
PEČ, MOJSTRANA, MORAVČE, MOST NA SOČI, MOTNIK, NA LISCU (Trebnje), NAKLO, NOVA HAJDINA, 
NOVA GORICA, NOVO MESTO, ORMOŽ, PAMEČE–TROBLJE (Sl. Gradec), PIRAN, PIŠECE (Brežice), 
PODGORJE PRI KAMNIKU, PODNART, PODZEMELJ, PORTOROŽ, PREBOLD, PREDDVOR, PREDOSLJE – 
BRITOF (KR), PTUJ, RADOVICA, RAŠICA, ROGOZA, RUŠE, SAVA (pri Litiji), SELA – VIDEM pri Ptuju, 
SEMIČ, SENOVO, SEVNICA, SEŽANA, SKARUČNA, SKORBA (Hajdina), SLOVENJ GRADEC, SLOVENJA VAS, 
(občina Hajdina), SNOVIK, SOTESKA PRI DOL. TOPLICAH, STARI TRG ob Kolpi, STARŠE, STIČNA, 
STOJNCI, STUDENEC – IVANJE SELO, SUHOR PRI METLIKI, Pragersko, ŠENČUR PRI KRANJU, ŠENTILJ V 
SLOVENSKIH GORICAH, ŠENTJERNEJ, ŠENTJUR, ŠENTRUPERT, ŠENTVID PRI STIČNI, ŠKOFJA LOKA – 
SOTOČJE, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARTNO PRI LITIJI – PUNGRT, ŠOŠTANJ, TANČA GORA, TOLMIN, 
TRBOVLJE, TREBNJE, TRZIN, TRŽIČ, TURIŠKA VAS, TURJAK, VELENJE, VELIKA DOLINA (Brežice), VELIKE 
LAŠČE, VINICA, VIPAVA, VRANSKO,  VRHNIKA, ZAGORJE OB SAVI, ZAGRADEC, ZG. HAJDINA – PRI LIPI, 
ZG. OBREŽ (Brežice), ZGORNJI BRNIK, ŽEJNO (Brežice), ŽELIMLJE, ŽIROVNICA, ŽUŽEMBERK. 

BREZPLAČNE VADBE AKTIVNO STARANJE  

Brezplačne vadbe aktivno staranja je projekt, ki je namenjen starejšim ljudem obeh spolov, z različno 
stopnjo telesne pripravljenosti in športnimi predznanji in se odvija v vseh statističnih regijah. 
Udeležba na programu je brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci so lahko obiskovali strokovno 
vodeno športno rekreativno vadbo, ki je vsem brezplačno dostopna, v številnih krajih po vsej Sloveniji. 
Vadbe so potekale v več skupinah, tako je poskrbljeno za različno telesno pripravljene osebe. Skupine 
so nudile raznovrstno ponudbo vadb različnih športnih panog (pretežno nogomet, košarka, tenis, 
funckionalna vadba ipd.), s čimer je namen zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa.  

Program temelji na sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki s področja športa. Vsako skupino 
organizirane vadbe, ki bo za udeležence brezplačna, vodi strokovni delavec z izobrazbo Fakultete za 
šport ali ustrezno usposobljenostjo na področju športa. Aktivnosti so izvedene skladno s trajnostnim 
razvojem, z Nacionalnim programom športa in Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025. V program so prenesene tudi dolgoletne izkušnje in znanja 
iz vodenja nacionalnih projektov ter iz izvajanja mednarodnih projektov, ki so osnovani na podlagi 
mednarodnih strateških usmeritev. Program je načrtovan in izveden skladno z merili 
Okoljevarstvenega kodeksa OKS -ZŠZ in z merili projekta »Čista zmaga«.  

V projekt so se vključili lokalni izvajalci z raznovrstno športno rekreativno ponudbo za starejše iz 
različnih krajev po vsej Sloveniji, skupno 18 podizvajalcev. Vadba je potekala v več kot tridesetih 
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krajih, skupno je več kot 2500 ur vadbe zbralo 1014 starejših oseb. 

Lokacije izvedenih rednih vadb Brezplačne vadbe Aktivno staranje: Sevnica, Ajdovščina, Vipava,  
Ljubljana, Maribor, Domžale, Zadvor, Sevnica, Mozirje, Jesenice, Borovnica, Šentvid, Koper, Gorišnica, 
Medvode, Radeče, Kamnik. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Število dogodkov: 40 dogodkov Festival aktivnega staranja s skupno preko 3000 udeleženci. 

 Izvedba organiziranih vadb za starejše, ki so za udeležence brezplačne – Jutranja telovadba: 

skupno vsaj 200 skupin v 120 krajih v različnih krajih po vsej Sloveniji. 

 Izvedba strokovno vodenih vadb za starejše, ki so za udeležence brezplačne - Brezplačne 

vadbe Aktivno staranje: skupno preko 60 skupin v 17 krajih in 2500 ur vadbe v različnih krajih 

po vsej Sloveniji. 

 Smernice za oblikovanje in izvajanje promocije programov in načrtov za spodbujanje telesne 

dejavnosti za starejše v športnih organizacijah. 

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

Slovenije. 

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

 Predstavitev načrta programa dela na področju starejših in izvedbe športno-družabnih 

medgeneracijskih prireditev članicam Športne unije Slovenije. 

 Vzpostavitev mreže lokalnih izvajalcev vadbe in enodnevnih dogodkov, namenjene starejši 

populaciji. 

 Dvig števila redno vadečih v starejši populaciji. 

 Strokovno svetovanje lokalnim izvajalcem za organizacijo in izvedbo trajnostno naravnanih 

dogodkov. 

 Brezplačna vadba za starejše na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. 

VADBA ZA ZDRAV HRBET 

Vadba za zdrav hrbet je projekt, ki je namenjen odraslim in starejšim ljudem obeh spolov, z različno 
stopnjo telesne pripravljenosti in športnimi predznanji in se odvija v vseh statističnih regijah. 
Udeležba na programu je brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci lahko obiskujejo strokovno 
vodeno športno rekreativno vadbo, ki je vsem brezplačno dostopna, v številnih krajih po vsej Sloveniji. 
Vadbe potekajo v več skupinah, tako je poskrbljeno za različno telesno pripravljene osebe.  

Sedanji način življenja je ob dolgih delavnikih in neštetih obveznostih vedno bolj osiromašen gibanja. 
Zaradi napačne drže, napačnega položaja med delom in sedenjem, napačnega dvigovanja itd., se 
vedno pogosteje pojavljajo bolečine v hrbtu, ki niso več značilne le za starejše temveč tudi za mlajše 
generacije. Dokler bolečina v križu ne postane resnejša težava, večina ljudi niti ne pomisli na vadbo, 
zato se velika večina vadb za zdrav hrbet izvaja kot kurativa namesto kot preventiva, ki bi se je morali 
posluževati tako ali drugače prav vsi. Današnji sedeči življenjski slog je pripeljal do tega, da začnejo 
naše hrbtne in trebušne mišice slabeti, zato je redna vadba pomembna. Vadba za zdrav hrbet je 
sestavljena iz različnih gibalnih vaj, kjer je poudarek na moči, gibljivosti in stabilizaciji mišic trupa, 
odgovornih za močan hrbet. Gre predvsem za krepitev globoke trebušne mišice, ki lahko v večini 
primerov zelo ali povsem prepreči nezaželene bolečine v hrbtu. Vaje je potrebno izvajati z veliko mero 
nadzora in predvsem tehnično pravilno, zato je priporočljiva strokovno vodena vadba.  Pomembna je 
pravilna drža, gibanje kot tudi dihanje, da je vadba kar najbolj učinkovita. Vadba za zdrav hrbet je 
manj intenzivna in bolj umirjena vadba v primerjavi z običajnimi rekreativnimi vadbenimi programi. Z 
vajami se osredotočamo predvsem na krepitev mišičnih skupin trupa, predvsem pa na koordinacijo in 
učenje kontrole mišic medeničnega obroča, trupa in ramenskega obroča. 
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Cilj vadbe je, da udeleženec izboljša kontrolo gibanja ramenskega obroča in trupa, okrepi mišice trupa 
in medeničnega obroča, izboljša gibljivost, se sprosti in osvoji glavne principe in načela varne vadbe. 
Umirjen pristop vadbe poleg izboljšane telesne pripravljenost izvrstno služi tudi kot protiutež 
vsakodnevnemu hitenju in dirki sodobnega stila življenja. 

