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8. kongres športne rekreacije

OB 8. SLOVENSKEM KONGRESU ŠPORTNE REKREACIJE
Redna in ustvarjalna srečanja strokovnjakov, organizatorjev športne rekreacije, funkcionarjev
in športnih delavcev, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije, vselej pomenijo priložnost za
izmenjavo izkušenj in predstavitev dosežkov na področju športne rekreacije oziroma športa za vse.
Vse to je mogoče udejaniti na posameznih kongresih športne rekreacije, ki si periodično sledijo od
leta 2000. Letošnji kongres bo vsebinsko obravnaval dva pomembna tematska segmenta. Prvi je
namenjen obravnavi povezanosti športa in turizma, drugi pa vsebinskemu povezovanju športnih
društev kot temelju zdravega življenjskega sloga prebivalcev Slovenije.
Turizem postaja vse pomembnejši dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije, šport v turizmu
pa pomemben segment celovite turistične ponudbe. Prav zato namenjamo tej povezanosti znova
večjo pozornost. Pred desetletjem in polje tekla zadnja, bolj poglobljena razprava o povezanosti
športa in turizma in o tesnejšem sodelovanju športnih in turističnih društev. Aktualna razprava
naj bi prispevala k plodnejšemu povezovanju športnih in turističnih delavcev in organizacij ter
programsko še bolj obogatila slovenski turizem. Poleg tega pa kongres dobiva tudi mednarodni
značaj, saj bodo na njem sodelovali priznani strokovnjaki iz tujine.

Tako kot v preteklih letih j e tudi 8. Slovenski kongres športne rekreacije vsebinsko in organizacijsko
zasnovan tako, da bodo udeleženci izbrane tematske segmente obravnavali plenarno, večji del
pa v izbranih sekcijah oziroma delavnicah. Programski svet kongresa je izbral štiri tematske
delavnice in sekcijo posterjev, za katere je menil, da odsevajo sedanjo aktualno problematiko na
področju športne rekreacije oziroma športa za vse v Sloveniji. Poleg tega pa je izbor narekoval
aktualnost trenutnega dogajanja na področju športnega življenja v 7500 društvih, povezanih v
84 občinskih zvez in 63 nacionalnih panožnih zvez, kjer naj bi se bolj kot doslej tudi interesno
povezali na področju športne rekreacije oziroma športa za vse.
Od tod izbor prve tematske delavnice, ki nosi ime »Športna društva danes in jutri«. V njej naj
bi predstavniki društev razgrnili številne probleme, ki so povezani z delovanjem sodobnega
športnega društva in skupaj s športno stroko poskušali najti ustrezne rešitve. V drugi delavnici
»Šport in turizem« bodo udeleženci obravnavali aktualno povezanost športa in turizma, ki se vse
bolj uvelj avlj a tudi v slovenskem prostoru. Glede na evropske trende razvoj a turizma ima Slovenij a
zaradi svojim naravnih danosti pomembne primerjalne prednosti, sinergijsko povezanost športa
in turizma pa mora v celoti izkoristiti.
Tretjo delavnico smo poimenovali »Gibalna/športna dejavnost in zdravje«. Namenili smo jo
obravnavi vprašanj in problemov, ki izhajajo iz povezanosti športne in medicinske stroke ter
znanosti. Postopno naj bi dosegli večjo povezanost športnih in medicinskih strokovnjakov tudi na
področju športne rekreacije oziroma športa za vse. Zadnja delavnica pa bo namenjena obravnavi
prostih tem in športnorekreativnim dejavnostim, ki se odvijajo v naravnem okolju. V sekciji
posterjev se s prispevki predstavljajo študentke in študenti športnorekreacijske smeri Fakultete za
šport, Univerze v Ljubljani. Poleg navedenega pa so v zaključnem delu Zbornika zbrana poročila
organizatorjev kongresa o njihovi zadnji medkongresni dejavnosti.

Upamo, da bo tudi letošnji kongres prinesel pomembna in koristna spoznanja za hitrejši in smelejši
razvoj športne rekreacije (športa za vse) v Sloveniji.

Prof. dr. Herman Berčič
Predsednik programskega sveta
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ŠPORT V TURIZMU - NEPOGREŠLJIVI SESTAVNI DEL
RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI
Dr.Herman Berčič
Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

UVOD
Turizem postaja ena najpomembnejših dejavnosti narodovega gospodarstva, športne vsebine pa
pomemben segment sleherne celovite turistične ponudbe. Povezanost športa in turizma je vidna
in določljiva. Ugotovitev, da sta šport in turizem globoko »drug v drugem«, izhaja iz podmene,
da različni športno-turistični programi in športno-turistične dejavnosti, športne prireditve in
manifestacije - regijska športna prvenstva, meddržavna in mednarodna tekmovanja, evropska in
svetovna prvenstva ter olimpijske igre hkrati povezujejo šport in turizem, športne in turistične
delavce ter športno in druge stroke pri udejanjanju v praksi. Šport je za turizem vse bolj zanimivo
in tudi vse bolj želeno »tržišče«, ki se nenehno širi in dobiva vedno nove razsežnosti.
Slovenija je doslej prešla določeno razvojno pot na področju, ki neločljivo povezuje šport in
turizem. Ob tem lahko rečemo, da šport vselej prinaša veliko svežine v celovito turistično ponudbo
Slovenije, hkrati pa je to tudi njena obogatitev. Vendar pa za uveljavitev športa v turizmu ni zadosti
le poznavanje strokovnih argumentov v okviru športne stroke, prepoznavni morajo postati tudi na
področju turizma ali drugače povedano pri turističnih delavcih različnih profilov. Se zlasti pa je
pomembno sprejemanje tovrstnih spoznanj s strani menedžerjev na področju turizma. Pomemben
delež pri tovrstnem uveljavljanju pa mora imeti tudi država, ali drugače povedano šport mora
najti pomembno mesto v razvojnih načrtih, strategiji razvoja in usmeritvah slovenskega turizma,
hkrati pa mora postati nepogrešljivi sestavni del razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji.
Razlogi za gornje navedbe so bolj ali manj znani. Naštejmo jih nekaj. Šport v povezavi s
turizmom lahko pomembno prispeva k mednarodni uveljavitvi Slovenije in k njenemu hitrejšemu
vključevanju v evropske turistične tokove. Že pred časom smo ugotovili, da moramo povezanost
športa in turizma ter njuno primerjalno prednost v celoti izkoristiti in uresničiti v praksi (Berčič,
1998). Geografska lega Slovenije je edinstvena, saj nas umešča v osrednjo oziroma jugovzhodno
Evropo, kar daje veliko možnosti ne le za prehod turističnih tokov, marveč tudi za večdnevne
obiske, zlasti tujih gostov.
Zapisali smo že (Berčič, 2001) da naravne danosti Slovenije omogočajo pospešen razvoj turizma
in da so njena krajinska bogastva, hkrati in menjaje »modra - zelena in bela« ter gotovo vabljiva za
turiste, ki želijo preživeti svoj prosti čas na oddihu v neokrnjeni naravi. Prav neokrnjeno naravno
okolje, ohranjeni naravni viri in bogata kulturna dediščina so pomembni dejavniki potencialnega
razvoja slovenskega turizma. Pri tem moramo še omeniti dobro dostopnost Slovenije kot turistične
destinacije (Piciga, 2007).
Konkurenčnost in prepoznavnost Slovenije kot turistične dežele mora zato v evropskem pa tudi
v svetovnem prostoru temeljiti na njeni kakovostni turistični ponudbi, katere sestavni del naj bi
bile tudi športne vsebine. Te so poleg drugega zanimive tako za domače kot tudi za tuje goste.
Vključevanje športa v turistično ponudbo lahko pomembno prispeva k hitrejšemu razvoju turizma
v posameznih slovenskih regijah in turističnih območjih pa tudi v Sloveniji kot celoti. Zato se mora
naša država tudi po tej poti vključiti v evropske turistične tokove, njene primerjalne prednosti
pri povezanosti športa in turizma pa morajo imeti ne le promocijske, marveč tudi ekonomske
učinke (Berčič, 2001, Mihalič, 2004). Pri tem pa je treba upoštevati načela trajnostnega razvoja
10

8. kongres športne rekreacije

turizma. Prav trajnostni turizem je z vključevanjem izbranih športnih programov tista usmeritev,
ki dolgoročno zagotavlja ohranjanje naravnih danosti in kulturnih znamenitosti Slovenije, te pa
na turistični trgih pomenijo njeno določeno primerjalna prednost.

Sinergijske povezave športa in turizma
Pri obravnavi športa in turizma smo že pred desetletjem in več ugotovili, da postajata šport
in turizem v turistično razvitih državah, vedno bolj povezani področji, kar se kaže tudi pri
oblikovanju njihove celostne turistične ponudbe. To je ne le trend sedanjega časa in sodobnega
razvoja turizma, marveč zaradi vedno večje konkurence na evropskih in svetovnih turističnih
trgih, vse bolj tudi nuja.
Med športom in turizmom najdemo številne sinergijske povezave. Mednarodna zveza znanstvenih
ekspertov v turizmu« (»Intemational Association of Scientific Experts in Tourism« - AIEST),
je prepoznala številne pozitivne povezovalne učinke in soodvisnost športa in turizma, zato tej
povezanosti namenja veliko pozornosti. Tudi Svetovna turistična organizacija (World Tourist
Organisation - WTO) na osnovi izbrane metodologije ugotavlja, daje šport eden izmed pomembnih
potovalnih motivov sodobnih turistov. Danes so ugotovljeni novi trendi povpraševanja športa v
turizmu oziroma v prostem času nasploh, preučujejo pa se tudi družbeno-ekonomske značilnosti
športa in turizma in drugi problemi povezani z obema področjema. V zadnjem času je v
ospredju tako imenovani destinacijski menedžment, ki vključuje raznolike dejavnosti vodenja in
upravljanja, v podsegmentu pa se vodenje in izvajanje nanaša tudi na športno-turistične programe.
Strokovnjaki posebej obravnavajo vprašanja učinkov menedžmenta v športu in turizmu ter v
športno-turističnih območjih, prav tako pa so v ospredju analize tržnega menedžmenta na tem
skupnem torišču. Vedno večje tudi investicij v športu in turizmu, še zlasti v povezavi s športnimi
prireditvami. Šport in turizem sta večrazsežnostim in soodvisna pojava, tako da dosežena višja
razvojna raven športa, pomeni več napredka tudi na področju turizma nasploh in obratno.
Danes je vloga športa v turizmu izjemno velika, veliko kazalcev pa govori o tem, da bo tako
tudi jutri. V ospredje namreč vedno bolj prihajajo športni proizvodi, ki postajajo zaradi vse bolj
zahtevnih gostov, pomembna sestavina turističnih proizvodov. Ti proizvodi pa so tudi vedno
bolj želeni. Pri nas je še zlasti pomemben razvoj posameznih turističnih proizvodov, ki v svoji
naravi združujejo šport oziroma športnorekreativne dejavnosti in turizem. Med temi naj najprej
omenimo pohodništvo. Vemo, daje ta dejavnost na prvem mestu med izbranimi oziroma najbolj
priljubljenimi športi v Sloveniji, v zadnjih letih pa postaja tudi eden izmed pomembnejših
turističnih proizvodov. To se kaže v vse večjem povpraševanju tako domačih kot tudi tujih
gostov, tovrsten interes pa je vse bolj viden tudi v turističnem gospodarstvu. V ta namen je bila
izdelana Strategija razvoja turističnega produkta pohodništva v Sloveniji (2005), ki vsebuje vrsto
strateških ukrepov za povečanje prepoznavnosti in kakovosti te dejavnosti, veliko pozornost
namenja ureditvi infrastrukture, razvoju človeških virov in drugim vprašanjem na področju
pohodniškega turizma. Druga strateško pomembna športna zvrst, ki bogati športno turistično
ponudbo v Sloveniji je kolesarjenje. Tudi tu smo napravili pomemben razvojni korak v celoviti
športno-turistični ponudbi Slovenije. Izdelana je bila Strategija razvoja turističnega proizvoda
kolesarjenje v Sloveniji (2005). Tudi ta strategija vsebuje vrsto strateških ukrepov kot so med
drugim razvoj mreže kolesarskih poti, razvoj trženjskih standardov in tržne znamke kolesarjenja,
vzpostavitev verige ponudnikov kolesarskih storitev in povečanje prepoznavnosti Slovenije
kot kolesarjem prijazne turistične dežele. V celoviti športno-turistični ponudbi pa se vse bolj
uveljavlja tudi golf, in mnogi turistični delavci že govorijo o Golf turizmu. Tesno povezanost
in prepletenost športa in turizma pa najdemo tudi v wellness turizmu, ki v okviru zdraviliškega
turizma predstavlja pomembno celovito turistično ponudbo Slovenije.
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V povezanosti turizma, wellnessa in športa pa najdemo senergijske povezave oziroma stičišča za
pridobivanje in ohranjanje celovitega ravnovesja oziroma zdravja aktivnih udeležencev - turistov,
kar je za mnoge hkrati dobrina in vrednota. Strokovnjaki številne turistično-zdravstvene programe,
bodisi preventivne ali rehabilitacijske vključujejo v tako imenovani zdravstveni turizem. Zdravje
je eden najdlje prepoznavnih, nenehno prisotnih in najmočnejših motivov na področju turizma in
gibalo mnogih, ki z raznolikim udejstvovanjem bodisi v zdraviliščih ali drugih turističnih okoljih
iščejo in ponovno vzpostavljajo izgubljeno biopsihosocialno ravnovesje. Danes so bolj kot
kdajkoli prej aktualni športno-turistični programi aktivnega oddiha z naglašenim zdravstvenimi
učinki. Ti programi so cenjeni in pomembni, zaradi staranja populacije in nenehno pojavljajočih
se negativnih stresov pa bodo le-ti, še bolj pomembni jutri.

Kratek oris dosedanjega razvoja športa v slovenskem turizmu
Nastavke za povezavo športa in turizma v Sloveniji je mogoče iskati že pred letom 1996, vendar
pa je bilo v tem letu na Rogli prvič celovito in sistematično obravnavano področje športa in
turizma. Takratni moto posveta »Šport bogati turizem in turizem bogati šport« seje v naslednjih
letih pričel postopno uveljavljati. Ugotovitve in sklepi posveta so pokazali, da se tudi pri nas
(tako kot v turistično razvitih državah) postopno uveljavlja prepričanje, da sta turizem in šport
neločljivi del celovite in kakovostne turistične ponudbe, vendar pa je bilo hkrati ugotovljeno, da
navedeno uveljavljanje poteka prepočasi. Namreč raznolike športne dejavnosti in športne vsebine
v takratnem obdobju še niso v večji meri postale nepogrešljiva sestavina kakovostne turistične
ponudbe in razvoja slovenskega turizma (Berčič, 1996).

To v določeni meri še vedno velja tudi za današnji čas. Takrat je bilo izpostavljeno tudi dejstvo,
da turistična območja in kraji, kjer se šport uveljavlja tudi kot del turistične ponudbe, nudijo
zanimivejše turistične proizvode in dosegajo boljše ekonomske oziroma poslovne učinke (Berčič,
1998, Mihalič, 2004). Nasprotno pa razdvojenost in nepovezanost športa in turizma negativno
vpliva na razvoj obeh dejavnosti, kar vodi k zapiranju v ozke okvire, to pa izničuje pričakovane
pozitivne učinke v določenem turističnem okolju. Prav tako je bilo ugotovljeno, daje dotedanja
promocija turističnih proizvodov premalo upoštevala športne vsebine kot privlačnosti in
zanimivosti, kar bi posledično lahko bolje motiviralo določene ciljne skupine turistov in obogatilo
turistično ponudbo.
V zvezi s tem je bil kritičen tudi Kovač (2003) kije ob pregledu strategije razvoja slovenskega
turizma in nj egove programske zasnove ugotovil, da šport ni v zadostni meri vključen v posamezne
turistične programe in produkte. V obogateno športno-turistično ponudbo bi morali uvrstiti
predvsem privlačne in zanimive športne programe, ki naj bi bili skladni z razvojnimi trendi in
tesno povezani z zdravjem ljudi, predvsem z njegovo promocijo, ohranjanjem in izboljševanjem
(Kovač et ali, 2003).

Eden od problemov, kije bil izpostavljen v takratnem obdobju, je izhajal iz neposrednih turističnih
okolij, kjer mnogi nosilci športnih dejavnosti s športnimi objekti in športno ponudbo ter storitvami,
niso bili dovolj vključeni v turistično ponudbo določenega kraja. Nasprotno pa naj bi dali vso
podporo tistim turističnim krajem, turističnim podjetjem, hotelskim organizacijam, zasebnim
turističnim podjetjem, turističnim kmetijam in drugim subjektom na področju turizma, ki v svojo
programsko turistično ponudbo vključujejo tudi športne vsebine in jih primemo tržijo.
Med pomanjkljivostmi, ki so bile ugotovljene pri obravnavi povezanosti športa in turizma v
takratnem obdobju naj navedemo še nezadostno vključevanje marketinga ter razmeroma
slabo trženje športnih programov ozoroma proizvodov na področju turizma. Prav tako je bilo
premalo pozornosti namenjeno delovanju športno turističnih središč in zaposlovanju ustrezno
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izobraženih ter usposobljenih strokovnih kadrov s področja športa. Na ta problem so posebej
opozorili strokovnjaki oziroma učitelji s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani (Berčič, 1996,
Sila 1997).
Poleg navedenega je bilo ugotovljeno, da se raziskovalnemu delu na povezanem področju športa
in turizma daje premalo pozornosti. Prav tovrstno delo naj bi opravljali ustrezno usposobljeni
strokovni kadri, ki naj bi poleg številnih drugih, izvajali predvsem tržne raziskave. Sistematično
naj bi preučevali tudi ekonomske učinke tovrstne dejavnosti.

Hkrati z navedenim se je kazala potreba po nenehnem ugotavljanju razvojnih trendov na
področju, ki povezuje šport in turizem. Že takrat je bilo ugotovljeno, da so potrebne stalne
analize turističnih tokov ter nosilcev turističnega razvoja, to je domačih in tujih gostov. V zvezi
s tem naj bi odgovorili na številna vprašanja promocije in oglaševanja turističnih produktov ter
analize turističnega trga in drugih dejavnikov, ki pogojujejo uspešno ali neuspešno turistično
sezono. V ta okvir spada tudi analiza celostne turistične ponudbe in povpraševanja (ali pa njenih
delov), kamor so vključeni tudi športni oziroma športnorekreacijski programi (Berčič, Sila 2004).
Že v uvodu smo zapisali, daje bilo v Sloveniji v preteklem obdobju več strokovnih srečanj in
posvetovanj ter tudi sprejetih izhodišč in usmeritev za hitrejši razvoj in napredek slovenskega
turizma. Na teh strokovnih posvetih in srečanjih smo poskušali kritično analizirati in pregledati
dosežke, ki so izhajali iz sprejetih temeljnih usmeritev in odgovoriti vsaj na nekatera odprta
vprašanja povezanosti športa in turizma (Berčič, 1996, Berčič, 1997).

Na osnovi navedenega se je izkazalo, da so bile že v takratnem obdobju določene usmeritve
domišljene, danes pa se ob tem postavlja vprašanje, v kolikšni meri so bili posamezni segmenti
navedenih usmeritev (in takratna spoznanja) uresničene v slovenskem turizmu. Današnji pregled
dosežkov kaže, da Slovenija postopno vse bolj postaja dežela aktivnega oddiha. Napredek je
namreč viden v športno-turistični ponudbi oziroma v posameznih ponujenih športnih oziroma
športnorekreativnih programih. To zlasti velja za programe pohodništva, tenisa in kolesarjenja,
čeprav je pri slednjem vidno pomanjkanje kolesarske infrastrukture oziroma mreže kolesarskih
poti. Viden pa je tudi napredek pri širjenju golfa, ki postaja vse pomembnejši turistični proizvod.
Slovenija se postopno oblikuje v golfsko destinacijo, čeprav še vedno zaostajajo naložbe v igrišča
za golf. Sicer pa je kot ugotavlja Piciga (2007), slovenski turizem v trendu, saj se kvantitativni
cilji glede načrtovanega obiska turistov in števila njihovih nočitev uresničujejo. Ustvarjena pa je
tudi nova tržna znamka Slovenije - »IFEEL SLOVENIA«.
Glede tržnih raziskav in analiziranja ter ugotavljanja interesov, mnenj in stališč domačih in tujih
gostov Slovenska turistična organizacija (STO) s svojim oddelkom za tržne raziskave stalno
in sistematično preučuje ta segment. To delajo tudi nekatere druge institucije in med drugimi
tudi Fakulteta za šport. Izvedeni so bili posamezni raziskovalni projekti (Berčič, Mihalič,
2003; Berčič, Sila, 2004). Kar se tiče zaposlovanja kadrov s področja športa v turizmu moramo
ugotoviti, da se stanje do danes ni bistveno spremenilo. Vodilni ljudje, direktorji in menedžerji
posameznih turističnih podjetij ter središč še vedno niso prepoznali prednosti, kijih dolgoročno
nudi timsko vodenje športno-turističnih programov, pri katerem pa imajo športni strokovnjaki
vodilno vlogo.

Na področju turizma se tudi v povezavi s športom postopno uveljavlja podjetništvo in tržni
pristop, hkrati s tem pa se bogati komunikacijska povezanost na horizontalni ravni in po vertikali.
Kljub računalniško podprtim informacijskim sistemom na različnih ravneh slovenskega turizma,
pa še vedno ni trdnejše povezave in sodelovanja med turističnimi organizacijami in društvi ter
športnimi organizacijami in društvi.
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Slovenija se na evropskih turističnih trgih že uspešno uveljavlja in na turističnih borzah uspešno
predstavlja prednosti in posebnosti slovenskega turizma ter njene celovite turistične ponudbe,
vendar pa v hudi konkurenci zlasti razvitejših turističnih držav, še vedno težko drži korak.
Izvila se je sicer iz spon primerjanja s Slovaško in Slavonijo in njena prepoznavnost se je po
predsedovanju Evropski Uniji povečala, vendar pa bi morala to prepoznavnost še bolje izkoristiti.
Tu imajo pomembno vlogo mediji, saj lahko veliko storijo za promocijo slovenskega turizma tudi
na osnovi dobro organiziranih in izvedenih športno-turističnih dogodkov in akcij.

Turizem na kmetijah se postopoma razvija in ponekod že dobiva evropsko primerljivo podobo,
vendar pa tega ne bi mogli reči za njegovo športno-turistično ponudbo oziroma športne programe,
kijih posamezne kmetije ponujajo. Tuje polje delovanja tudi za športne strokovnjake še odprto.
Nasploh pa se bogati turistična ponudba v mestnih okoljih, vendar pa njen segment športnoturistične ponudbe še zaostaja. Posamezne večje mednarodne športne prireditve pa so že vpete v
širšo slovensko turistično ponudbo, še več pa bi morali storiti za promocijo slovenskega turizma
s pomočjo mednarodno primerljivih dosežkov vrhunskih športnikov.

Šport v turizmu kot del trajnostnega turizma
Pri obravnavi sodobnih tokov v razvoju turizma je skladno s sodobnimi spoznanji treba posebej
upoštevati načela trajnostnega turizma. Trajnostni turizem v bistvu upošteva sedanje in bodoče
ekonomske, socialne in ekološke vplive ter tudi zadovoljuje potrebe gospodarstva, okolja in
lokalnega prebivalstva. Gre za proces, ki naj zagotovi zadovoljevanje potreb sedanjih generacij
in s tem ne onemogoči bodočim generacijam, da bodo zadovoljile svoje lastne potrebe. Trajnostni
turizem je predvsem prizanesljiv do naravnega, kulturnega in socialnega okolja ter zagotavlja
zadovoljstvo obiskovalcev. V bistvu trajnostni turistični razvoj zagotavlja optimalno uporabo
naravnega okolja, vzdržuje ekološke procese ter pomaga varovati naravne vire in biološko
raznovrstnost (Mihalič, 2006, 2008). Temeljna načela trajnostnega turizma moramo na osnovo
navedenega upoštevati tudi pri načrtovanju in udejanjanju športnega turizma.
Za vsebinsko povezavo med športnim turizmom in trajnostnim turizmom ter ustrezno obravnavo se
lahko opremo na izdelane strategije razvoja slovenskega turizma (Strategija slovenskega turizma
2002 - 2006 - Ministrstvo za gospodarstvo, 2002 in Razvojni načrt in usmeritve slovenskega
turizma 2007 - 2011, Ministrstvo za gospodarstvo, 2006), kjer so podane usmeritve razvoja, v
prvi navedeni pa tudi posamezna turistična območja. Če torej športni turizem kot del trajnostnega
turizma povežemo s posameznimi turistično zanimivimi področji, potem so za trajnostni razvoj
slovenskega turizma zanimiva naslednja turistična območja: turistično območje Julijske Alpe,
turistično območje Pohorje-Maribor, turistično območje Krasa in turistično območje obale.

Turistično območje Julijske Alpe obsega kompleksno turistično ponudbo na relativno zaokroženo
in atraktivnem turističnem področju Zgomjesavske in Soške doline. Osrčje turističnega področja
predstavlja Triglavski narodni park kot temeljna naravna dobrina in vrednota. To turistično
okolje naj bi bilo skladno z naravovarstvenimi načeli posebej primemo za izvajanje privlačnih
športnorekreativnih programov. Predvsem naj bi bili to programi gorništva, planinstva in
pohodništva, dalje programi zimskih športov, ki vključujejo alpsko smučanje, deskanje na snegu,
telemark smučanje, turno smučanje, pohode na smučeh, hojo in tek na smučeh, sankanje, drsanje,
rekreativni hokej na ledu, kegljanje na ledu in drugi programi. Sem spadajo tudi raznolike športne
aktivnosti kot so kajakarjenje, kanuizem, rafting, soteskanje, dalje jadralno padalstvo, zmajarstvo
in druge. Poleg navedenega pa naj bi v tem turističnem okolju organizirali in izvajali različne
športne prireditve in tekmovanja, ki naj bi imeli tudi določene učinke na področju turizma.
Uresničevanje teh programov zahteva temeljito znanje in mnogotere izkušnje s področja športa
oziroma posameznih športnih zvrsti, predvsem zaradi različnih želja, znanj in izkušenj tako
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domačih kot tudi tujih gostov. Prav tako pa zahteva tudi upoštevanje načel trajnostnega razvoja
turizma.
Naslednje zanimivo turistično območje je Turistično območje Pohorja in Maribora. To zajema
prihodnje območje regijskega naravnega parka s pomembnimi naravovarstvenimi območji,
naravnimi vrednotami, kulturnimi znamenitostmi in gorskimi turističnimi centri. Z mariborskim
mestnim zaledjem in ponudbo ostalih mest v širšem podeželskem prostoru predstavlja pomembno
in atraktivno turistično celoto. Tudi v tem turističnem območju je mogoče ponuditi raznolike in
pestre športno-turistične programe. Zlasti zanimivi naj bi bili različni zimsko - športni programi
z alpskim smučanjem, deskanjem na snegu in hojo ter tekom na smučeh. To naj bi bilo tudi
izjemno okolje za izvajanje kolesarjenja, pohodništva, jahanja in drugih športnih zvrsti oziroma
športnorekreativnih dejavnosti. Prav tako pa naj bi bilo mogoče v tem turističnem okolju
organizirati in izvesti različne športne prireditve in tekmovanja, ki jih lahko povežemo tudi s
turistično ponudbo. Vendar vse to skladno s sodobnimi naravovarstvenimi spoznanji in načeli
trajnostnega turizma.