V projekt se je vključilo 26 lokalnih izvajalcev, ki so skupaj izvedli preko 2400 ur vadbe za zdrav hrbet 
ter tako poskrbeli za strokovno vodeno in ciljno zasnovano telesno vadbe za preko 1000 
posameznikov v različnih krajih po vsej Sloveniji. Vse aktivnosti v okviru programov Športne unije 
Slovenije in delovanje zveze potekale skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa in priporočili 
pristojnih institucij. Nekatere vadbe so bile izvedene v spletni različici, torej so bile vodene z uporabo 
spletnih komunikacijskih orodij ter prilagojene za izvedbo v domačem okolju. ŠUS Evrofitnes izvaja 
Vadbo za zdrav hrbet online, in sicer vadba poteka vsako sredo dopoldan na njihovem Facebook 
profilu. Posnetek ostane naložen še nekaj tednov, tako da lahko uporabniki vadijo kadarkoli želijo v 
udobju doma. 

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

Lokacije organiziranih vadb: Ljubljana, Jesenice, Kranj, Maribor, Medvode, Polica, Ptuj, Ajdovščina, 
Gomilsko, Ljubno ob Savinji, Bertoki, Sevnica, Radeče, Studenci, Domžale, Kamnik, Mozirje, Šentvid, 
Postojna, Sostro, Zadvor, Trnovo, Koper. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Izvedba strokovno vodenih vadb za zdrav hrbet, ki so za udeležence brezplačne: 26 lokalnih 

izvajalcev s preko 1000 udeleženci in 2400 ur vadbe v različnih krajih po vsej Sloveniji. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije brezplačno vodeno vadbo, specializirano za krepitev trupa, s 

čimer skrbijo za čvrst trup in zdrav hrbet. 

 Zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

 Zmanjšati odsotnost z dela zaradi bolečin v hrbtu. 

 Zagotovitev strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje 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 organiziranih vadbah. 

 Promocija dogodkov nacionalno in regijsko. 

ZDRAVA VADBA 

Zdrava vadba je nacionalni projekt z mrežo skupin strokovno vodene redne telesne vadbe Zdrava 
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vadba, namenjene odraslim, ki so bili do sedaj neaktivni ali manj aktivni, ali pa se vračajo v svojo 
telesno formo po dolgotrajni bolezni in poškodbah.  

Zdrava vadba je prvi večmesečni načrtni program telesne vadbe v Sloveniji, ki smo ga na Športni uniji 
Slovenije zasnovali v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvene in športne stroke kot preventivno 
vadbo za spodbuditev in izboljšanje telesne pripravljenosti. Cilj programa je vključitev telesno 
nedejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih dosegli 
takšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili v redne programe vadbe, ki 
jih ponujajo različna športna društva v Sloveniji. Športne aktivnosti vodijo strokovni delavci z 
izobrazbo Fakultete za šport ali ustrezno usposobljenostjo na področju športa. 

Program je bil leta 2014 izbran med šest evropskih vadb za varovanje in krepitev zdravja. V letih 2017 
in 2018 pa so ponovno prepoznali kakovost programa na evropski ravni, saj je bil sofinanciran projekt, 
v okviru katerega je Športna unija Slovenije delila in prenesla znanje in Zdravo vadbo v Bolgarijo in na 
Malto, v letih 2019 - 2020 pa je potekal prenos znanja in izkušenj v Italijo in Romunijo. 

Projekt se izvaja na nacionalni ravni po celotni Republiki Sloveniji. Program je primeren za odrasle od 
18 do 60 leta, posebej pa je prilagojen za začetnike, telesno manj aktivne in tiste, ki si želijo izboljšati 
svojo telesno pripravljenost po bolezni ali poškodbi. Vsebine temeljijo na načelih funkcijske vadbe, ki 
omogoča ohranjanje in krepitev gibalnih vzorcev, ki jih potrebujemo za opravljanje specifičnih 
vsakodnevnih nalog.  

Program Zdrava vadba je bil v preteklih letih nadgrajen, osnovnemu programu Zdrava vadba ABC se je 
pridružila nadgradnja Zdrava vadba DEF(G), ki predstavlja nadaljevalni programa Zdrave vadbe. Torej 
omogoča nadaljevanje vadbe za tiste posameznike, ki zaključijo s programom ABC, obenem pa služi 
kot dopolnilna vadba ostalim športnim dejavnostim bolje telesno pripravljenim posameznikom. 
Program funkcionalne vadbe Zdrava vadba DEF(G) je tako kot ABC sestavljen iz treh vadbenih obdobij, 
vsako vadbeno obdobje se deli na prve tri tedne in druge tri tedne, kar skupaj pomeni 18 tednov 
vadbe. V vsakem vadbenem tednu (za vseh 18 tednov) smo načrtovali po dve vadbeni enoti, kar 
predstavlja po strokovnem slovstvu minimalni pogoj, da lahko določeno vadbo opišemo kot redno 
telesno vadbo. Vsaka vadbena enota je sestavljena in pripravljalnega, glavnega in zaključnega dela ter 
vsebuje vsebine za razvoj vzdržljivosti, moči in gibljivosti, kar so ključne sestavine vsake vadbe za 
zdravje. Obremenitev je natančno določena s spreminjanjem števila ponovitev, serij, dolžino odmora 
in izborom zahtevnosti vaj. Pri nekaterih vajah se uporabljajo pripomočki kot so žoge, lažje uteži, 
palica in elastike. Posebnost programa je vključitev razvoja zmogljivosti mišic medeničnega dna. Te 
mišice vzdržujejo pravilno lego medeničnih organov in sodelujejo pri zadrževanju urina in blata. 
Prispevajo k stabilnosti hrbtenice in so vitalnega pomena, da se oseba lahko socialno uveljavlja, je 
telesno dejavna in živi polno življenje. 

Športnim društvom, članicam ŠUS, pod določenimi kriteriji finančno sofinanciramo izvedbo programa 
Zdrava vadba. Kriteriji so število udeležencev, kompetentnost strokovnega kadra in razpršenost. V 
mrežo lokalnih izvajalcev se je vključilo 15 športnih organizacij iz različnih krajev po Sloveniji. Preko 
petsto posameznikov je pod strokovnim vodstvom izobraženih oziroma usposobljenih vaditeljev 
organizirano vadilo več kot 4800 ur. 

Lokacije skupin programa Zdrava vadba: Vrhnika, Bakovci, Polzela, Koper, Šentvid, Kranj, Mozirje, 
Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Ankaran. 

Doseženi kazalniki in cilji: 

 Izvedba strokovno vodenih vadb za osebe, ki so bile doslej neaktivne oziroma manj aktivne, v 

različnih krajih po vsej Sloveniji. 

 Zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

 Zagotovitev strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje prireditev in 

vadb, vključenih v mrežo. 
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 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

 Dvigniti število udeležencev na organiziranih vadbah. 

 Promocija dogodkov nacionalno in regijsko. 