Turistično območje krasa vključuje raznoliko kraško okolje z naravnimi lepotami (kraške jame,
kraška polja), kar naj bi bilo posebej zanimivo za turiste. Bogata turistična ponudba v tem okolju
vključuje tudi ponudbo Lipice, dobro razvito turistično zaledje pa naj omogoča izvajanje različnih
kulturnih pa tudi športnorekreativnih dejavnosti. Pomembne so zlasti jahanje, golf, kolesarjenje
in jamarstvo. Zaradi ekološke občutljivosti in ogroženosti kraškega območja, je treba storiti vse,
da se te naravne lepote in danosti ohranijo tudi za prihodnje generacije.
Turistično območje obale zajema kompleksno turistično ponudbo na obalnem pasu in je povezano
z mediteransko turistično ponudbo. Čeprav slovenske obale ni veliko, vendarle v določenem
smislu predstavlja »vrata Jadrana«, hkrati pa omogoča bogato počitniško, zabaviščno, igralniško,
športno in navtično turistično ponudbo. Posebej športno-turistična ponudba v obliki športnih
aktivnosti na vodi, v vodi in pod vodo zadovoljuje naj večji del turističnega povpraševanja. Ponudbi
programov jadranja in jadranja na deski se dopolnjujeta s ponudbo tenisa in privlačnih teniških
prireditev. V tem turističnem območju pa naj bi se izvajali še drugi športnorekreativni programi
kot npr. program kolesarjenja, hoje, odbojke na mivki itd. ter različna športna tekmovanja in
športno-turistične prireditve. Morje, obalo in priobalno področje je prav tako treba zaščititi pred
vsakovrstnim onesnaževanjem in tudi v tem okolju v celoti upoštevati načela trajnostnega razvoja
turizma.
Del strategije razvoja slovenskega turizma (3-A turizem) vključuje aktivne in akcijske športnoturistične dejavnosti s številnimi izbranimi športnimi vsebinami, med katerimi imajo posebno
mesto športi s povečano stopnjo tveganja (rizični oziroma »adrenalinski« športi). To so predvsem
plezanje, turno smučanje, alpinistično smučanje, telemark smučanje in deskanje na snegu izven
urejenih smučišč, jadralno padalstvo, zmajarstvo, padalstvo, soteskanje, rafting, rečni bob
in druge športne aktivnosti. Ta segment turizma predstavlja zaokroženo ponudbo, namenjeno
zlasti mladim, individualnim gostom in vsem tistim, ki želijo, aktivne in (atraktivne) športne
počitnice. Športni turizem ima v Sloveniji pomembne prednosti prav zaradi izjemne raznolikosti
naravnih danosti na razmeroma majhnem geografskem prostoru. Tu pa naj bi se odpiral prostor
za vključevanje področja športa in različnih športnih strokovnjakov kot so gorski vodniki, učitelji
smučanja in inštruktorji različnih športov v turistične tokove. Zaradi velike občutljivosti in
ogroženosti naravnega okolja, kjer se izvajajo navedeni in v določenih okoliščinah zahtevnejši
športni programi, je treba trajnostnemu razvoju turizma z vključenimi športnimi programi
nameniti še posebno pozornost.
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Strategija razvoja turizma 2002 - 2006 v enem od delov (3-E turizem) zajema tiste turistične
dejavnosti in storitve, ki so povezane z etnološkimi in kulturnimi danostmi v širšem slovenskem
prostoru. Naglašen pa je tudi ekološki vidik. Prav tu pa je mesto za celostno uveljavljanje načel
trajnostnega razvoja turizma. V jedru tega segmenta je podeželski turizem z vrsto pomembnih
etnoloških posebnosti. Sem spada programska ponudba podeželskega načina življenja in bogata
etnološka dediščina posameznih slovenskih geografsko-turističnih okolij. V ta del turizma naj bi
vključili tudi raznolike (in že navedene) športnorekreativne programe pohodništva, kolesarjenja,
tenisa, jahanja in druge ter dejavnosti, ki so povezane s »podeželskim wellnessom«.
V isti strategiji 3-D turizem vključuje turistično ponudbo, ki temelji na doživljajskih in domišljijskih
aktivnostih, ki lahko pomembno obogatijo celovito in kompleksno slovensko turistično ponudbo.
V ta segment so vključene dejavnosti, katerih izvajanje omogoča posebna motivacijska struktura
udeležencev z bolj specifičnimi motivi. V tem delu naj bi se uresničevala turistična ponudba
različnih tematskih usmeritev in doživljajskih praks, ki pri turistih spodbujajo posebna doživetja
in občutja. Tudi v ta del turistične ponudbe naj bi se vključevale izbrane športne vsebine in
upoštevala načela trajnostnega razvoja.

Razumljivo, daje načrtovalce zanimalo, kako seje navedena strategija slovenskega turizma 2002 2006 uresničila oziroma uresničevala v turističnih destinacijah oziroma v posameznih programskih
segmentih, zato je bila opravljena ustrezna analiza. Ugotovljeno je bilo, da so bili kvalitativni cilji
le delno uresničeni, boljše je bilo pri kvantitativnih strateških ciljih. Prav tako je bilo ugotovljeno,
da so bili kljub visokim razvojnim spodbudam za razvoj turističnih proizvodov na programskem
področju (3A - rekreativni, 3E - podeželski, 3D - doživljajski), dosežki slabši od pričakovanih.
Na povezanem področju športa in turizma še vedno nimamo centralnega registra športno-turistične
ponudbe in športno-turistične infrastrukture, še precej oddaljeni pa smo od postavitve celovitega
kolesarskega infrastrukturnega omrežja in medsebojno povezanih kolesarskih poti.

V zadnji strategiji oziroma »Razvojnem načrtu z usmeritvami slovenskega turizma 2007 -2011«
(Uran, Ovsenik, 2006), kjer so bila na osnovi kritične analize dosedanjih strategij razvoja turizma
pridobljena nova spoznanja, naj bi Slovenija postala razvita turistična destinacija z raznoliko
in kakovostno turistično ponudbo, s poudarkom na aktivnih, krajših in daljših počitnicah s
programsko obogateno športno-turistično ponudbo. Temeljna načela trajnostnega turističnega
razvoja pa naj bi bila poudarjeno v ospredju tudi v tem razvojnem načrtu.

Zaključek
Vsodobniceloviti turističniponudbiimašportzraznolikimišportnimi oziromašportnorekreativnimi
programi pomembno mesto. Le-ti namreč pomembno bogatijo športno-turistično ponudbo in lahko
veliko prispevajo ne le k boljši prepoznavnosti Slovenije, marveč tudi k večji programski izbiri,
ki vključuje izbrane športno-turistične proizvode. Pri izvajanju posameznih športno-turističnih
programov pa je treba posebno pozornost nameniti trajnostnemu turizmu oziroma trajnostnemu
razvoju slovenskega turizma. Ker naravne danosti Slovenije omogočajo pospešen in kakovosten
razvoj turizma tudi z vključenimi športnimi programi, je treba za vsako ceno ohraniti naše naravno
bogastvo tudi za prihodnje generacije oziroma rodove.

V zadnjem desetletju se je tudi v Sloveniji dalo več poudarka povezanosti športa in turizma
oziroma posameznim športno-turističnim proizvodom, ki še zlasti danes, postajajo vse bolj
zanimivi tako za domače kot tudi za tuje goste. Prav atraktivni in raznoliki športni programi, ki
so namenjeni različnim kategorijam domačih in tujih gostov, lahko veliko prispevajo k bogatenju
celovite turistične ponudbe in posledično tudi k uveljavljanju turizma kot gospodarske panoge
doma in na tujem.
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VSEBINE GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI V NARAVI KOT
PRISPEVEK K VZGOJI BODOČEGA TURISTA
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Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
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Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

POVZETEK
Vsak posameznik je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje in zato mora biti
v interesu sleherne države, da vzgoji zdravega, normalno razvitega in primemo izobraženega
otroka, mladostnika in ne nazadnje odraslega človeka. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem,
vplivali nanj in ga pozneje tudi aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje in širše
družbeno okolje.
Otroštvo in mladost sta največkrat odločilna za oblikovanje podobe zrele osebnosti in v tem
razvojno izredno pomembnem obdobju, obstaja del, ki gaje mogoče oblikovati samo z nekaterimi
vsebinami, to so specifične gibalne/športne aktivnosti. Ta je za skladen celostni razvoj otroka
nujno potrebna in smo jo otroku dolžni zagotavljati v primerni količini in kvaliteti. Vsak otrok
se na gibalne spodbude, ki so mu ponujene na primeren, njegovim sposobnostim in potrebam
razvijajočega se organizma, prilagojen način, odziva pozitivno, z veliko mero dovzetnosti na
vplive ponujenih spodbud in čustvenega angažiranja. V taki aktivnosti je mogoče zaslediti široko
paleto dejavnikov, ki vplivajo na vse dimenzije psihosomatskega statusa otroka. V ciljih različnih
področij dejavnosti s katerimi se otrok srečuje v institucionalno ponujenih oblikah izobraževanja,
je zaznati priložnost za spodbujanje turističnih dejavnosti in projektov tudi v vsakdanu vrtca,
družinskega življenja in v ožjem krajevnem ter širšem nacionalnem okolju (Jamšek, 2005).
Če želimo doseči ustrezno raven osveščenosti ter razumevanja pomena in vloge aktivnega
preživlj anj a prostega časa kot dej avnika kakovosti življ enj a že v obdobju otroštva in mladostništva,
je nujno potreben timski pristop. Sodelovanje različnih odgovornih institucij, vrtcev, osnovnih
šol, turističnih društev, turističnih podjetij, športnih klubov in društev ter drugih dejavnikov in
aktivna vloga staršev je predpogoj za dosego izpostavljenega cilja.
V sledečem prispevku bomo izpostavili pomen in vlogo organiziranih vsebin gibalne/športne
aktivnosti v naravi, s posebnim poudarkom na letnih in zimskih aktivnostih v naravi. Predvsem bi
želeli izpostaviti ustreznost vsebine in oblik posredovanja in poudariti usmeritve, ki nas vodijo pri
oblikovanju in organizaciji le teh, in gibanja na prostem na splošno pri vzgajanju in oblikovanju
miselnih in vedenjskih vzorcev ter navad otrok in mladostnikov kot bodočih turistov. Problem je
potrebno obravnavati celostno - od specifike uporabnikov, vloge in pomena vsebine aktivnosti
in destinacije, pristopov in načinov organiziranja, ponudbe ter usmerjevalcev in oblikovalcev
javnega mnenja do odgovorne strokovne in politične javnosti.

dejavniki celostnega pristopa
Posebnosti in potrebe uporabnika
Gibalna/športna aktivnost (GŠA) je pomemben dejavnik socialne integracije in postaja vedno
pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Že od nekdaj velja za civilizacijsko
vrednoto, šport s ciljem rezultata pa je tudi sredstvo za potrjevanje posameznika in identifikacije
naroda v mednarodnem prostoru. Je vsebina, ki lahko kar največ prispeva k skladnemu razvoju
duha in telesa vsakega posameznika ter tako neposredno vpliva na izboljšanje zdravstvenega
statusa posameznika, zmanjšuje negativne posledice današnjega načina življenja in preprečuje
upadanje splošne vitalnosti človeka. Ob dejstvu, daje gibanja vedno manj že v ranem otroštvu, se
pojavlja še zelo aktualno vprašanje; kje in kako se bodo naši najmlajši osnovnih gibalnih vzorcev
sploh naučili, kje si bodo razvili osnovne gibalne kompetence, da bodo kasneje lahko kolikor
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toliko racionalno in kakovostno reševali temeljne gibalne probleme.
Kje so in kateri so temeljni razlogi za upad gibalnih sposobnosti šolskih otrok^^? Zavedati se
moramo, da gre v bistvu za kombinacijo različnih dejavnikov, ki pa se dopolnjujejo, delujejo v
tesni soodvisnosti in kar je najhuje delujejo v spiralnem modelu v katerem končni dejavnik pomeni
vnovično spodbudo za ponovno slabše stanje na višji ravni. Pomanjkanje gibanja, prekomerna
teža, nizka raven gibalnih kompetenc, neracionalna gibalna/športna aktivnost, prekomerna
poraba energije, hitra utrujenost, negativna telesna samopodoba, slaba gibalna samopodoba,
slaba kakovost življenja, odtujevanje od družabnih aktivnosti, .... - to so konkretni kazalniki
življenjskega sloga vedno bolj številne neaktivne populacije otrok in mladostnikov. Ti si lahko
sledijo v različnem zaporedju, vendar vztrajno in učinkovito posameznika že v otroštvu odtujujejo
od dejavnosti, kije za njegov skladen razvoj nujno potrebna (Pišot, Šimunič, 2009, 2010).
Najnovejša študija HBSC je bila v Sloveniji izvedena leta 2006 na vzorcu 5130 otrok in
mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let. Primerjava rezultatov raziskav HBSC 2002 in HBSC 2006
kaže na upadanje gibalne/športne aktivnosti med mladimi. Tako med dekleti kot med fanti je
bilo leta 2006, v primerjavi z letom 2002, več tistih, ki v tednu pred anketiranjem sploh niso
bili telesno dejavni in manj tistih, ki so bili v enem tednu telesno dejavni vsak dan vsaj eno uro
skupaj. Od leta 2002 do leta 2006 je delež telesno nedejavnih fantov narasel od 2,9% na 3,2%.
Delež telesno nedejavnih deklet pa se je v zadnjih štirih letih dvignil od 3,8 % na 5%. Delež
fantov, ki so bili telesno dejavni vsak dan v tednu pred odgovarjanjem na anketo, se je od leta
2002 do leta 2006 znižal od 29% na 21,9%. Pri dekletih je ta podatek upadel iz 16,4% na le
13,3%. Tudi tuji avtorji ugotavljajo postopen upad gibalne aktivnosti s starostjo v otroštvu in
mladostništvu (Rowland, 2005; Rowlands e tal. 1999; Sallis, Prochaska & Taylor et al., 2000;
Strong et al., 2005). Pomemben upad količine gibalne aktivnosti se beleži po 12. letu starosti, ta
upad je značilen za dekleta, med tem ko se pri fantih beleži upad v povprečju nekoliko kasneje.
Nekateri avtorji (Klasson-Heggebo, L. in Anderssen, S. A., 2003) opozarjajo na omejitve, ki se
nanašajo na postopke za ugotavljanje gibalne aktivnosti, zato je pogosto težko natančno opredeliti
pogostost, intenzivnost, trajanje in obliko gibalne aktivnosti, ki bi bila za otroka najbolj primerna.
Kljub temu obstajajo okvirna priporočila, po katerih naj bi bili šoloobvezni otroci gibalno/športno
aktivni vsak dan 60 minut ali več, prevladovala naj bi aerobna vadba, vsaj dvakrat tedensko naj
bi izdatneje razvijali moč in gibljivost (Strong et al., 2005). Gibalna aktivnost otrok naj bi tudi
dosegala zmerno do visoko stopnjo intenzivnosti. Le-ta pa mora biti primemo razdeljena čez cel
teden, in sicer: otrok mora biti vsaj 3-krat na teden po 20 minut aktiven z visoko intenzivnostjo
ter vsaj 5-krat na teden po 30 minut z zmerno intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti (Trost e
tal., 2002).
V razvoju otroka in procesu usvajanja pomembnih gibalnih kompetenc, ima izreden pomen
tudi spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja, ki so v večini biogenetsko pogojena,
prirojena in značilna za človeka kot vrsto. To so temeljni, elementarni gibalni vzorci (EGV);
hoja, tek, plazenje, lazenje, plezanje, metanje, lovljenje žoge, brcanje, skakanje in ostali, ki so
v posameznikovi gibalni potrebi usmerjeni predvsem v zadovoljevanje kvantitativne vrednosti
gibanj a, doseganj e cilj a, pri tem pa kakovost tega gibanj a ni v ospredju. Ob zavedanju, da neustrezno
usvojeni EGV negativno vplivajo na nadgradnjo gibalnih stereotipov in posledično na neustrezno
in neredno gibalno/športno aktivnost v odraslostij e bila izvedena raziskava v kateri j e bil preučevan
fenomen in vlogo EGV v razvoju človeka, začenši z najmlajšimi (Pišot e tal, 2010). Ugotovljeno
je bilo, da stanje v obravnavi EGV še zdaleč ni zavidljivo, saj imajo otroci probleme že v izvedbi
najosnovnejših gibanj (44.2% neskladno plazenje). Značilnosti neustrezne mišične adaptacije
(17.7% prekomerna teža; odstopanja v telesni drži, ploskem stopalu) na sodobni življenjski slog
so torej prisotne že pri najmlajših. Elementarne gibalne spretnosti so odločilnega pomena pri
nadaljnjem razvoju glavnih gibalnih spretnosti, ki nam omogočajo interakcijo z okoljem. Gibalni
razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v gibalnem vedenju, ki
se kažejo v razvoju gibalnih (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost) in
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funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost) ter gibalnih znanj (lokomotorne, manipulativne in
stabilnostne) (Gallahue in Ozmun, 2006). Gre za proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva
gibalne spretnosti in vzorce, kar je rezultat interakcije med genetskimi in okoljskimi vplivi. Med
okoljskimi dejavniki pa imajo najpomembnejši vpliv predhodne gibalne izkušnje in pridobivanje
novih gibalnih izkušenj.
Zavedati se moramo, da so vsi gibalni stimulusi v obdobju otroštva in adolescence najboljša
naložba za zdrav in gibalno aktiven način življenja v kasnejših letih. Gibalna/športna aktivnost
tako pomeni zdravje in s tem predstavlja ravnovesje h kateremu stremimo. Vedeti pa moramo, da
ima tudi otrok, ki ima morda svoje specifične potrebe ali probleme, svoje ravnovesje. In tudi njemu
je prilagojena in količinsko ter kvalitetno bogata ponudba gibalne aktivnosti, ki se hkrati odvija
v okolju, kije zanj najprimernejše, na prostem, še kako potrebna. Vsekakor pa je GSA posredno
odvisna od prostega časa. Prosti čas pa je tesno povezan s turizmom in njegovo animacijsko
ponudbo. Animacija je oblika skrbi za goste ali turiste z namenom vzgoje njihovega obnašanja
in vzdrževanja njihovega stalnega navdušenja za določene turistične aktivnosti in za promocijo
specifičnih doživljajev. Na področju turizma je interpretacija animacije vse pomembnejša kot
posebna oblika komunikacije v organizaciji prostega časa s ciljem osvobajanja turistov od
njihovih domačih obveznosti ali pogoste pasivnosti. Temeljni namen je spodbuditi njihovo večjo
občutljivost za nove oblike doživljajev, rekreacije in skupnih dogodivščin, ki bodo vodile k
zadovoljstvu posameznikov in skupin.
Otroci in mladostniki so za spremembe, vzgojo oz. oblikovanje novih, drugačnih vedenjskih
vzorcev še najbolj doj emlj ivi. Njihovo celostno doj emanj e sveta, že v zgodnj em otroštvu zagotavlj a,
da so nove izkušnje in čustvene vezi v procesu doživljajskega učenja, sprejete kot pomembna
nadaljnja referenca in podlaga vzorcem načina življenja in obnašanja v kasnejših starostnih
obdobjih. Zato moramo našim najmlajšim zagotoviti ustrezno raven in količino gibalnih/športnih
spodbud, ki so mu ponujene na primeren, njegovim sposobnostim in potrebam prilagojen način.
Otroci potrebujejo ustrezno mero svobode in avtoriteto, norme in pravila na eni ter prosto izbiro
za odločanje na drugi strani. Še premalo se zavedamo, daje potrebno otroke jemati resno, hkrati
pa jih obravnavati lahkotno in igrivo. Otroci so najbolj dojemljivi za spremembe ko delujejo v
okolju, kjer so vrednote zaznamovane z naklonjenostjo, obenem pa sta domišljija in znanje v
odločilnih trenutkih lahko enakovredni oziroma pomembnejši od preverjenega institucionalnega,
uradno priznanega in potrjenega znanja.

Po mnenju stroko vnj ako v in poznavalcev večini kratkih stikov v medčloveških odnosih pripadnikov
iste oziroma različnih generacij posredno ali neposredno botrujejo predvsem preobremenjenost,
napetost in stres. Kaj torej potrebuje otrok modeme dobe za optimalen, spodbuden psihofizični
oziromapsihosocialni razvoj predinmedpuberteto? Strokovnjaki opozarjaj o, da med pomembnejše
dejavnike otrokovega optimalnega razvoja sodijo sproščenost, varnost in zaželenost. Osnovne
potrebe otroka tako lahko razvrstimo v preprosto in jasno prioritetno lestvico, ki jo morajo poznati
in upoštevati vsi, ki imajo opraviti z otroki. Poleg omenjenih dejavnikov pa pomembno spodbudo
predstavljajo še radovednost, igrivost, lahkotnost, brezskrbnost in sproščenost. Navedeno pa
družinsko, šolsko in družbeno okolje pogosto ne zagotavlja v zadostni meri.

Vsebine in sredstva
Povezava delovanja in ustvarjanja človeka v njegovem naravnem okolju se kaže v tem, da si
je človek z razvojem tehnike in napredkom bistveno olajšal svoje vsakdanje življenje, hkrati
pa v osnovi zanemaril nekaj, kar ga je tisočletja ohranjalo in razvijalo kot vrsto - gibanje.
Skupen imenovalec dojemanja kakovosti življenja človeka poleg faktorjev, kijih ljudje različno
vrednotimo: izobraževanje, zaposlitev, prosti čas, energija, onesnaženost, človekove pravice,...
je zdravje. Je vrednota življenja, ki jo postavljamo na prvo mesto. Subjektivna ocena lastnega
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zdravja in kakovosti življenja odraža ujemanje naših potreb z možnostmi, ki nam jih nudi družbeno
okolje (Pišot, Plevnik, Simunič, 2010).
Ob dejstvu, da je redna gibalna/športna aktivnost v otroštvu pomembna sestavina zdravega
življenjskega sloga in pomembno pripomore k oblikovanju vseživljenjskih gibalnih/športnih
navad, pa je vpliv gibalne/športne aktivnosti na prostem, predvsem na razvoj in izboljšanje
odpornosti srčno-žilnega in dihalnega sistema, morda še bolj pomemben, vendar pa se te vloge in
vpliva premalo zavedamo (Pišot, Šimunič, 2009). V razvoju otroka skozi gibalno dejavnost ima
izreden pomen spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja na prostem, ki so v večini
biogenetsko (značilna za človeka kot vrsto) pogojena. To so: hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja
... Nekatera gibanja, kot so plavanje, smučanje, drsanje ... pa so zaradi svojih posebnosti in
prostora dogajanja - v naravi specifična, vendar tudi zelo pomembna. Prva so prirojena in se bodo
prej ali slej pojavila (vsak otrok bo shodil, stekel in se plazil ali plezal), druga - ontogenetsko
pogojena (z razvojem posameznika) pa se mora človek naučiti. Zato je uvrščanje teh vsebin v
delo z otrokom nujno in lahko bi rekli tudi življenjsko pomembno. Tako kot je plavanje način
gibanja v vodi, je smučanje eden od načinov gibanja po snegu. Poleg številnih drugih radosti,
kijih otrok doživlja in spoznava v naravi, usvoji tudi specifične načine gibanja, ki predstavljajo
pomemben doprinos k njegovi splošni gibalni učinkovitosti in pomembno podlago na poti k
usvajanju sestavljenih in zahtevnejših gibanj (gibalnih stereotipov).
Živimo v geografskem pasu (Slovenija), v katerem so letne temperaturne razlike tudi več kot
40*C (- 10*C ali manj pozimi in 30*C ali več poleti). Ob upoštevanju razvad današnjega časa,
da si skozi celo leto želimo ustvarjati umetno okolje s cca. 21*C (kurjava, klimatske naprave)
postaja gibanje na svežem zraku toliko bolj pomembno. Adaptacija funkcionalnih mehanizmov
in mehanizmov termoregulacije, s katerimi si telo povečuje odpornost v takem okolju niso
spodbujeni, saj adaptacija na spremenljive pogoje v takem »inkubatorju« ni potrebna. Zato pa je
brez take adaptacije, lahko neprilagojeno otrokovo telo že ob prvem srečanju »s svežim zrakom«
v nevarnosti. Z obolevanjem dodatno pada splošna odpornost otrok in znajdemo se v začaranem
krogu (Pišot et al., 2003).
Zavedanje in izpostavljanje vloge in pomena, ki ga ima gibalna/športna aktivnost na prostem, v
naravi, je zato za organiziranje dela v vrtcih in šolah ter izbor ustreznih vsebin in okolja, ki ga
otroku ponudimo (splošno pedagoško prakso) izredno pomembna. Splošno vzdržljivost, katere
osnova je aerobna zmogljivost organizma in katere rezultat je povečanje odpornosti organizma,
lahko ustrezno razvijamo le z aktivnostmi na prostem. Večkrat je bila že dokazana prisotnost
dej avnikov tveganja za kronične bolezni pri otrocih povezana z majhno aerobno telesno aktivnostjo
(Strong WB et al., 2005; Fras, 2002).
Navedena dejstva in zaključki nekaterih omenjenih raziskav nas sami usmerjajo v izbor ustreznega
prostora (okolja) in vrste aktivnosti, ki bo otroku omogočala zadovoljevanje njegovih specifičnih
potreb, vzpostavila čustveno vez z izbrano vsebino in mu posledično zagotavljala pridobivanje
potrebnih kompetenc ter oblikovanje ustreznih trajnih vzorcev obnašanja. Hoja in tek v naravi,
izletništvo in pohodništvo, smučanje, plavanje in potapljanje in številne druge gibalne/športne
aktivnosti v naravi tako niso le aktivnosti, kijih otrok potrebuje za svoj skladen razvoj, s katerimi
spoznava okolje in samega sebe v sobivanju z naravo, temveč pomemben vzvod oblikovanja
trajnih vedenjskih vzorcev preko katerih se oblikuje in vzgaja v sodobnega turista ter prevzema
pomembne dejavnike kakovostnega in ustvarjalnega življenja.