TELESNA VADBA NA DALJAVO 

Vzpostavitev nacionalnega programa Telesna vadba na daljavo je bil nujno potreben odziv na 
trenutne življenjske razmere. Izredne razmere ter sprejeti ukrepi vlade RS za zajezitev širjenja 
epidemije so naša življenja postavila v neko novo realnost, na katero se je potrebno prilagoditi. Redna 
telesna vadba je eden ključnih faktorjev za dvig imunskega sistema in ohranitev zdravja, zato je 
izrednega pomena, da imajo posamezniki na voljo strokovno vodeno telesno vadbo, ki je vsem 
dostopna in varna.  

S tem ciljem smo vzpostavili nov nacionalni program Telesna vadba na daljavo, katere prednost je 
izvedba raznovrstnih programov telesne vadbe za udeležence obeh spolov, z različnimi športnimi 
predznanji ter različnimi telesnimi sposobnostmi in potrebami, vseh starostnih skupin, tudi družinam, 
ki jih vodijo strokovni delavci z izobrazbo Fakultete za šport ali ustrezno usposobljenostjo na področju 
športa. Udeležba na programu je brezplačna in vsem dostopna po vsej Sloveniji. Poskrbljeno je za 
različno telesno pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in predvsem 
pritegniti tudi osebe, ki prej niso bile redno telesno aktivne, saj je v porastu delež rekreativcev, ki se 
zaradi trenutne situacije ne počutijo varne v večjih športnih centrih med množico vadečih. S tem 
programom uresničujemo javni interes na področju športne rekreacije ter v sodelovanju z različnimi 
deležniki lokalnih skupnosti spodbujamo ciljno publiko h gibanju ter aktivnemu načinu življenja. 
Izvajamo ga na nacionalni ravni celo leto, zato sočasno prispeva tudi k dvigu kazalnikov zdravja širše 
javnosti.  

 

V okviru programa je bila vzpostavljena mreža raznovrstnih strokovno vodenih vadb z uporabo 
spletnih orodij, ki so za udeležence brezplačne. Večina vadb se predvaja na Facebook profilu Športne 
unije Slovenije, medtem ko izvajalca ŠUS Evrofitness in Športno društvo Trnovo izvajata vadbo na 
daljavo na svojih kanalih, da je zagotovljen širši doseg potencialnih uporabnikov. 

Urniki vadb: 

 Ponedeljek ob 9h – funkcionalna vadba (ŠUS Eurofitness); 

 Ponedeljek ob 9h – telesna vadba za starejše/funkcionalna vadba; 

 Ponedeljek ob 19h – telesna vadba z AEQ metodo; 

 Ponedeljek ob 19h – TNZ vadba (Trnovo); 

 Ponedeljek ob 20h – pilates vadba (Trnovo); 

 Torek ob 19h - preventivna vadba pred poškodbami za rekreativne športnike; 

 Sreda ob 19.30 – plesna vadba; 

 Sreda ob 19h – TNZ vadba (Trnovo); 

 Sreda ob 20h – pilates vadba (Trnovo); 

 Četrtek ob 9h – funkcionalna vadba (ŠUS Eurofitness); 

 Četrtek ob 8h – telesna vadba z AEQ metodo; 
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 Četrtek ob 9h – telesna vadba za starejše/funkcionalna vadba; 

 Petek ob 8h – Vadba za zdrav hrbet (ŠUS Eurofitness). 

Posnetki vadb, ki so objavljeni na Facebook profilih, ostanejo objavljeni še nekaj tednov, tako da lahko 
rekreativci vadijo tudi kasneje ob posnetku, če jim časovno tako bolj ustreza. 

Doseženi cilji programa: 

 Izvedba raznovrstnih strokovno vodenih vadb na daljavo, ki so za udeležence brezplačne. 

 Promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije redne vadbe z vrhunskimi strokovnjaki. 

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

 Promocija telesne vadbe nacionalno (ŠUS) in regijsko (regijski koordinator, društvo). 

 Dvigniti število udeležencev na organiziranih vadbah in izobraževanjih. 

 Zmanjševanje negativnih posledic v zdravju zaradi trenutnih življenjskih razmer. 

 Povečati število redno telesno aktivnih prebivalcev Slovenije. 

 

VADBA NA RECEPT 

Športna unija Slovenije je v sodelovanju s ŠUS Evrofitnes letos pilotno izvedla program vadba na 
recept. Redna telesna vadba je eden ključnih faktorjev za dvig imunskega sistema in ohranitev zdravja, 
zato je izrednega pomena, da imajo posamezniki na voljo strokovno vodeno telesno vadbo, ki 
predstavlja strokoven odziv na trenutne življenjske razmere. Izredne razmere ter sprejeti ukrepi vlade 
RS za zajezitev širjenja epidemije so naša življenja postavila v neko novo realnost, na katero se je 
potrebno prilagoditi. S tem ciljem smo vzpostavili nov nacionalni program Vadba na recept, katere 
prednost je izvedba raznovrstnih programov telesne vadbe za udeležence obeh spolov, z različnimi 
športnimi predznanji ter različnimi telesnimi sposobnostmi in potrebami, vseh starostnih skupin. 
Udeležba na programu je za vadeče brezplačna.  

Trenutne razmere bolj kot kadarkoli zahtevajo strokoven pristop k ponudbi redne telesne vadbe, ki 
mora biti strokovno razvita in strokovno vodena ter upoštevati dejavnik, da je večina rekreativcev v 
enakem telesni pripravljenosti, kot da se vračajo po dolgotrajni bolezni ali poškodbah. Športna unija 
Slovenije je v okviru programa Vadba na recept ponudila možnost vadbe z vrhunskimi strokovnjaki, ki 
je prilagojena posameznikovi telesni pripravljenosti in zdravstvenim značilnostim. Športni center ŠUS 
Evrofitnes je kot prvi v Evropi opremljen z najsodobnejšo fitnes opremo, podprto z mobilno aplikacijo, 
ki bo poskrbela za spremljanje rezultatov, nasvete in motivacijo strank. Z zaslonom na dotik, ki olajša 
navigacijo in s popolnoma prilagojeno programsko fitnes opremo, vadba v fitnesu dobiva povsem 
nove, večdimenzionalne razsežnosti . Vse kar je potrebno je le, da si uporabniki pametnih telefonov 
naložijo aplikacijo, ustvarijo svoj profil in njihovo športno potovanje se lahko prične. Program je 
zasnovan tako, da spremlja posameznikovo izbiro treningov, njegove rezultate, števec kalorij, izbere 
lahko najboljšo možnost za dosego cilja, od prednastavljenih programov do preizkusa telesne 
pripravljenosti, lahko pa določi cilj tudi povsem glede na svoje potrebe. Naprava mu na podlagi izbire 
nato določi trening, ga spodbuja k dosegu cilja, meri rezultat in spremlja napredek. Shranjeni podatki 
o vadbi in posameznih vajah posameznika motivirajo k izboljšanju rezultata na zabaven in lahkoten 
način. 

Program vadbe so na podlagi uvodnih testiranj telesne pripravljenosti razvili izobraženi strokovni 
delavci, in sicer diplomirani kineziologi. Strokovni delavci imajo boljši pregled nad vsemi vadbenimi 
procesi, kakor tudi nad rezultati, še vedno so prisotni, saj se osebnega pristopa ne da povsem 
nadomestiti z aplikacijo, tako da se bo osebni stik le še nadgradil. Trenerji so uporabnikom predpisali 
Vadbo na recept – "Vadba na recept je oblika gibalne aktivnosti, kjer vadeči s pomočjo mobilne 
aplikacije Loop dobijo natančna personalizirana navodila, kako izvajati vaje, za optimalne rezultate in 
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skladno s telesno pripravljenostjo ter zdravstvenim stanjem posameznika. Vadbo je možno izvajati in 
nadzirati na kardio napravah in trenažerjih,  v naravi ali pa kar doma. Pred oblikovanjem Vadbe na 
recept se vadeči testirajo z baterijo testov European Fitness Badge in opravijo posvet s strokovnjakom. 
Nato so vsi udeleženci v aplikaciji dobili brezplačni večmesečni personaliziran program, sestavljen iz 
vaj za razvijanje mišične moči, vzdržljivosti, gibljivosti, koordinacije, ravnotežja in podobno. V aplikaciji 
so vsi udeleženci projekta dobili video prikaz vsake vaje, točno določeno število serij in ponovitev ter 
obremenitev. Udeleženci projekta so lahko program dobili tudi v tiskani obliki. 