Pristopi in načini
Da pa dosežemo želeni cilj je izredno pomemben tudi načina organiziranja in ponudbe teh
specifičnih vsebin. Kako otroka in mladostnika vpeljati v radosti v naravi, mu hkrati na nevsiljiv
način razvijati ustrezne gibalne sposobnosti in znanja ter ga spodbuditi, da se bo v to okolje in
aktivnosti ponovno vrnil. Sam, z vrstniki oz. kasneje z lastno družino.
Največkrat so prav starši prvi, ki skušajo otroka seznaniti z najrazličnejšimi aktivnostmi v naravi
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in ga navdušiti. Pogosti so primeri, ko veliko navdušenje in pripravljenost staršev pri otroku
ne izzove potrebnega interesa in se konča s slabo voljo otrok in staršev. Prve izkušnje pa lahko
odločujoče vplivajo na otrokovo veselje in nadaljnje udejstvovanje. Pomembno je torej, kako
otroke vpeljemo, kako mu ponudimo prve izkušnje, kakšne metode izbiramo. Zato ni dovolj le
dobro poznavanje tehnike in demonstracije posameznega športa in dobra oprema. Starši se danes
pogosto odločajo, da to prepustijo učiteljem, inštruktorjem, vaditeljem ali turističnim delavcem,
od katerih pričakujejo, da bodo predvsem dosegli cilje, ki so značilni za nas odrasle. Naučiti
otroka npr. smučati je cilj, ki si ga postavijo starši, učitelji ..., zagotovo pa ne otrok. Otrok ima
veliko zanj pomembnejših razlogov, da se priključi k aktivnosti, če je le ta primemo organizirana.
Otroka zanima pot do cilja, pestrost in kakovost procesa ter izkušenj, kijih na tej poti dobiva in ne
cilj kot končni produkt (Pišot, 2000). Aktivnosti v naravi za otroke - pod to razumemo zabavo v
gozdu, na izletu, v sredogorju, ob jezeru, na snegu, igro v naravni idili, užitek, smeh. Poznavanje
tehnike in dobra demonstracija je za učitelja nedvomno eden od predpogojev, da lahko otroka
pripelje do želenega cilja, ni pa zagotovilo. Poznati mora tudi pot. Vedeti mora, kako ga bo do
tega pripeljal, na kakšen način, s katero metodo.
Če nadaljujemo na primeru smučanja. Smučanje lahko predstavimo na različne načine. Lahko
je zahtevna športna aktivnost, lahko pa najlepši način za doživljanje zimske idile. Vsekakor pa
je na začetku kot pri vsaki športni aktivnosti tudi pri smučanju - učenje. Da bi lahko kasneje v
tej aktivnosti uživali, ali celo to nadgradili s pravim treningom, se je moramo najprej naučiti.
Tega se običajno lotimo v otroštvu, kar pa ni vedno pravilo. Določene zakonitosti in pravila
tako poučevanja kot učenja veljajo ne glede na starost učenca, druge, posebnosti značilne za
določeno starostno obdobje, pa narekujejo različen pristop. Tako učenje osnov kot zahtevnejših
znanj smučanja pa mora, že zaradi specifike okolja, potekati v sproščenem vzdušju, veselju in
užitkih na snegu, saj je to nemalokrat tudi želja uporabnikov smučarskih tečajev. To pa zahteva od
učitelja smučanja, da se znajde tudi v*vlogi animatorja in promotorja zimskega turizma nasploh
(Pišot, Videmšek, Fabretto, 2008).
Igra in snežni poligon, ki otroku pričara poseben svet, v katerem se bo zabaval, so primarna
vsebina in sredstvo, s katerim pristopimo k smučarskem opismenjevanju otrok. Seveda morajo
biti otroci za tako aktivnost primemo telesno pripravljeni ter opremljeni. Daje igra v vetrn, snegu
in mrazu neprijetna in otroka ne pritegne, je običajno zmotno mišljenje, ki se rodi v odraslem.
Otroci so rojeni za dejavnost, običajno ljudje zrastejo in to prerastejo. Otrok bo z veseljem izrabil
priložnost za aktivnost, le ponuditi mu jo je treba in ga primemo organizirati. S tem ko otroka
učimo in naučimo smučati, pa tudi pomembno prispevamo k razvijanju njegovih trajnih navad.
In če bo del teh zapisan športu, bo gotovo smučanje ostalo na seznamu njegovih rekreativnih
dejavnosti. Ne nazadnje s smučanjem otrok osvoji zaščitni znak in nenadomestljiv del slovenske
folklore.
V kolikor želimo zimske (ali letne) športe predstaviti kot pomemben del turistične ponudbe
jih moramo obravnavati v okviru aktivne organizacije prostega časa in jih pri tem oblikovati
v animacijske programe (Mihalič in sod. 2004; Finger 2003). Ti se običajno določajo glede na
ciljne skupine gostov in lastnosti in navade le teh. Tako je bilo npr. ugotovljeno, da različne
socialno demografske značilnosti vplivajo na število dni na leto, ki jih ljudje porabijo za
ukvarjanje npr. s posameznim zimskim športom (deskanje na snegu, drsanje, sankanje in turno
smučanje). Pri ugotavljanju ali sta (ne)zadovoljstvo s trenutnim načinom preživljanja prostega
časa in (ne)seznanjenost z vsemi možnostmi povezani s količino časa, ki ga ljudje letno porabijo
za ukvarjanje s posameznim zimskim športom, je bilo samo pri deskanju na snegu ugotovljeno,
da ljudje, ki niso seznanjeni z vsemi možnostmi, v povprečju deskajo več (Mihalič e tal, 2004).
Ce bi zasledovali posredne ekonomske učinke animacije in športno rekreacijskih programov pa
bi lahko ugotovili, da se odražajo v naslednjih dejavnikih: motivacijskem, podaljšanju turistične
sezone, širjenju tržišča, izven-penzionski potrošnji, zadovoljnosti gostov, ustni propagandi in
zadrževanju gostov ob slabih vremenskih razmerah.
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Zaključek
Pomembnih dodatnih ciljev, ki imajo lahko pomemben vpliv na omenjene dejavnike in se kot
posredna dodana vrednost oblikujejo v procesu vključevanja otrok v različne obšolske ali prosto
izbrane gibalne/športne aktivnosti, se javnost, žal prevečkrat tudi strokovna, ne zaveda. Tako pri
izgradnji kot vzdrževanju infrastrukture, izboru vsebin, obliki, načinu in organiziranju ponudbe
jih vodi model in vzorec obnašanja in sprejemanja odraslega, plačnika produktov. Pozabljamo na
motiv in spodbude, ki odrasle, predvsem družine, vodijo v aktivnost. Te so največkrat prilagojene
ravno najmlajšim. Morda še bolj pomemben pa je posreden cilj, ki bo res svoje učinke manifestiral
šele v kasnejšem obdobju, zato pa bodo posledice tega še veliko občutnejše. To je vzgoja in
oblikovanje vedenjskega vzorca mladih, bodočih turistov, ki bodo svoje dobre in slabe izkušnje,
usvojene navade in vrednote prenašali v kasnejša obdobja. Pomemben dejavnik trajnostnega
razvoja športnega turizma se skriva ravno v tem.
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POVEZANOST TURIZMA I ŠPORTA, SPORTSKIH I
TURISTIČKIH ORGANIZACIJA U HRVATSKOM TURIZMU
Mirna Andrijaševič, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvod
Turizam pripada najrasprostranjenijem obliku korištenja slobodnog vremena suvremenog, posebice
urbanog čovjeka. Turizam je za Hrvatsku, jedna od važnijih privrednih djelatnosti čija efikasnost ovisi o
brojnim čimbenicima. Sportska rekreacija u turizmu razumijeva brigu o kvalitetnu i sadržajnu boravku
turista. Kao sve traženiji sadržaj turističkog boravka omogučuje kreiranje suvremenih programa
namijenjen aktivnom odmoru turista. Sportska rekreacija u turizmu može optimalno nadoknaditi
aktivnosti i sadržaje koji modemu čovjeku posve ili djelomično nedostaju. Neki mu od tih sadržaja
kao što su kretanje u prirodi i tjelesna aktivnost nedostaju, čimbenik su za nastanak različitih smetnji i
bolesti. Ti se negativni čimbenici u turizmu mogu znatno umanjiti ili ukloniti. Ističu se psihosomatske
i kronične bolesti uvjetovane hipokinezijom, stresom, adipoznim sindromom i onečiščenjem okoliša.
Različiti sadržaj i zdravstvene prevencije oblikovani su u turizmu u suvremene turističke programe kao
što su wellness, programirani aktivni odmori, talasoterapija, spa i sl. Ti su programi rezultat aktualnih
potreba suvremena turista koji se u relativno kratkom vremenu želi revitalizirati, odmorih, opustiti,
zabaviti i pozitivno djelovati na svoje zdravlje. Složeni programi u turizmu mogu se ostvariti jedino sa
stručnim osobljem uskladenim radom cijeloga tima i kontrolom kvalitete .
Složenost turizma zahtijeva interdisciplinaren pristup kojima se na znanstvenim i empirijskim
pokazateljima odreduju kriteriji, uvjeti i postupci pod kojim se sportsko-rekreacijski programi uvode u
turističku ponudu. Učinci turističkog prometa vrednuju se kao izravna dobit od sportsko-rekreacijske
ponude u turizmu, a brojni neizravni učinci umnogostručuju cjelokupan turistički promet.
Sadržaji sportske rekreacije vezani uz sportske aktivnosti uključuju kretanje i aktivnosti u
prirodi, sportske i rekreacijske aktivnosti u zatvorenim objektima, objektima na otvorenom i
u prirodom ambijentu. Osim standardnih sportskih aktivnosti koji se programski oblikuju,
uskladuju i provode prema mogučnostima i potrebama turista, sadržaji sportske rekreacije dio
su zdravstveno preventivne ponude koja uključuje dijagnostičke, profilaktičke, wellness i druge
suvremene tretmane namijenjene turistima. Sportska rekreacija u turizmu ima brojne funkcije
koje pridonose važnim socijalnim i ekonomskim učincima.

Povezanost sportske rekreacije i suvremenog turizma
Današnji način života diktira suvremena tehnologija, informatički oblik rada i komunikacije koji
nam štede vrijeme, no istodobno nas prisiljavaju da se sve manj e koristimo svojim tjelesnim
mogučnostima. Izdvojenost od prirode, otudenost, negativni učinci koji proizlaze iz životnih
navika ostavljaju posljedice čiji se negativni učinci planski, kvalitetnim programima sportske
rekreacije mogu ukloniti. Različiti oblici športa i sportske rekreacije prisutni su u svakodnevnu
životu pa je logično da im se u turizmu obrati posebna pozornost.
Na prikazu 1, vidljiva je veza izmedu potražnje i ponude usluga u turizmu koja se temelji na
istraživanju potreba te posrednim čimbenicima koji čine promotivnu strategiju. Takoder ponuda je
podložna permanentnoj kontroli kvalitete usluga, a time i korekciji. Sportsko-rekreacijska ponuda
može formirati imidž turističke destinacije ukoliko se poštuju kriteriji vezani za istraživanje potreba,
uskladivanja i formiranja kvalitetnih programa i njihove promocije. U Hrvatskoj strani gosti ostvaruju
više od 88% svih nočenja, a odmor i zabava glavni su motiv dolaska u (40%). No njihovo zadovoljstvo
sportsko-rekreacijskom ponudom je niško. U Hrvatskoj se najdulje zadržavaju inozemni putnici koji
su došli na odmor (oko 7,8 dana u prosjeku), što je bitno krače u odnosu na razdoblje 80-tih godina
prošlog stolječa. Hrvatski turizam nije u dovoljnoj mjeri pratio dinamiku promjena koja zahtijeva
znatno bogatiju ponudu u relativno kratkom vremenu. Kada je k torne, cjelokupan turistički promet
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Prikaz 1. Veza potražnje i ponude

ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠTA

orijentiran na dva mjeseca u Ijetnom razdoblju, onda je iskoristivost turističkih potencijala i resursa
nezadovoljavajuča. Zanimljivo je da od početka razvoja turizma u Hrvatskoj više od polovine ukupnog
turističkog prometa (54%) ostvaruju Istarska i Primorsko-goranska županija (TOMAS, 2009). Osim
brojnih prednosti te su regije prve uvele bogatu sportsko-rekreacijsku ponudu koja kontinuirano prati
suvremene trendove i potrebe turista. Os*tale regije iako klimatski i geografski kvalitetne i atraktivne
daleko su još od rentabilnog poslovanja posebice izvan glavne turističke sezone.
Turizam je prisutan u planiranju našeg života i rada, način je odmora i zabave kojeg se nitko ne želi
odreči. Kroz turizam čovjek prikuplja energiju i puni „baterije“ za nove napore. Turizam sam po
sebi nije sinonim kvalitetna odmaranja, on je proizašao iz takve potrebe i za njegovu kvalitetu nužno
je stalno pračenje čovjekova života i rada te potreba, želja i mogučnosti proizišlih iz toga. Planiranje
kvalitetnih programa ponude koji če rezultirati zadovoljstvom turista timski je rad stručnjaka iz
različitih područja. No bez obzira na zakonitosti koje su rezultat analiza i istraživanja, dinamika
i fleksibilnost turističkog tržišta te njihova kretanja uvijek nas iznova iznenaduju. To je rezultat
slobodnog izbora turista koji slobodno bira načine odmora i zabave i u punom smislu iskazuje svoju
nepredvidivost. Kvaliteta proizlazi iz zadovoljstva turista praženim uslugama, a one se temelje na
brojnim elementima koji moraju skladno djelovati. Turistička privreda kroz svoj ekspanzivan razvoj
doživjela je u kratkom vremenu brojne promjene, od globalizacije do načina korištenja turističke
usluge. Dostupnost promoviranja ponude omogučuje danas večini turista kvalitetnu informiranost
i komparaciju s ostalim turističkim destinacijama. Stoga je iznimno važno istraživanje specifičnih
potreba za sportsko-rekreacijskim sadržajima. Hrvatska ima izobilje prirodnih i dragih turističkih
resursa koji stoje neiskorišteni, a čini se daje temeljni problem u pomanjkanju globalne strategije
koja bi formirala model povezivanja svih čimbenika koji sudjeluju u turističkoj ponudi.
Sportsko-rekreacijska ponuda u turizmu provodi se kroz tri osnovna oblika - aktivnosti:
- Slobodno korištenje prirodnih resursa (atrakcija) i sportskih objekata. Kretanje u prirodi
obilježenim stazama, obilazak parkova i prirodnih atrakcija, kupanje, ronjenje, jedrenje,
veslanje, vožnja biciklom, šetnja, trekking I sl. Korištenje terena za odbojku, nogomet, bočanje,
stolove za stolni tenis, košarka i sl.
- Organizacijske oblike sportsko-rekreacijskih aktivnosti, odnose se na organizirane aktivnosti
u prirodi, ture, pohode, orijentacijsko kretanje, rafting; organizaciju natjecanja, tumira,
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manifestacijskih oblika rekreacije povodom nekih dogadaja i sl.
- Programirane oblike sportsko-rekreacijske aktivnosti. Odnose se na program sportske rekreacije
utemeljenog na definiranim ciljevima pojedinaca ili skupina koji se žele postiči. Za takve,
programirane aktivnosti koriste se metode po točno utvrdenim principima programiranja
sportske rekreacije sa najčešče zdravstveno preventivnim obilježjima. Programi se mogu
odnositi na transformaciju antropološkog statusa u cilju smanjenja tjelesne mase, stresa ili
prevencije koronarnih oboljenja, podizanja opčeg stupnja zdravlja i sl.

Jedan od ograničavajučih faktora je i taj što u Hrvatskoj prevladavaju komplementarni tipovi
kapaciteta koj i
su orij entirana na glavnu turističku sezonu (kučanstva, kampovi, autokampovi
i sl.) hotela ima 40,6% čija je prosječna godišnja iskorištenost 41 %, dok ostalih objekata (privatnih
soba, kampova, turističkih naselja i ostalih objekata ima 58,4%, a čija je iskoristivost znatno niža
i to za privatne sobe 12% i kampove 16% jadranu 89% hotelskih kapaciteta (Čorak, Marušič i
Ivandič, 2009). Nedovoljan je broj čvrstih objekta i hotela visoke kategorije koji mogu pružiti
kvalitetnu uslugu cijele godine. Vremenska raspodjela boravka turista i dalje je dominantna u špici
Ijetne turističke sezone, bez obzira na to što se trendovi turističkih putovanja mijenjaju i podliježu
novim pravilima turističke potražnje. Hrvatska turistička ponuda ima prepoznatljive prednosti
kroz atraktivne primarne resurse, a nedostaci, koje su uočili turisti, ogledaju se u siromašnoj
ponudi sadržaja, posebice sportskih (TOMAS, 2004).

Trendovi razvitka sportske rekreacije u suvremenom turizmu
Osim obiteljskog obilježja putovanja u Hrvatsku, rezultati istraživanja (TOMAS, 2004),
upozoravaju na sve veči broj individualaca i starijih u Europi, što se osječa u tipovima potražnje
turističkog proizvoda, a odnosi se na:
• veču kvalitetu
• odgovarajuče sportske aktivnosti
• veču potražnju izvan glavne sezone
• veču potražnju za sadržajima prilagodenim individualnim potrebama
• dostupnost turističkog odredišta i sl.

Največi broj turista traži primjerenu aktivnost tijekom odmora koja je bliska njihovim potrebama,
interesima i želj ama s naglaskom na zdravlj e. Turisti srednj e i starij e životne dobi traže predvidiv boravak
sa pretežno zdravstveno preventivnim programom. Ono što nedostaje u hrvatskoj turističkoj ponudi
jesu programi koji če zadovoljiti potrebe takvih turista kojih je sve više, posebno u izvansezonskom
razdoblju. Turistički kapaciteti u izvansezonskom razdoblju nisu popunjeni i imaju priliku nuditi
kvalitetne programe. Ključnu ulogu u prevladavanju tog razdoblja ima stručno osoblje.
Možemo govoriti o tri ključna tipa ponude: Jadranski, kontinentalni - Iječilišni i urbani. Svaki
od njih treba strategiju koja če kvalitetno osmisliti programe te mrežu agencija koje če kvalitetno
prezentirati programe. Marketinški stručnjaci trebali bi obraditi tržište od strateškog interesa za
pojedine turističke regije, tradiciju, tip ponude, profil turista, želje, potrebe i mogučnosti. Pri torne
j e neophodna diversifikacij a poj edinih lokaliteta pri čemu programi sportske rekreacij e mogu torne
doprinijeti bogatstvom sadržaja nizom kombinacija u specifične programe za različite potrebe.
Primjerice lokaliteti s atraktivnom ponudom sportske rekreacije za mlade: rafting, speleologija,
zmajarenje, natjecanja i sl.; lokaliteti namijenjeni obiteljskom turizmu sa sadržajima za djecu i
za roditelje i sl.
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Tablica 1. Izbor sportsko-rekreacijskih sadržaja turista u turističkom mjestu
SPORTSKO-REKREACIJSKE
AKTIVNOSTI
TURISTA
U
TURISTIČKOM MJESTU, 1997 - 2007. %___________________________
1997. 2001. 2004. 2007.
AK1riVNOSTI
98,9
Plivanje
i
kupanje
86,5
98,3
97,5
1.
Samostalni izleti
36,2
67,3
71,0
75,3
2.
Šetnje
u
prirodi
(pješačenje)
72,1
50,0
72,9
69,9
3.
Organizirani izleti
18,2
32,7
44,8
53,1
4.
Ronjenje
15,8
30,3
37,9
43,0
5.
19,2
34,8
45,0
37,2
6. Vožnja biciklom
20,8
30,6
36,3
36,8
7. Tenis
24,2
12,5
31,8
35,1
8. Ribolov
13,9 25,6
9. Trendovski/avanturistički sportovi
10,8
3,6
23,6 24,8
10. Zdravstveno-rekreacijski program
12___ 16,7
23,5
17,1
11. Planinarenje
3,8
13,8
24,2 23,3
12. Jedrenje
6,8
13,3
24,2 22,4
13. Skijanje na vodi
Jedrenje
na
dasci
6,9
13,6
22,9 20,0
14.
14___ 11___ 18,1
18,8
15. Jahanje

Pokazatelji u tablici 1 ukazuju na kontinuirani trend povečanja sportsko-rekreacijskih aktivnosti turista
u turističkim mjestima. No treba naglasiti da sve aktivnosti pripadaju Ijetnom - sezonskom razdoblju
turističke ponude. Može se reči da postupno raste ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja, ali i da
nedostaju kvalitetno oblikovani programi vodeni od Strane stručnjaka. Pojedini sadržaji nisu dovoljni
i ne mogu zadržati turiste na duži rok. Produženje sezone i cjelogodišnje poslovanje zahtijeva potpuni
pristup stručnog osoblja, a i čini se i odlučnosti da se temeljito izvrši analiza svih čimbenika i stanja u
turizmu kako bi se na stabilnoj osnovi izgradivao kvalitetan turizam.

Zaključak
Hrvatska treba globalnu strategiju turističkog razvoja koja če se temeljiti na brojnim pokazateljima iz
različitih struka. Prirodni resursi i komparativne prednosti Hrvatske omogučuju nebrojene varijante
turističke ponude koja može zadovoljiti najrazličitije potrebe turista. Sportska rekreacija kao izvor za
kreiranje raznovrsnih programa i prirodna raznolikost i Ijepota spoj su koji može značajno unaprijediti
imidž turizma Hrvatske. Kao zemlje za zdrav odmor i turistički boravak u kojoj sam krajolik nije
dovoljno vrednovan, a niti promoviran, poput najkvalitetnijeg zraka u Europi (Mali Lošinj); največe
raznolikosti Ijekovitog bilja u Europi; Ijekovitosti mora (peloidi, blato, sol, aerosol) u spoju sa različitim
oblicima kretanja čine jedinstven spoj koji djeluje na unapredenje zdravlja. Još uvijek prisutni stereotipi
u promociji turističkih atrakcija orijentirani su na hedonistički aspekt (hrana, promatranje, uživanje), a
pitanje je da lije to u skladu sa stvarnim potrebama turista. Turizam je proizašao iz potrebe za kvalitetnim
odmorom u čijoj se osnovi nalazi pokretački motiv, a to je zdravlje. Sportska rekreacija upravo nudi
unapredenje zdravlja u atraktivnom i neponovljivom krajoliku.

Literatura:
1- Čorak, S., Marušič, Z. i N. Ivandič (2009). Trendovi TOMAS Ijeto: od 1987 do 2007. godine. Trendovi i

potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Znanstvena edicija Instituta za turizam. Zagreb. 11-43.
2. TOMAS (2009). Trendovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Znanstvena edicija Instituta za turizam.
Ur. Čorak, S. i Z., Marušič. Zagreb.
3- TOMAS (2004). Instituta za turizam. Zagreb.
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KRIZNO OBDOBJE V SLOVENSKEM ŠPORTU
Janez Matoh,
podpredsednik Odbora športa za vse, OKS - ZŠZ

Zaostrene gospodarske razmere nezadržno posegajo v delovanje, tako osnovnih organizacij
športa, kakor tudi njihovih asociacij. V okviru danih možnosti in predvidevanj moramo čim
kakovostnejše strniti svoje vrste ter se organizirati in povezati, tako v društvenih organizacijah,
kakor tudi na ravneh NPŠZ in v okoljih ŠZO.
Preko 7500 registriranih društev in klubov, povezanih v 68 NPŠZ in preko 90 ŠZO skupaj s
krovno organizacijo OKS - ZŠZ zaokrožamo celovito podobo športne srenje, tako imenovane
civilne sfere.

Programske vsebine se strukturirajo po vertikalah klubi in asociacije na eni strani, na drugi strani pa
pričakovanja in potrebe koristnikov teh programov športa za vse, perspektivnega in vrhunskega športa.
Če bomo vse asociacije, to so OKS - ZŠZ, NPŠZ in OŠZ v zadostni meri in na pravilni način
vsebinsko in prednostno naravnali naloge, ki zadevajo vsebine medsebojnih povezav asociacij
v korist društev in klubov, potem bodo osnovne organizacije s skupnimi močmi lažje in bolje
obvladovale problematiko delovanja in nadaljnjega razvoja. Vse ravni skupaj nas prizadetih se
moramo lotiti svojemu poslanstvo ustrezno vseh dogovorjenih nalog.

OKS-ZŠZ
- oblikovanje možnih pogojev za nudenje širše pomoči članicam in posredno tudi njihovim
organizacijam
- krepitev mrežne organiziranosti krovne asociacije lokalno - regijsko
- zagotavljanje pogojev za obvladovanje vsebinskih programov po določilih MOK
- obvladovanje sistemskega zakonskega okolja športa: dialog z državo, lokalno skupnostjo in
regijo
- vzpodbujanje vsebinskih povezav med NPŠZ in ŠZO
- spremljanje in usmerjanje možnih vsebin na področju problematike financiranja športa
- razvoj sistemskih pogojev za usposabljanje v športu
- vzpodbujanje in razvoj prostovoljstva v športnih okoljih
- vzpodbujanje k širitvi asociacij OŠZ v pasivnih občinah
- globalno usmerjanje problematike športne infrastrukture na slovenskem
- razvoj partnerstev: šport in država, šport in zdravje, šport in turizem, šport in kultura ...
- interesno povezovanje z mednarodnimi športnimi organizacijami

NPŠZ
zagotavljanje kakovostne organizacijske in strokovne pomoči članicam - klubom, društvom
strokovne panožne povezave z društvi in klubi
izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
usmerjanje, razvoj in obvladovanje racionalnih tekmovalnih sistemov po panogah
zagotavljanje informacij o normativih in standardih za športne objekte
zagotavljanje programov za odpravljanje sivih lis za posamezne športne panoge (povezave
NPŠZ - ŠZO)
- kakovostno organiziranje in vsebina dela po panogah za programe športa za vse
- zagotavljanje postopne vsebinske ponudbe programov športa za vse po posameznih starostnih
stopnjah
-
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skrb za zagotavljanje ustrezne in zadostne strokovne literature
organiziran in obvladljiv ter kakovosten informacijski sistem v mrežah asociacij
usmerjanje aplikativnih vsebin posameznih športnih panog na področju raziskav in znanosti
vzpodbujanje in organiziranje prostovoljstva znotraj asociacije
nudenje pomoči pri razvoju vseh vrst strok (usposabljanje), ki so potrebne za uspešno delovanje
društev članic asociacije v širšem smislu
- vsestranska pomoč NPŠZ pri oblikovanju vsebinskih pogojev regijskih centrov

_
-

šzo
- oblikovanje načinov, oblik in vsebin potrebne pomoči društvom in klubom
- organizacija mora težiti k avtonomnosti in suverenemu partnerstvu v imenu članic društev v
dialogu z lokalno skupnostjo
- preko povezav s posameznimi NPŠZ sodelujejo pri uvajanju novih športnih panog v tem okolju
in sledijo strateškemu cilju odpravljanje sivih lis
- skrbijo za aplikativno in kakovostno usposabljanje strokovnih kadrov v društvih
- načrtujejo in organizirajo kakovostne tekmovalne sisteme na lokalni ravni
- ob sodelovanju društev in v partnerstvu z lokalno skupnostjo vzpodbujajo dolgoročno
načrtovanje - urbanizacijo športnih površin regije
- skrbijo za vzpodbujanje in razvoj ter družbeno priznanje vseh oblik prostovoljnega dela v
društvih
- vzpodbuja v svojem lokalnem okolju možna partnerstva z društvi (vrtci, šole, zdravstvene
organizacije, turistične organizacije in podjetja
- nenehno usklaj evanj e in dinamično dogovarj anj e z občino za področj e kriterij ev za sofinanciranj e
športa na lokalni ravni
- vzpodbujanje partnerstev ŠZO - NPŠZ - društva za razvoj novih programov športa za vse po
posameznih športnih panogah in starostnih skupinah za potrebe društev
- vzpodbujanje in širitev lokalne mreže info sistema v korist društev
- oblikovanje vsebinskih pomoči za potrebe posameznih društev na področju lastninjenja športnih
objektov
- vzpodbujanje in sodelovanje pri realizaciji športnih prireditev skupaj z društvi
- ustvarjati možnosti za vsebinsko uporabno založniško dejavnost
- z društvi ustvarjati in razvijati pobude programov ozaveščanja za področje športa za vse za
ciljno skupino delno aktivnih ali popolnoma neaktivnih prebivalcev v sodelovanju tudi z
lokalno stroko medicine in društvi

Prostovoljstvo
Prostovoljstvo je bilo in ostaja pomembni dejavnik za delovanje, obstoj in razvoj društvenih
vsebin dela. Krizno obdobje pa narekuje še dodatno potrebo po dodani vrednosti - prostovoljno
delo.
Izhodiščno osnovno skupno vezivo društvene srenje je bila, bo in ostaja v strateško pomembni obliki
prav dejavnost prostovoljnega dela. Prostovoljstvo je po svoji vsebini v športnih okoljih naravnano
na vsa področja, ki predstavljajo življenje in delo v društvenih okoljih. Sodobni čas zahteva od
nas, da celovito in vsebinsko polnokrvno motiviramo, vzpodbujamo, usmerjamo in omogočamo
izvajanje prostovoljnega dela v vseh potrebnih pojavnih oblikah, tako v osnovnih organizacijah,
kakor deloma tudi v njihovih asociacijah. OKS - ZŠZ preko Odbora športa za vse že nekaj
let razvija celovito projektno programsko vsebino »Prostovoljstvo v športnih organizacijah«. V
zadnjih dveh letih smo celovito projektno vsebino posredovali v številna okolja naših organizacij.
Ta projekt je na voljo slehernemu na spletnih straneh OKS. Poleg tega po vsebini je to pilotna
izvedba z vsemi elementi, bodisi uporabna v neposredni praksi ali pa lahko služi kot predloga za
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oblikovanje specifičnega vsebinskega modela prostovoljstva za posamezna društvena okolja. Ta
projekt ima v svoji vsebinski domeni tudi aplikativne dele iz področja organiziranja, delovanja po
specifičnih področjih, evidentiranja in absolutnega ovrednotenja prostovoljnega dela.
Predlagamo, da izkoristimo te možnosti, ki nam jih ta projekt ponuja, s ciljem, da s prostovoljnim
delom ustvarimo boljše in kakovostnejše pogoje za delovanje naših osnovnih organizacij.

OKS - ZŠZ si v neposrednem in posrednem dialogu z državo prizadeva, da bi končno dobili tudi
zakon o prostovoljstvu, usklajen z drugimi podzakonskimi akti in ne nazadnje, da bi se »institut«
Prostovoljno delo priznal na podlagi dokumentacije evidentiranja in ovrednotenja kot prispevek
absolutne organizacije, kjer ta vrednost nastane in se jo eventuelno upošteva kot lastni delež pri
javnih razpisih.

POBUDE ZA USTVARJANJE PRILOŽNOSTI DRUŠTEV IN
KLUBOV ZA ŠIRITEV ŠPORTNIH PROGRAMOV
Šport in zdravje
Zdravje kot strateška vrednota na nacionalni in osebni ravni, tako v fiziološkem, kakor tudi v
mentalnem smislu, ga sinergijska povezljivost s športom nedvomno kakovostno oplaja.