V projektu je aktivno sodelovalo 464 udeležencev iz cele Slovenije. Glavna lokacija testiranj in 
strokovnih svetovanj je bila Športna unija Slovenije oz. športni center Šus Eurofitness. Po potrebi so 
bila svetovanja izvedena tudi na daljavo z uporabo digitalne tehnologije. Strokovni delavci, ki so 
sodelovali v projektu: Gregor Pečovnik, prof. šp. vzgoje, Tina Porenta, prof. šp. vzgoje, Lucija Vinkšel, 
mag. kin in Rok Pergamož, dipl. kin. Koordinator projekta je bil Žiga Sodržnik, dipl. marketinga. Vse 
aktivnosti programa so bile izvedene skladno z veljavnimi ukrepi vlade RS in priporočili pristojnih 
institucij. 

Doseženi cilji programa: 

 Izvedba raznovrstnih strokovno vodenih vadb z uporabo modern tehnologije, ki so za 

udeležence brezplačne. 

 Promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije redne vadbe z vrhunskimi strokovnjaki. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

 Promocija telesne vadbe nacionalno (ŠUS) in regijsko (regijski koordinator, društvo). 

 Zmanjševanje negativnih posledic v zdravju zaradi trenutnih življenjskih razmer. 

 Povečati število redno telesno aktivnih prebivalcev Slovenije. 

 

ŠUS AKADEMIJA  

V sklopu ŠUS akademije smo v letu 2022 načrtovali izvedbo treh delavnic, ki smo jih namenili tako 
strokovno usposobljenemu kadru na področju športa kot vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim 
delavcem na področju izobraževanja.  

Vse predvidene programe smo vključili v projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 -
2022, ki poteka preko Olimpijskega komiteja Slovenije ter KATIS - Katalog programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 

Izvedeni seminarji:  

 Športna vadba in specifičnost vadbe prekomerno težkih in debelih oseb, 29. 1. 2022, 

Ljubljana 

 Zavestno naravno gibanje kot sistem vadbe, 2. 4. 2022, Celje 

 Športna vadba v vrtcu in prvem triletju osnovne šole, 9. 4. 2022, Celje 

Izvedene aktivnosti in doseženi cilji: 

 Priprava vsebin in prijava programov za strokovni kader v Katalog programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za 

šolsko leto 2021/2022. 

 Prijava na razpis Olimpijskega komiteja Slovenije in vključitev delavnic in seminarjev v projekt 

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. 
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ZDRAVJU PRIJAZNA ORGANIZACIJA 

Program zdravja na delovnem mestu, Zdravju prijazna organizacija je sistemsko in celovito postavljen 
program za izboljšanje zdravja zaposlenih, njihovih kompetenc in vedenja. Prednostna naloga 
programa je preventivna skrb in preprečevanje z delom povezanih obolenj. Program je zasnovan s 
ciljem izboljšanja zdravja posameznikov, posledično tudi njihovih družin, ter celotne družbene 
skupnosti. Poleg telesnega zdravja, program vključuje tudi ukrepe za izboljšanje delovnega okolja, kar 
pomeni, da je vsaka organizacija projekt za sebe, s svojo organizacijsko kulturo. Zato je že na začetku 
projekta pomembno vzpostaviti zaupljiv, profesionalni odnos med vodstvom podjetja in izvajalcem 
programa ZPO, saj vodenje in nadgradnja projekta poteka več let.  

V prvi polovici leta 2022 je bilo zaradi ukrepov Covid-19 delo s podjetji in izvedba programa ZPO še 
vedno zelo oteženo. Zato je večina aktivnosti v kar sedmih (7) organizacijah potekala od junija – 
decembra 2022. 

Nadgradnja certifikata ZPO 

V letu 2022 smo certifikat ZPO nadgradili v stopnje, ki jih organizacije lahko dosežejo na podlagi 
merljivih kazalnikov in sicer: 

 

Podjetja, ki že imajo podpisano pogodbo ZPO, se redno odločajo za obnovo certifikata. To pomeni, da 
so prepoznali pomen celovitega program, ki jim prinaša dodano vrednost za njihove zaposlene. 
Nekatera od teh organizacij redno, že peto leto sodelujejo pri obnovi certifikata. 

Uspešno OBNOVO certifikata smo opravili v naslednjih organizacijah: 

 Biotehnični izobraževalni center – dosežen srebrni certifikat 

 Javni Stanovanjski sklad MOL – bronasti certifikat 

 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo  – osnovni certifikat 

 Kemijski inštitut Ljubljana – osnovni certifikat 

 
Podpisane NOVE POGODBE: 

 Dom Nine Pokorn-Grmovje, Žalec – podeljeni zlati certifikat 

 Vaillant d.o.o. – še v fazi pridobitve certifikata 

 Občina Polzela – še v fazi pridobitve certifikata. 
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REFERENCE 

Prejemniki certifikata ZPO: 

1. Dom Nine Pokorn, Žalec 
2. Vaillant d.o.o. 
3. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 
4. Kemijski inštitut Ljubljana 
5. Olimpijski komite Slovenije 
6. Javni Stanovanjski sklad MOL 
7. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
8. Elektro OVE d.o.o. Ljubljana 
9. Elektro Štrumpfl d.o.o. Slovenj Gradec 
10. Grammer Automotive d.o.o. Slovenj Gradec 
11. Biro Bonus d.o.o. Novo mesto 
12. UE Kranj 
13. Planinska zveza Slovenije 
14. Savske elektrarne Ljubljana 
15. Petrol d.d – za področje izvedbe aktivnih odmorov 
16. Zavod RS za šolstvo - za področje izvedbe aktivnih odmorov 

Doseženi cilji in izvedene aktivnosti: 

 Obnova in revizija načrtov v ZPO organizacijah 

 Kemijski inštitut Ljubljana – prva obnova (375 zaposlenih) 

 Biotehnični izobraževalni center – prva obnova (208 zaposlenih) 

 Javni Stanovanjski sklad MOL – peta obnova (75 zaposlenih) 

 Srednja šola za farmacijo – peta obnova (88 zaposlenih) 

 Podpis novih pogodb in načrtov ZPO 

 Dom Nine Pokorn – Grmovje, Žalec (171 zaposlenih) 

 Vaillant d.o.o. (9 zaposlenih) 

 Občina Polzela (33 zaposlenih). 

 Meritve telesne pripravljenosti in pridobitev gibalne značke EFB za zaposlene – opravljenih 

preko 120 meritev v ZPO organizacijah; 

 Izvedba (13) strokovnih izobraževanj za Ministrstvo za javno upravo; 

 Izvedba delavnic nordijske hoje in ergonomije; 

 Pridobljeni Evropski WAC certifikat; 

 Sodelovanje v Nacionalni mreži z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) in 

Min. za delo; 

 Priprava programa in letnega plana aktivnosti za leto 2023 ter rezultatov anket vodstvu 

podjetij, ki so opravila obnovo ali pridobila nove pogodbe (7 programov). 

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

 Trženje strokovno podpornih orodij: plakat z vajami na delovnem mestu ter video posnetki z 

vajami na delovnem mestu. 