Šport kot pomembna prvina kakovosti življenja za vsa starostna obdobja obeh spolov je sicer
razumno dejstvo, vendar še zdaleč v praksi ne zadostno udejanjeno. Racionalna pot, da bi dejansko
približali gibalno športno kulturo slehernemu po meri, interesa, zmožnostmi in znanj je, da šp.
rekreativne programe obravnavamo v kontekstu zdravega življenjskega sloga, strokovno oprtega
na programe, ki izžarevajo sinergijo strok športa in medicine. Na ta način vsebinsko vstopimo v
prvinsko področje zdravstvene preventive. To posledično vpliva na zmanjšanje številnih stroškov
zdravstva, samo financiranje zdravstvene preventive udeleženca in ne nazadnje tudi na kakovost
življenja v vseh obdobij nasploh.
Iz povedanega izhaja, daje potrebno v skupnem nacionalnem projektu »Recept za zdravo življenje
z gibanjem in športom« združiti znanja, sredstva in paralelno logistiko 7500 - naravnih lekarn
društev in ojačano ter usposobljeno mrežo točk osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
Društva naj skupaj s svojimi ŠZO skušajo navezati tudi neposredne kontakte z zdravstvenimi
domovi in jim ponuditi primerne aplikativne strokovne programe, prirejene različnim starostnim
skupinam. Društva bi se morala tudi angažirati za razvoj in ponudbo elementarnih testnih
programov psihofizičnih zmožnosti sicer koristnikov športno programske ponudbe.

Populacija invalidov
V Sloveniji ima 170 tisoč prebivalcev status invalida. V tej populaciji je vključenih preko 16
vrst invalidnosti v vseh starostnih kategorijah. ŠD naj bi vzpostavila kontakte s posameznimi
organiziranimi skupinami invalidov in jim skladno z njihovimi možnostmi in specifičnimi
potrebami invalidov pripravili organizirane oblike šp. rekreacije.

Športna društva v povezavi s turističnim gospodarstvom
Šport kot kakovostna prvina življ enj a j e logično vpet kot vsebinska sredica tudi slabo artikuliranemu
projektu »Slovenija - dežela aktivnega oddiha«. Športna društva in klubi naj skušajo v dialogu
s turistično gospodarskimi destinacijami odstreti tančico praznine partnerstva in neposrednega
sodelovanja do te mere in na tak način, da bodo za to sicer organizirane in usposobljene športne
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sredine lahko postale kakovostni partner pri organiziranju in izvajanju športnih programov, bodisi
neposredno v turističnih okoljih ali pa kombinirano v obeh okoljih. S takšnimi in podobnimi
partnerstvi lahko športna društva pridobijo na dodano vrednosti znanj, zmožnosti in pogojev
(širitev športne infrastrukture), kakor tudi na realizaciji tržnih ciljev. Velja še dodati sinergijske
možnosti športno turističnega partnerstva na projektih tekmovanj in prireditev.

Športna društva v povezavi z društvi upokojencev
Na dlani so podatki, da se tudi prebivalstvo Slovenije ustrezno koncentrira v starostnih skupinah
starejših. V tem trenutku gre teoretično za ciljno skupino 530 tisoč upokojencev. ZDUS ima v svoji
mreži 505 društev upokojencev. Predlagamo, da se povežejo športna društva in klubi z lokalnimi
društvi upokojencev ter jim ponudijo starostnim skupinam primemo (50+, 60+, 70+, 80++)
organizirano obliko vadbe, prirejeno tudi njihovim specifičnim zmožnostim in letnim časom.
Društva bodo pridobila nove člane, morda tudi prostovoljce in nekaj prihodkov od vadnin.

ŠD v povezavi z gospodarskimi organizacijami
Delavci v gospodarskih organizacijah so populacija intenzivnega ustvarjalnega obdobja življenja.
To neravnotežje med opravljanjem psihofizičnih del v delovnem procesu in gibalno potrebo
posameznika j e potrebno in smotrno tudi uravnotežiti z možnostj o organiziranih in neorganiziranih
oblik šp. aktivnosti. ŠD naj bi postala kakovostni ponudnik in partner na tem področju neposredno
posameznim gospodarskim organizacijam oz. njihovim delavcem na področju organiziranja in
izvajanja šp. rekreacije po meri njihovih želja, potreb in zmožnosti.

Narava - največji športni objekt
Društva in klubi praviloma imajo pomanjkanje prostora v svojih izvajalskih okoljih. Ker nimajo
investicijskega potenciala in možnosti, še pač v to smer ne širijo. Narava kot največji športni objekt
z dodatno specifiko letnih časov pa je nekaj izjemnega in dokaj slabo izkoriščena. Predlagamo
v razmislek, da bi zainteresirana društva in klubi organizirala za specifične vadbene skupine
programe organizirane vadbe (lx do 2x na teden) vsebinsko prirejene vadbeni skupini in specifiki
letnih časov. V tem kontekstu se poleg izvirnosti narave v urbanih okoljih lahko vključijo tudi
aplikacije trim stez, večnamenskih ploščadi in ne nazadnje tudi aplikacijo športnega kozolca.

Kakovostna in smotrna organiziranost izvajanja športne vadbe v naravi tudi pomembno prispeva
k ohranjanju naravne dediščine in upoštevanju zakonitosti ekologije.
Ob pobudi izvajanja športnih programov v naravi predlagamo NPŠZ, da skladno z njihovo
specifiko oblikujejo in ponudijo programe za njihovo športno panogo v rekreativne namene,
prilagojeno tudi aktualnemu letnemu času. Ti programi naj se v naravnih okoljih izvajajo pod
strokovnim vodstvom društvenih organizacij. Tovrstni pristop k izvajanju programov bi lahko
prispeval tudi sicer k odpravljanju sivih lis posameznih športnih panog širom Slovenije. Prednost
so tudi manjše vadnine v korist udeležencev (kakovostna možnost tudi za socialno šibkejše).

Športna infrastruktura
To področje ima številne nedorečenosti, ki bodo v prihajajočih slabih časih tudi moteč dejavnik
društev in klubov. Predlagamo, da ŠZO prevzamejo iniciativo, da se evidentirajo problemi, ki so
vezani na nedorečenost lastninjenja športnih objektov. To problematiko bi bilo potrebno dati na
skupni imenovalec in se sistemsko organizirati pri reševanju tega področja.
Društva, ki izvajajo svoje programe v najetih prostorih, naj bi skušala zagotoviti to možnost tudi
z varnimi dolgoročnimi najemnimi pogodbami. ŠZO naj bi skušala zagotoviti možnosti izvajanja
društvenih programov tudi v okolju šolske športne infrastrukture. ŠZO naj bi vplivala na lokalno
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skupnost za ureditev področja dolgoročnega načrtovanja urbanizacije športnih površin.

Usposabljanje strokovnih kadrov
Skupaj se moramo zavzemati za sistemsko zagotovljene kriterije za sofinanciranje usposabljanja
strokovnih kadrov, med katere sodijo tudi prostovoljci - amaterski delavci, kar bi še dodatno
oplajalo dodano vrednost prostovoljcev pri pomoči izvajanja strokovnih programov in drugih
potrebnih aplikacij v športu.

Kriteriji za sofinanciranje športa na lokalni in regionalni ravni
Osnovne organizacije v povezavi s svojimi ŠZO naj se organizirajo do te mere in na tak način, da
bodo v občinskih in regionalnih okoljih priznane kot strateški partner na strokovno vsebinskem
področju športa. Prav ta domena naj predstavlja dejansko možnost, da ta del civilne sfere športa
dogovorno sodeluje pri sooblikovanju kriterijev za sofinanciranja športa na lokalni ravni. V tem
kontekstu je izjemnega pomena, da si tovrstne informacije izmenjujemo preko OŠLR in sistem
utrjujemo objektivne možnosti pogajalskih pozicij »z državo«.

Organiziranost in partnerstva
ŠZO naj v čim večji meri skušajo organizirati medobčinska sodelovanja na društveni ravni in s
tem utirjati tudi vsebino in prakso regijske organiziranosti športa. Regijske pisarne naj ob pomoči
ŠZO vzpodbujajo društva k ustanavljanju novih športnih zveze v občinah, kjer te organiziranosti
še ni in je potreba utemeljena. Lobiranje vplivnih strank na občinski ravni naj bi bil sestavni del
obvez vodstev športnih organizacij v občini. Racionalna organiziranost tekmovalnih sistemov
na medobčinski ravni bo pomemben dejavnik v smislu stroškov za izvedbo istih. Nenehno
izgrajevanje informacijske mreže na medruštvenemu nivoju bo pripomoglo h kakovostnejšemu
in pravočasnemu pretoku informacij tudi na relaciji ponudba in povpraševanje.