Dodatni projekti in programi v okviru ZPO 
 
 
1. Pridobljen Evropski WAC certifikat (Evropski Workplace Active Certificate) (2020 –2022)  

V letu 2022 je Športna unija Slovenija pridobila Evropski certifikat WAC (Workplace Active Certificate). 
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Projekt se je zaključil meseca oktobra v Bruslju s podelitvijo certifikatov partnerjem, ki smo 
izpolnjevali visoke zahteve za pridobitev. Od 28 Evropskih partnerskih podjetij nas je zgolj 12 doseglo 
kriterije za certifikat. 

O programu WAC: na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije je Športna unija Slovenije ob koncu 
leta 2020 postala partner pri razvoju in pridobitvi Evropskega certifikata WAC. Projekt je namenjen 
organizacijam, da spodbujamo zaposlene k telesni dejavnosti in športnim aktivnostim ter s tem 
izboljšanju zdravja in dobrega počutja. Vključenih je bilo 10 partnerjev iz 28 Evropskih podjetij, iz 7 
držav. Športna unija Slovenije v vlogi Pionirja je sodelovala pri razvoju in pridobitvi certifikata WAC. 
Polona Štajnar je sodelovala v projektu tudi kot članica njihove strokovne skupine. 

2. Program EU-OSHA – Kampanja - vpliv digitalnih tehnologij na delo (2023 – 2025)  

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) v Sloveniji deluje pod okriljem Ministrstva 
za delo. Športna unija Slovenije je bila v obdobju 2020 – 2022 partner Evropske kampanje - Naredimo 
breme lažje za zdrava delovna mesta. Nova kampanja bo delovala na področju digitalizacije, ki 
ozavešča o vplivu novih digitalnih tehnologij na delo in delovna mesta ter s tem povezanih izzivih in 
priložnostih na področju varnosti in zdravja pri delu. 
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4. MEDNARODNO SODELOVANJE 

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

Članstvo v mednarodnih organizacijah 

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

4.1 EVROPSKA FEDERACIJA ŠPORTA ZA DELAVCE IN PODJETJA (EFCS) 

Pandemija novega korona virusa je močno zaznamovala potek mednarodnih športnih dogodkov. Zato 
je Evropska federacija za šport delavce in podjetja organizirala igre za zaposlene in podjetja v letu 
2022, namesto leta 2021. Igre so se odvile na Nizozemskem. Udelžeba je bila nekoliko manjša kot na 
preteklih igrah, kar je bil še vpliv pandemije. Slovenija ni imela svojih predstavnikov na teh igrah.  

4.2 MEDNARODNA ORGANIZACIJA ŠPORTA ZA VSE (TAFISA) 

V letu 2017 sta Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) in ŠUS pridobila 
organizacija TAFISA kongresa za leto 2021, ki je bil zaradi pandemije prestavljen v leto 2022. Največji 
dogodek TAFISA – Svetovni kongres športa za vse https://www.tafisa-slovenia2022.si/ je bil 
organiziran v Portorožu. Izjemno vzdušje, strokovna predavanja in vrhunska organizacija so se vpisale 
v »knjigo spominov« vseh uldežencev. V okviru kongresa je bila organizirana tudi volilna skupščina; 
TAFISA je dobila novega predsednika g. Wolfganga Baumanna. Tudi Slovenija bo imela v prihodnje 
svojega predstavnika v izvršnem odboru, mag. Janez Sodržnik je postal »treasurer«, ki po funkciji tvori 
ožje vodstvo organizacije. 

4.3 MEDNARODNA ORGANIZACIJA ZA ŠPORT IN KULTURO (ISCA) 

ISCA sodeluje v več projektih Erasmus+ Sport, kamor so bile usmerjene tudi letošnje aktivnosti. V 
nekaterih projektih je tudi ŠUS partner. Predstavniki Športne unije Slovenije so se udeležili največjega 
dogodka v organizaciji ISCA – MOVING PEOPLE Conference, ki se je odvil 23. 11. 2022 v Bruslju. 
Konferenca predstavlja odlično priložnost za seznanitev z najnovejšimi mednarodnimi smernicami na 
področju športa za vse ter za mreženje in vzpostavitev stikov s potencialnimi partnerji v mednarodnih 
projektih. 

4.4 EOSE – EUROPEAN OBSERVATOIRE OF SPORT AND EMPLOYMENT  

Športna unija Slovenije je članica evropske nevladne organizacije Evropski observatorij za šport in 
zaposlovanje (EOSE), ki ima sedež v Franciji. V letu 2022 (decembra) je bila organizirana skupščina v 
Bukarešti (Romuniji), ko so se delegati predstavnic članic prvič srečali v živo po pandemiji. Skupščina 
je bila zelo dobro organizirana, saj poleg rednih vsebin je bila tudi organizirana okrogla miza na 
aktualne zadeve v zvezi s trendom zaposlitev v šport. Izsledki so pokazali, da se je dejansko znižalo 
število športnih delavcev, kar je nedvoumno vplivala pandemija. 

 4.5 DRUGE MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

Športna unija Slovenije je bila prisotna na najbolj pomembnem letnem srečanju Evropske komisije na 
področju razpisov, 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 
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ravno s strani tega razpisa. V sklopu udeležbe dogodka se je zavzemalo za vzpostavitev novih 
partnerstev pri prijavi na razpis. 

V letu 2022 je Športna unija Slovenije postala članica dveh pomembnih mednarodnih organizacij 
Mednarodne organizacije za šport, športno znanost in telesno vzgojo (ICSSPE) in Mednarodne 
federacije športa za vse (FISpT). Slednje je mag. Patrik Peroša postal član izvršnega odbora. V 
prihodnje je za pričakovati več aktivnosti tudi v sklopu teh dveh organizacij. 

27. SVETOVNI KONGRES TAFISA 

V letu 2022 je Slovenija gostila svetovni kongres športa za vse z naslovom Šport za vse v 
spreminjajočem se svetu. 27. svetovni kongres TAFISA, Portorož 2022 Med 8. in 12. junijem 2022 je 
Športna unija Slovenije v sodelovanju z OKS – ZŠZ gostila enega največjih svetovnih kongresov športa 
za vse – svetovni kongres TAFISA. V Portorožu se je zbralo 318 udeležencev, predstavnikov 173 
organizacij iz 54 držav. Osrednjo temo »Šport za vse v spreminjajočem se svetu« je osvetlilo 53 
aktivnih sogovornikov, ki so sodelovali na štirih panelnih predavanjih in sedmih vzporednih sekcijah. 
Častni pokrovitelj kongresa je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, med osrednjimi gosti pa 
visoki predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja, Svetovne zdravstvene organizacije in 
Unesca. Osrednja spletna stran kongresa: tafisa-slovenia2022.si. 

EUROPEAN FITNESS DAY – DAN ŠPORTNE REKREACIJE 

Dan športne rekreacije (European Fitness Day) je mednarodni praznik športa je del že uveljavljene 
mednarodne kampanje Sedaj se gibamo - NowWeMove. Namen projekta je približati raznovrstne 
športne aktivnosti in gibanje ljudem vseh starosti in spolov. Športna unija Slovenije je aktivno 
sodelovala pri razvoju koncepta omenjenega projekta, predvsem s posredovanjem informacij s 
področja športne rekreacije v Sloveniji ter podajanjem idej in strokovnega mnenja. Glavna naloga 
Športne unije Slovenije v projektu pa je implementacija in izvedba projekta v Sloveniji s pomočjo 
lokalnih športnih društev in organizacij. V zadnjem tednu septembra so se po celotni Evropi odvijale 
raznovrstne organizirane športne aktivnosti, ki so bile na voljo ljubiteljem športa in gibanja 
brezplačno. Evropski dan športne rekreacije so zabeležili v mnogih slovenskih društvih, kjer so 
krajanom ponudili možnost brezplačne vadbe in preizkušnjo različnih športnih programov. 

DAN ŠPORTNE REKREACIJE je namenjen udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi predznanji, 
vseh starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih regijah. Udeležba na programu je 
brezplačna in vsem dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in 
preizkusili organizirane vadbe v številnih krajih po vsej Sloveniji. Poskrbljeno je za različno telesno 
pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še 
niso redno telesno aktivne. Športne aktivnosti so vodili strokovni delavci z izobrazbo Fakultete za 
šport ali ustrezno usposobljenostjo na področju športa. 

Cilj projekta je izkoristiti mednarodno odmevnost akcije in vzpostaviti mrežo lokalnih izvajalcev, pri 
čemer smo bili uspešni. V akcijo so se vključila društva – članice ŠUS iz vse Slovenije, ki so skupaj 
izvedli preko 40 enodnevnih ali večdnevnih športnih dogodkov, ki so bili za udeležence brezplačni, ter 
tako h gibanju spodbudili preko 2.400 posameznikov. V času Evropskega tedna športa v zadnjem 
tednu septembra, natančneje 23. septembra so društva organizirala raznovrstne brezplačne športne 
dogodke, bodisi športno rekreativno prireditev bodisi Dan odprtih vrat ali celo več izvedb dogodka 
Dan odprtih vrat ob različnih terminih. V lanskem letu je namreč Državni zbor RS potrdil 23. 
september za državni praznik Dan slovenskega športa. Dogodki so bili izvedeni skladno s protokoli in 
priporočili ustreznih institucij (vezano na zajezitev širjenja koronavirusa). Namen projekta je 
promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. Z organizacijo brezplačnih športno 
rekreativnih prireditev in dnevov odprtih vrat društva občanom omogočijo vpogled in preizkus svojih 
dejavnosti in rednih programov ter tako spodbudijo prebivalce lokalne skupnosti, da se vključijo v 
redne strokovno vodene vadbe. 
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Lokacije izvedbe projekta: Novo mesto, Sevnica, Postojna, Bakovci, Jesenice, Velenje, Ljubljana, Kranj, 
Maribor, Medvode, Celje, Ajdovščina, Trnava, kozina, Vinica, Komen, Ptuj, Koper, Moravske Toplicey, 
Polževo, Završnica, Cerknica, Bled, Radgona. 

TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI EUROPEAN FITNESS BADGE 

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

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

 

 

Posamezniku EFB zagotovi individualno priznanje za zdravo telesno pripravljenost, ki se podeljuje v 
treh stopnjah. Poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti je predpogoj za realno oceno lastnega 
stanja telesne pripravljenosti, kakor tudi za oblikovanje ciljev in načrtov za aktivnejši življenjski slog, 
vključno s trajnostnim sodelovanjem pri vadbi in športnih aktivnostih. Vsak testiranec po opravljeni 
bateriji prejme lasten certifikat z rezultati, ki se primerjajo z vrstniki testiranca po spolu in po starosti 
na evropski ravni. Udeležba na EFB testiranju posamezniku omogoči, da na enostaven način preveri 
svojo vzdržljivost, moč, koordinacijo in gibljivost. S ponovnim testiranjem čez 3, 6 ali 12 mesecev pa 
lahko preveri svoj napredek.  

V letošnjem letu smo testiranje EFB izvedli v športnih društvih, ki so člani ŠUS in v sklopu različnih 
projektov. Ti projekti so: Zdravo društvo, Slovenija v gibanju, Aktivno staranje, Zdravju prijazna 
organizacija in Vadba na recept. Testiranje se je izvajalo in promoviralo tudi v sklopu Praznika športa 
na soboškem jezeru in v sklopu dogodka Aktivni dan starejših, ki smo ga pripravili skupaj z Olimpijskim 
komitejem Slovenije v sodelovanju z društvom Šola zdravja. 

Testiranja EFB so v okviru dogodka Aktivni dan starejših potekala na 10. lokacijah po celotni Sloveniji, 
in sicer v Celju, v Hrvatinih, v Krškem, v Radovljici, na Igu, v Melincih, v Miklavžu na dravskem polju, 
Marezigah, v Trzinu in v Velenju. Skupno je bilo testiranih 125 posameznikov. V okviru Vadbe na 
recept je dvakrat tedensko organizirano brezplačno testiranje v telovadnici ŠUS Eurofitnessa.  

V letu 2022 je bilo testiranih 464 posameznikov. Testiranja so se odvijala tako znotraj, kot zunaj na 
prostem na različnih lokacijah.  

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY  

V letu 2022 je v projektu European School Sport Day – EVROPSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN sodelovalo 
100 osnovnih in srednjih šol. V različnih aktivnostih, ki so jih pripravili učitelji in športni pedagogi na 
osnovnih šolah po vsej Sloveniji, je sodelovalo 5000 učenk in učencev. Šole so v sodelovanju z 
loklanimi športnimi društvi organizirale šolski športni dan ter z namenom promocije športa in gibanja 
med mladimi pripravile raznovrstne športne preizkuse in atraktivne gibalne igre. Med drugim so 
otroci uživali v igranju odbojke in košarke, pohodništvu, tekaških izzivih, rolanju, spretnostnih 
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poligonih itd. 

 

 

Izvedene aktivnosti in doseženi cilji: 

 Izvedba množičnih športnih prireditev, ki so za udeležence brezplačne: skupno preko 60 

dogodkov. 

 Promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije športno rekreativne dogodke v raznovrstnih športnih 

panogah. 

 Zagotovitev strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje prireditev in 

vadb, vključenih v mrežo. 

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

 Dvigniti število redno telesno aktivnih. 

 Promocija dogodkov nacionalno (ŠUS) in regijsko (društvo). 

 Število udeležencev: več kot 5000 udeležencev programa. 

NO ELEVATORS DAY – DAN BREZ DVIGAL 

NO ELEVATORS DAY – Dan brez dvigal je pomemben del kampanje Now We Move. Letošnje leto se je 
akcija, ki je namenjena promociji vsakodnevne uporabe stopnic namesto dvigala, odvila 27. aprila. 
Akcija je potekala preko promocije gibanja in uporabe stopnic v spletnih medijih in socialnih omrežij. 

 

 

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

Move week ali Teden gibanja je mednarodna kampanja, ki je del večje kampanje NOW WE MOVE 
(Sedaj se gibamo). Njen namen je ozavestiti širši krog ljudi o pomembnosti ukvarjanja s športom in 
fizično aktivnostjo na sploh ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Cilj je doseči, da bo 
več ljudi aktivnih v športu in fizičnih aktivnostih. 

Športna unija Slovenije je nacionalni koordinator mednarodno prepoznavne akcije TEDEN GIBANJA – 
MOVE WEEK, ki uresničuje javni interes na področju športne rekreacije. Z mednarodno odmevno 
akcijo spodbujamo ciljno publiko h gibanju ter aktivnemu načinu življenja, s poudarkom na telesno 
manj aktivnih in neaktivnih. Izvedli smo jo na nacionalni ravni v obdobju med 31. 5.2021 in 6. 6. 2022 
ter tako prispevali tudi k dvigu kazalnikov zdravja širše javnosti. TEDEN GIBANJA – MOVE WEEK je 
namenjen udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi predznanji, vseh starostnih skupin, tudi 
družinam in se odvija v vseh statističnih regijah. Udeležba na programu je brezplačna in vsem 
dostopna. Udeleženci so se lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in preizkusili raznovrstne 
organizirane vadbe v številnih krajih po vsej Sloveniji. Poskrbljeno je za različno telesno pripravljene 
osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še niso redno 
telesno aktivne. 

 

 

Cilj projekta je izkoristiti mednarodno odmevnost akcije in vzpostaviti mrežo lokalnih izvajalcev s 
področja celotne Slovenije, ki so skupaj izvedli 49 enodnevnih športnih dogodkov. Dogodki so bili za 
udeležence brezplačni ter tako h gibanju spodbudili preko 3.000 posameznikov. Namen projekta je 
promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb. Športna društva z organizacijo brezplačnih 
športno rekreativnih prireditev in dnevov odprtih vrat občanom omogočijo vpogled in preizkus svojih 
dejavnosti in rednih programov ter tako spodbudijo prebivalce lokalne skupnosti, da se vključijo v 
redne strokovno vodene vadbe. 
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Doseženi cilji: 

 Vzpostavitev široke in regijsko razpršene mreže izvajalcev in udeležencev projekta. 

 Okrepitev sodelovanja z lokalnimi športnimi organizacijami. 

 Okrepitev kakovosti izvajanja športno - družbenih prireditev lokalnih izvajalcev. 

 Predstavitev akcije novim potencialnim izvajalcem in njihovo vključevanje v izvedbo. 

 Povečanje ozaveščenosti javnosti o pomenu redne telesne vadbe. 

 Promocija rednih organiziranih in strokovno vodenih vadb na nacionalni in mednarodni ravni. 

 Omogočiti prebivalcem Slovenije športno rekreativne dogodke v raznovrstnih športnih 

panogah. 

 Zagotovitev strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje prireditev in 

vadb, vključenih v mrežo. 

 Spodbujati posameznike k sodelovanju in k redni telesni aktivnosti. 

 Dvigniti število redno telesno aktivnih. 

 Promocija dogodkov nacionalno in regijsko. 

Lokacije izvedenih prireditev poleg online dogodkov: 

Ljubljana, 26.05.2022 
Novo mesto, 23.05.2022 
Novo mesto, 24.05.2022 
Novo mesto, 25.05.2022 
Novo mesto, 26.05.2022 
Novo mesto, 27.05.2022 
Novo mesto, 28.05.2022 
Novo mesto, 29.05.2022 
Sevnica, 23.05.2022 
Sevnica, 24.05.2022 
Sevnica, 25.05.2022 
Sevnica, 26.05.2022 
Sevnica, 27.05.2022 
Sevnica, 28.05.2022 
Sevnica, 29.05.2022 
Postojna, 23.05.2022 
Novo mesto, 28.05.2022 
Ljubljana, 21.05.2022 
Maribor, 23.09.2022 
Ljubljana, 23.05.2022 
Ljubljana, 24.05.2022 
Ljubljana, 25.05.2022 
Ljubljana, 26.05.2022 
Maribor, 27.05.2022 
Ljubljana, 25.05.2022 
Ljubljana, 5.09.2022 
Ljubljana, 6.09.2022 
Ljubljana, 7.09.2022 
Ljubljana, 8.09.2022 
Ljubljana, 9.09.2022 
Ljubljana, 1.09.2022 
Ljubljana, 2.09.2022 
Ljubljana, 5.09.2022 
Ljubljana, 6.09.2022 
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Ljubljana, 7.09.2022 
Ljubljana, 8.09.2022 
Ljubljana, 9.09.2022 
Žalec, 22.09.2022 
Kranj, 1.06.2022 
Kranj, 23.05.2022 
Kranj, 23.05.2022 
Kranj, 24.05.2022 
Kranj, 25.05.2022 
Kranj, 26.05.2022 
Brezovica pri Ljubljani, 28.05.2022 
Ljubljana, 25.05.2022 
Črnomelj, 7.05.2022 
Koper, 27.05.2022 
Ljubljana, 4.06.2022 

EUROPE IN ACTION 

V letu 2022 je projekt Europe in action, ki poteka pod okriljem TAFISE, pričel z realizacijo in 
postavitvijo izobraževalnih modulov, njihovih vsebin in spletne strani. Športna unija Slovenije je ena 
izmed devetih partnerskih organizacij, ki sodelujejo na projektu. Namen projekta je implementirati 
obstoječe smernice in politiko na področju športa in gibanja v prakso ter sočasno deliti izkušnje 
organizacij in strokovnih delavcev na tem področju. 

 

 

V 2022 je bil na projektu pripravljen nabor izobraževalnih modulov, ki vključuje kar 13 področij, vse od 
zdravja in dobrega počutja, socialne vključenosti, varovanja okolja do enakopravnosti spolov. 
Izobraževalni moduli si prizadevajo za opolnomočenje množičnih športnih zaposlenih in prostovoljcev 
z zagotavljanjem praktičnega znanja za boljši uspeh pri promociji športne dejavnosti za zdravje in 
športa za vse. Cilj projekta je za vsako izmed trinajstih tem oblikovati neformalni izobraževalni sklop, 
ki bo ponudil praktično znanje z dotičnega področja z osnovno idejo promocije športa za vse in HEPA 
ciljev (telesna aktivnost za zdravje). 7. junija 2022 je bil v Bernardinu izveden seminar Physical Literacy 
and Play. 

INTERACT 

Športna unija Slovenije je eden izmed devetih partnerjev v Erasmus+ projektu INTERACT, katerega 
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nosilec je TAFISA. Projekt INTERACT v ospredje postavlja mednarodne in evropske športne 
organizacije kot ključne deležnike pri spodbujanju telesne aktivnosti in športnega udejstvovanja med 
evropskimi državljani. Ponudil bo razmislek, kako organiziran šport prilagoditi potrebam ciljnih skupin 
in izkoristiti množični šport za obvladovanje demografskih sprememb, ki predstavljajo ključni izziv za 
večino organizacij. Pri tem bo v ospredju ideja, kako lahko mednarodne športne organizacije 
prispevajo k doseganju ciljev ključnih mednarodnih strategij in smernic na področju telesne aktivnosti 
in aktivneje sodelujejo pri izvajanju EU pobud, kot je na primer Evropski teden športa. 

 

V 2022 je bil pripravljen pregled mednarodnih organizacij na področju športa za vse skupaj s 
pregledom aktualnih politik in strategij. Poleg tega je bila vzpostavljena spletna platforma z orodji s 
poudarkom na deljenju primerov dobrih praks ter z izvedbo izobraževanj in mednarodnih dogodkov 
promocije športa za vse. 

VILLAGES ON MOVE GO 

Športna unija Slovenije je 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 so bile pridobljene zgodbe Fire Souls iz držav partneric, ki se postopoma objavljajo 
in promovirajo na spletni strani projekta in socialnih omrežjih. Organizirani bodo tudi dogodki – 
imenovani Hackaton z namenom izmenjave idej, znanja in izkušenj na področju vodenja športnih 
društev v ruralnem okolju. Precej pozornosti je namenjeno diseminaciji in povečanju prepoznavnosti 
manjših športnih društev iz ruralnih okolij. 

V okviru projekta je Športna unija Slovenije predstavila sledeče gonilne sile lokalnih športnih društev: 

 Martina Hirschmann, Športno društvo Ando Hirschmann; 

 Miha Kobe, Košarkarski klub Orli Postojna; 

 Zdenko Benčič, Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje; 

 Stanka Kuplenk, Športno društvo Dobrepolje. 

V letu 2022 so partnerji zaključili s pripravo priročnika za organizacijo dogodkov Hackathon, 
zemljevida športnorekreativnih dogodkov v Evropski uniji in pregleda primerov dobre prakse na 
področju športa za vse v evropskem prostoru. 
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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 skrbi za diseminacijo in 
implementacijo projekta. Slovenija bo pozornost namenila migrantom s območja nekdanje 
Jugoslavije. Športni dogodki z namenom socialnega vključevanja migrantov v lokalno okolje z uporabo 
športa in telesne vadbe so bili zaradi izrednih razmer prestavljeni v prihodnje leto. 

 

Za pripravo analize stanja na področju migrantov v državah partnericah in njihovega vključevanja v 
lokalne skupnosti so bili opravljeni intervjuji z deležniki na omenjenem področju in izdelana analiza 
literature. V okviru projekta so bila pripravljena oziroma se razvijajo sledeča orodja in gradiva: 

 raziskava znanstvene literature, 

 zbornik intervjujev z deležniki, 

 analiza primerov dobre prakse, 

 poročilo o izvedenih anketah med trenerji, 

 orodje za implementacijo inovativnega pristopa vključevanja migrantov v lokalno skupnost 

preko športa, 

 gradiva za usposabljanje za uporabo omenjenega orodja, 

 metodologija dela, 

 poročilo o trajnostih pristopih v športu. 

EUROPEAN FITNESS MONITORING SYSTEM 

Faculty of Human Kinetics (FMH), University of Lisbon je nosilec Erasmus projekta European Fitness 
Monitoring System (EUFITMOS), v katerem v letih 2020 - 2022 sodeluje 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. Platforma bo vključevala gradivo in priročnik za 
učitelje športne vzgoje, priporočila za telesno dejavnost in mednarodno bazo podatkov o telesni 
pripravljenosti mladih.  

 

Objavljeni so bili trije znanstveni članki v mednarodnih znanstvenih revijah. Izvedena je bila analiza 
trenutnega stanja in izvedenih aktivnosti na tem področju, ter na podlagi omenjene analize je bila 
izbrana najbolj ustrezna baterija testov za testiranje telesne pripravljenosti adolescentov. Za 
omenjeno baterijo testov je bil razvit protokol in priročnik za športne pedagoge, ki vsebuje tudi 
videposnetke. Trenutno je v izdelavi platforma za zbiranje podatkov testiranja ter sistem za učenje 



   

51 

 

uporabe platforme. Po implementaciji in pilotnem testiranju so bili izvedeni evalvacija 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. 

EXERCISE FOR DIABETES: BENEFITIAL EFFECT OF NEW EDUCATIONAL AND PHYSICAL 
ACTIVITY PROGRAMS 

Mednarodni projekt s kratico BE-NEW bo prispeval k izboljšanju telesne pripravljenosti oseb s 
sladkorno boleznijo. V ospredju je cilj, da imajo osebe s sladkorno boleznijo enake možnosti za redno 
telesno dejavnost, s katero se izboljša zdravje in telesna kondicija posameznikov s kroničnimi 
nenalezljivimi boleznimi. Posebna pozornost je namenjena dodatnemu izobraževanju trenerjev in 
vaditeljev o protokolih dela s sladkornimi bolniki ter posebnostmi vadbe za omenjeno populacijo. 

 

 

Pomemben del projekta je ozaveščanje splošne javnosti in odločevalcev o pomenu redne telesne 
aktivnosti in pozitivnih učinkih le te na zdravje in kakovost življenja sladkornih bolnikov. V okviru 
projekta je bila na podlagi izvedene študije razvita metodologija in program za tri vrste vadbe:  

 telesna vadba v dvorani,  

 plavanje in  

 hoja na prostem.  

Pripravljeno je bilo usposabljanje za vaditelje športne rekreacije in učitelje, ki bo izvedeno v 
prihodnjem letu. Na voljo je tudi v slovenskem jeziku. V mesecu maju je v Grčiji potekalo srečanje 
partnerjev projekta in mednarodna konferenca. Pripravljena je bila tudi baterija testov telesne 
pripravljenosti, ki bo služila merjenju napredka vadečih, ki bodo vključeni v program vadbe za 
sladkorne bolnike. Izvedena je bila pilotna izvedba vadbenih programov. 

Telesna aktivnost je za diabetike oz. sladkorne bolnike tipa 1 in tipa 2 zelo pomemben, če ne 
najpomembnejši del zdravljenja diabetesa. Za sladkorne bolnike, ki se želijo ali pa se že ukvarjajo z 
različnimi športnimi aktivnostmi, je zelo pomembno, da dobro spoznajo vse fiziološke procese, ki se 
dogajajo v telesu vsakega diabetika med športno aktivnostjo. Omenjeni fiziološki procesi zahtevajo 
prilagoditev tako izvajanja telesne vadbe kot tudi obrokov. Redna pravilno izvajana in dozirana 
športna aktivnost pozitivno vpliva na zniževanje krvnega sladkorja, znižuje raven trigliceridov in 
možnost nastanka dislipidemije. Poleg tega ugodno vpliva na prevencijo pred arterijsko hipertenzijo, 
fibrinolizo ter v največji meri na debelost, ki ima poleg omenjenih še mnogo ostalih negativnih 
posledic. 

PHYSICAL ACTIVITY-RELATED INJURIES PREVENTION IN ADOLESCENTS   

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov za zdravje in kakovosten življenjski 
slog. Vendar pa športna aktivnost ustvarja tudi možnost za nastanek poškodb, ki so športnikov redni 
spremljevalec in močno vplivajo na posameznikovo uspešnost. Delimo jih na akutne in kronične 
(preobremenitvene). Prav zato je potrebno posebno pozornost nameniti preventivi pred poškodbami 
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kot sestavni del vadbenega programa. Možnost nastanka poškodbe pri športu je povezana z zunanjimi 
in notranjimi dejavniki tveganja. Zunanji dejavniki so vezani na napake v treningu, podlago, opremo, 
okolje, psihološke dejavnike in prehrano. Notranji dejavniki imajo lastnosti, ki so v neposredni 
povezavi s športnikom in zaradi katerih je športnik nagnjen k določeni vrsti poškodb. To so starost, 
spol, antropometrične lastnosti, anatomske nepravilnosti, prisotnost bolezni ali posledice prebolelih 
bolezni, prisotnost poškodbe ali posledice prebolelih poškodb, utrujenost, pretreniranost, 
nepazljivost, mišično neravnovesje, slaba mišična moč, slaba gibljivost (togost mišic, omejitev gibanja 
v sklepih), predhodne poškodbe. 

 

 

 

Konzorcij partnerjev mednarodnega projekta PARIPRE preučuje vrsto najpogostejših poškodb, ki se 
pojavijo pri redni športni vadbi mladostnikov ter na podlagi znanstvene raziskave izdelal metodologijo 
za preventivo pred nastankom poškodb, ki so posledica preobremenitve. Poleg priporočil bo izvedena 
tudi kampanja za ozaveščanje o tej aktualni tematiki. V petih državah bodo izvedeni seminarji in 
delavnice za športne pedagoge in trenerje, zdravstvene delavce, raziskovalce in ostale deležnike. 

Cilji projekta: 

 Zbrati podatke o razširjenosti PARI in s tem povezanih dejavnikih tveganja med mladostniki z 

uporabo študije Health Behavior in School-aged Children (HBSC) v partnerskih državah. 

 Izvesti sistematičen pregled dejavnikov tveganja PARI pri mladostnikih. 

 Opraviti sistematičen pregled preventivnih programov PARI pri mladostnikih. 

 Razvijati, izvajati in vrednotiti učinkovitost preventivnega programa PARI za mladostnike. 

 Oblikovati sporočila in informacije o preprečevanju PARI ter jih preko ustreznih 

komunikacijskih kanalov posredovati ciljnemu občinstvu (učitelji in trenerji pred zaposlitvijo 

in na delovnem mestu, športni klubi in sindikati, zdravstveni delavci, oblikovalci politik itd.). 

 Ustvariti izobraževalno gradivo za učitelje in trenerje pred in na delovnem mestu. 

 Organizirati delavnice za učitelje in trenerje pred zaposlitvijo in na delovnem mestu. 

 Ustvariti izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce, starše in mladostnike. 

 Predlagati na dokazih temelječe prakse in priporočila politike za preprečevanje PARI pri 

mladostnikih. 

V ospredju je bila priprava priporočil in protokola vadbe za preventivo pred nastankom poškodb, ki so 
posledica preobremenitve med športnimi aktivnostmi. Nekaj pozornosti pa je bilo namenjeno 
predstavitvi dosedanjih izsledkov raziskovalnega dela. V letu 2022 je bilo izvedeno pilotno testiranje 
protokola ogrevalnih vaj PARIPRE. 

 
 