Šport kot pomembna kakovostna prvina življenja v vseh obdobjih in letnih časih naj ostaja in še
bolj postaja naša nacionalna vrednota v domeni vsakega in vseh po njih meri.
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SODOBNA ZDRAVSTVENA STALIŠČA IN PRIPOROČILA
ZA TELESNO AKTIVNOST IN REKREATIVNO VADBO ZA
PREPREČEVANJE ATEROSKLEROZE
Marjeta Mišigoj-Durakovičl, Zijad Durakovičl, Jelka Gošnik3
IZavod za kineziološku antropologiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
2Odjel za medicinsku antropologiju i epidemiologiju, Institut za antropologiju u Zagrebu;
3 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ateroskleroza je bolezen modeme civilizacije. Njene posledice - koronama bolezen srca (KBS),
zlasti infarkt miokarda, cerebrovaskulami inzult (CVI),
obstrukcija perifernih arterij - so
danes, poleg malignih bolezni glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti. Ateroskleroza je kronični
vnetni fibroproliferativni proces, ki napada in zožuje stene krvnih žil. Začne se s poškodbami
ali še pogosteje z motnjami funkcije endotelnih celic, do česar pride iz večih razlogov: zaradi
hiperholesterolemije, kajenja, povečane koncentracije homocisteina v krvi, arterijske hipertenzije
oziroma kot posledica infekcije (Chlamidya pneumoniae, Helicobacter pylori) ali imunoloških
mehanizmov. Zaradi aktivacije endotelnih celic se izločajo citokini in drugi posredniki vnetja, na
celicah endotela pa pride do ekspresije adhezijskih molekul. To povzroči adhezijo monocitov in
limfocitov T, ki prihajajo v endotelni prostor. Prosti radikali kisika spremenijo molekule LDL, ki
vstopijo v makrofage, ki so nastali iz monocitov - nastanejo penaste celice. Arterijska hipertenzija
kot tudi oksidiran LDL zavirajo sintezo dušikovega monoksida (NO), kar vodi v spremembe
funkcije endotela (pride do izločanja vazokonstrikcijskih dejavnikov). Aktivirane celice endotela
in makrofagi izločajo faktorje rasti, prihaja do migracije celic gladkih mišičnih vlaken v intimo
in proliferacije. Večje število trombocitov in tvorba krvnih strdkov je posledica zmanjšane
fibrinolitične aktivnosti (zaradi intenzivnejše sinteze inhibitorja aktivatorjaplazminogena 1 -PAI1). Tvorijo se maščobne proge - skupki penastih celic. S ponavljajočim poškodbama intime
postopoma prihaja do nadaljnjega razmnoževanja in gladkih mišičnih celic in fibroblastov
- pod vplivom faktorjev rasti fibroblastov pride do sinteze kolagena, elastina in proteoglukana.
Nastaja fibrolipidni skupek, ateromatozna poškodba (aterom), ki je sestavljena iz dveh delov:
središča in gornjega dela (»kape«). V središču prevladujejo lipidi, v zgornjem delu pa je mogoče
najti lipide, vezivno tkivo in celice gladkih mišic.
Ob upoštevanju mnogovrstnosti in teže posledic ateroskleroze, je zgodnje preprečevanje izjemno
pomembno. Gre za preprečevanje pojava dejavnikov tveganja za nastanek bolezni; odpravo in
zmanjševanje vpliva že obstoječih dejavnikov tveganja preden se bolezen pojavi in preprečevanje
napredka in komplikacij ob pojavu simptomov bolezni kot so KBS, CVI ali ateroskleroza
perifernih arterij (sekundama preventiva). Zaradi tega je pozornost v prvi vrsti usmerjena na
postopke za zmanjševanje koncentracije LDL-holesterola v krvi, povečanje koncentaracije HDLholesterola - to je zaščitni dejavnik zaradi njegovega delovanja v obratnem transportu holesterola
in protivnetnega ter antioksidativnega učinka, preprečevanje in zdravljenje arterijske hipertenzije,
nekajenje/opustitev kajenja, preventivo in nadzor sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti - posebej
centralnega tipa, povečanje telesne aktivnosti - ki ima cel niz učinkov na ostale dejavnike tveganja
za nastanek ateroskleroze in tudi učinke, vezane na vpliv na posrednike vnetja in endotelno
funkcijo (Mišigoj-Durakovič i sur., 2003).
Številne študije, ki so primerjale telesno aktivne in neaktivne oziroma nezadostno aktivne ljudi v
smislu pokazateljev dejavnikov tveganja za razvoj ateroskleroze, in tudi niz dobro kontroliranih
raziskav so dokazale pozitivne učinke programov telesne aktivnosti oziroma vadbe na vrednosti
krvnega tlaka pri normotenzivnih in hipertenzivnih osebah, lipidogram - v glavnem na ravni
HDL in trigliceridov, regulacijo telesne teže in sestave telesa (nemastno komponento in segmente
rnasne komponente, posebno visceralno telesno maščobo) pri pretežkih oziroma debelih ljudeh,
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inzulinsko rezistenco, homocistein, raven fibrinogena, PAI-1, zmanjšanje pokazateljev vnetja
(kot so na primer hs-CRP in interleukin-6); endotelno funkcijo in drugo (npr. Abott in sodelavci
2002; Boreham in sodelavci 1996; Carter in sodelavci, 2003; Hagberg in sodelavci, 2000; Hansen
in soddelavci, 2005; Volek in sodelavci, 2005; Wormack in sodelavci, 2003; Murray in sodelavci,
2003, Thomas in sodelavci, 2003; Tell in Vellar, 1988; Vbn Duvillard, 1997; Wallace, 2003; Vouri,
2004; Balducci In sodelavci, 2009; Mišigoj-Durakovič in sodelavci, 1999; 2003 in drugi).
Medtem ko so glavni učinki pri preventivi in zdravljenju navedenih kroničnih metabolnih in
srčno žilnih bolezni dokaj dobro raziskani, razprave še vedno tečejo o količini in intenzivnosti
telesne aktivnosti in/ali vadbe. Zaradi tega so današnje raziskave usmerjene k boljši definiciji
vrste, intenzivnosti, trajanja in pogostosti telesne aktivnosti ali vadbe pri primarni in sekundami
preventivi in zdravljenju posameznih kroničnih stanj in bolezni, ki prispevajo k oziroma so
posledica ateroskleroze.
Večina avtorjev se strinja glede pogostosti potrebne telesne aktivnosti: vsak dan ob zmerni
intenzivnosti in vsak drugi dan v primem intenzivnejše vadbe. Ravno tako običajno priporočajo
aerobne oblike aktivnosti, kar pomeni ritmične aktivnosti, ki zahtevajo uporabo velikih skupin
mišic in ki se lahko odvijajo kontinuirano, kot na primer hoja, hitra hoja, umirjen tek, planinarjenje,
plavanje, drsanje, kolesarjenje, vadba na cikloergometru, veslanje, tek na smučeh, igre aerobnega
tipa, ples ali hišne aktivnosti zmerne težavnosti in podobno. Takšne aktivnosti se lahko izvajajo
dovolj dolgo, da sprožijo dražljaj za adaptacijske spremembe srčnožilnega sistema. Dodatno se
priporoča kratke serije zmerno intenzivnih vaj za mišično vzdržljivost in vaj za gibljivost kot del
priporočenega programa vadbe za ohranjanje in izboljševanje zdravja in preprečevanje kroničnih
bolezni pri odraslih oziroma starejših osebah.
Glavni učinki treninga moči pri odraslih in starostnikih so merljivi in predstavljajo daleč
najučinkovitejšo metodo za ohranjanje oziroma povečevanje mišične moči in vzdržljivosti,
kostne mase ter v povezavi s tem večjo funkcionalno sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog
in ohranjanje samostojnosti in mobilnosti v starosti. Veča se tudi baza znanja o drugih pozitivnih
zdravstvenih učinkih treninga moči na dejavnike in pokazatelje, povezane s kroničnimi boleznimi,
najpogosteje boleznimi srca in ožilja in metabolizma - občutljivost na inzulin, krvni tlak v
mirovanju pri starostnikih obeh spolov s pre-hipertenzijo, kardio-respiratoma vzdržljivost, nižanje
ravni homocisteina (Pollock in Vincent, 1996; Vincent in sodelavci, 2002a; 2002b, 2003a, 2003b;
Martel in sodelavci, 1999; Hurley in Roth, 2000; Phillips, 2007). Priporočila so dandanes znana
in jasno definirana, ob upoštevanju glavnih parametrov količine in intenzivnosti ter protokolov
uvajanja v trening in postopne progresivne obremenitve pri uporabi tehnik treninga moči pri
netreniranih odraslih in starostnikih. Progresivna obremenitev se doseže s postopno spremembo
pogostosti ali trajanja vadbe, hitrosti ponavljanja vaj, trajanja dolžine odmora ali obremenitve in
obsega. (Hass in sodelavci, 2001). Pri tem je mogoče večino opisanih pozitivnih zdravstvenih
učinkov pri netreniranih odraslih ljudeh in starostnikih doseči z vadbo zmerne intenzivnosti. (>
50% IRM) (Vincent in sodelavci, 2002b).
Glede aerobne aktivnosti so mnoge raziskave usmerjene v definicijo intenzivnosti in skupne porabe
kalorij, potrebne za dosego opaznih rezultatov pri preventivi in zdravljenju. Večina priporočil se
nagiba k zmerni intenzivnosti telesne aktivnosti, najpogosteje izražene z vrednostmi 3 -6 MET.
Takšna priporočila, izražena z absolutno vrednostjo intenzivnosti, ustrezajo večini zdravih mladih
odraslih oseb in oseb v srednjih letih, niso pa primerna za funkcionalno nepripravljene osebe,
kronične bolnike in starostnike (Lee, 2003; Vuori, 2004). Zaradi tega je danes bolj zaželena
individualna ocena zmerne telesne aktivnosti ob upoštevanju funkcionalne pripravljenosti
organizma. Prospektivna raziskava Leea in sodelavcev (2003), je pokazala obratno sorazmerje
med relativno intenzivnostjo telesne vadbe - individualno percipirane obremenitve, odvisne od
individualne fizične kondicije, in tveganja pojava koronarne bolezni pri starejših osebah. Večja
kot je bila relativna intenzivnost, manjše je bilo tveganje za pojav KBS. Takšna povezava je bila
dokazana pri ljudeh, katerih energijska poraba seje gibala med 1000 in 2499 kcal/teden in tudi
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pri osebah z energijsko porabo, manjšo od priporočenih 1000 kcal/teden.
Prav na dejstvu, da sta pri skupna količina vadbe veliko pomembnejši od intenzivnosti,
preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni rednost in temelji sodobna modificirana in veliko
fleksibilnejša opredelitev potrebne oblike, količine in intenzivnosti vadbe (Pate in sodelavci,
1995; NIH Consensus Development Panel, 1996). Zmerna intenzivnost ne nujno športne vadbe,
temveč aktivnosti, ki jih je mogoče vnesti v dnevni ritem življenja, je dostopnejša in se lahko brez
tveganja izvaja pri neaktivni zdravi odrasli populaciji mlajših odraslih in oseb v srednjih letih
ter pri večjem delu populacije kroničnih bolnikov in starostnikov. Še bolj pomembno pa je, da
je aerobna telesna aktivnost zmerne intenzivnosti učinkovitejša od intenzivne telesne aktivnosti
in vadbe pri uravanavanju na primer arterijskega krvnega tlaka (Hagberg in sodelavci, 2000;
Wallace, 2003).
/rednostjo in trajanjem telesne aktivnosti ali treninga lahko dosežemo spremembo skupnega obsega
in energijske potrošnje brez opaznejšega povečanja intenzivnosti vadbe pri večji obremenitvi.
Danes glede preprečevanja in odpravljanja prevelike telesne teže in debelosti prevladuje mnenje,
ki zagovarja zmerno intenzivnost vadbe in večji obseg od običajno priporočenega. Tako 25 do 30
minut zmerne vadbe dnevno oziroma 150 do 200 minut tedensko ne bo imelo vliva na telesno težo,
sestavo telesa ali porazdelitev maščob po telesu. Telesna aktivnost in prehrana sta dejavnika, ki
jih je mogoče spreminjati in s tem doseči opazne spremembe v energijskem ravnotežju. Redna
zmerna telesna aktivnost in vadba med in po postopkih, ki jih predpisujejo redukcijske diete,
ima lahko pozitivne učinke v smislu izgube in nadzora telesne teže. Na zmanjšanje telesne teže
ter količine telesne in abdominalne maščobe vplivajo številni dejavniki, kot na primer rednost,
trajanje, vrsta in pogostost vadbe, poraba energije med telesno aktivnostjo ter individualna raven
pripravljenosti organizma. Razprave pa še vedno tečejo o optimalni količini telesne aktivnosti ali
vadbe, potrebni za izgubo in dolgotrajno zadrževanje pridobljene nižje telesne teže. Obseg telesne
aktivnosti, ki naj bi bil glede na številne raziskave potreben za doseganje manjše telesne teže ter
nižje ravni abdominalne in skupne telesne maščobe ob navodilih redukcijskih diet znaša 250 - 300
minut zmerne aerobne telesne aktivnosti na teden oziroma porabo najmanj 1500 kalorij na teden
oziroma 35 -35 minut zmerne telesne aktivnosti na dan (Fogelholm in sodelavci 2006).Takšen
obseg aktivnosti presega tistega, ki se priporoča za ohranjanje zdravja in preprečevanje kroničnih
bolezni pri povprečni populaciji (30 minut zmerne telesne aktnivnosti na dan). Porazdelitev
priporočenega skupnega trajanja dnevne telesne aktivnosti na 10 do 20 minutne periode ne
zmanjšuje želj enega končnega učinka. Za ohranjanje in nadzor nad redukcijo dosežene telesne
teže je potrebnih več kot 60 minut telesne aktivnosti na dan, kar odgovarja 400 do 500 minutam
zmerne telesne aktivnosti na teden, na primer hitre hoje vsak dan, s tedensko porabo energije
med 2000 in 2400 kcal. Pri prekomerno težkih oziroma debelih osebah se učinki redne telesne
aktivnostikažejo predvsem kot izguba visceralne telesne mase, šele nato tudi kot izguba subkutane
telesne mase. Minimalna intenzivnost redne telesne vadbe, s katero je mogoče doseči pričakovane
metabolne učinke pri zmanjševanju telesne teže je vsaj zmerna (> 30 - 40% individualnega
VO2maks) (Fogelholm in sodelavci 2006). Tako definirana aktivnost prispeva k zmanjševanju
tveganja za nastanek kroničnih metabolnih in srčno-žilnih bolezni, zmanjšuje tveganje razvoja
inzulinske rezistence, sladkorne bolezni, dislipidemije, hipertenzije in metabolnega sindroma.
Pri predpisovanju redne telesne vadbe, posebej njene oblike, intenzivnosti in trajanja, je potrebno
upoštevati zdravstveni status in raven funkcionalne pripravljenosti, še posebej pri debelih osebah
oziroma osebah s preveliko telesno težo. V teh primerih je potrebnno intenzivnost prilagoditi
individualni percepciji zmernega napora. Aktivnosti višje inzenzivnosti (brez povečanja skupne
dnevnega oziroma tedenske porabe energije) ne prispevajo vselej k trajnemu povečanju izgube
telesne teže (Jakicic in sodelavci, 2003).
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UČINKI TELESNE DEJAVNOSTI V PRETEKLOSTI NA
ZDRAVJE IN KAZALNIKE ZDRAVJA V SEDANJOSTI
Janet K. Djombal,2, Zlatko Fras3, Igor Zerjal4 and Lijana Zaletel-Krageljl,2

IKatedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani,
2Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,
3Univerzitetni klinični center Ljubljana,
4 Visport d.o.o., Škofije

Izvleček:
Izhodišče: Redna telesna dejavnost prispeva k primarni in sekundami preventivi številnih
kroničnih bolezni in k zmanjšanju tveganja za prezgodnjo smrt. Kljub temu, da so učinki telesne
dejavnosti na metabolizem in srčno-žilni sistem dobro poznani, pa je potrebna količina telesne
dejavnosti, kije potrebna za optimalno zdravje še vedno predmet razprav.
Metode: V presečno pregledno raziskavo o zdravju in vedenjskih dejavnikih tveganja za zdravje
pri odraslih prebivalcih Slovenije (vprašalnik in klinični pregled) je bilo v obdobju jesen 2002pomlad 2003 povabljenih 4238 prebivalcev Slovenije v starosti 25 do 64 let. Raziskovali smo
povezanost med prevalenco arterijske hipertenzije, hiperholesterolemije ter debelosti in trajanjem
življenjske dobe, v kateri je bil posameznik redno telesno dejaven. Za testiranje razlik smo
uporabili test hi-kvadrat.
Rezultati: Prevalenca arterijske hipertenzije, hiperholesterolemije in debelosti je bila najvišja
pri udeležencih, ki so v preteklem življenju bili telesno nedejavni ali pa telesno dejavni manj
kot 25% življenjske dobe. Razlike v prevalencah izbranih kazalnikov zdravja glede na trajanje
telesno dejavne življenjske dobe so bile statistično pomembne pri vseh kazalnikih: arterijska
hipertenzija (p=0,006), hiperholesterolemija (p=0,002) in debelost (p=0,014).
Zaključki: Rezultati raziskave niso pokazali samo pozitivnega učinka telesne dejavnosti v
preteklosti na kazalnike zdravja v sedanjosti, ampak tudi pomembnost trajanja telesno dejavne
življenjske dobe za ohranjanje zdravja, kar je potrjuje povezanost vseh opazovanih kazalnikov
s trajanjem telesno dejavne življenjske dobe. Upoštevajoč naše rezultate in rezultate predhodnih
raziskav sledi, da mora telesna dejavnost, ki ima ugodne učinke na zdravje, biti predvsem redna
in trajati čim dlje tekom življenja posameznika.

Uvod
Redna telesna dej avnost prispeva k primarni in sekundami preventivi številnih kroničnih bolezni in
k zmanjšanju tveganja za prezgodnjo smrt (Wartburton et al, 2006). Študije so pokazale pomembno
pozitivno vlogo telesne dejavnosti pri zmanjševanju vrednosti serumskega holesterola in krvnega
tlaka ter prevalence metabolnega sindroma in debelosti (Laaka et al, 2007; Kelley et al, 2008;
Fransson et al; 2006; Pitsavos et al, 2005; Kelley et al, 2001; Holme et al, 2007; Laaksonen et al,
2002, Ekelund et al,2007; Pitsavos et al, 2006), kot tudi pri zniževanju tveganja za srčno-žilne
dogodke in umrljivosti (Pitsavos et al, 2005; Sesso et al, 2000; Sherman et al, 1999; Skoumas et
al, 2003; Kelley et al, 2001; Hill et al, 2005; Woolf et al, 2008; Fransson et al, 2006; Byberg et al,
2009; Brouwer et al, 2007; Ekelund et al, 2007).
Večina omenjenih raziskav je usmerjenih v določanje intenzivnosti in/ali trajanje enote telesne
dejavnosti, ki je potrebna za doseganje koristi za zdravje in manj v skupno količino tekom
življenjske dobe ter dolgoročne učinke telesne dejavnosti v preteklosti. Rezultati študije iz
Norveške sicer navajajo, da telesna dejavnost v srednjih letih življenja neodvisno vpliva na
pojavnost metabolnega sindroma v starejših letih (Holme et al, 2007), vendar pa drugi strani
rezultati ameriške raziskave kažejo, daje zmanjšanje splošne umrljivosti bolj povezano s sedanjo
telesno dejavnostjo kot s tisto v preteklem življenju (Sherman et al, 1999).
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S pričujočim prispevkom želimo opredeliti možen vpliv trajanja telesne dejavnosti v preteklosti
na izbrane kazalnike zdravja v sedanjosti.

Metode
V obdobju jesen 2002-pomlad 2003 je bila na treh območjih (demonstracijskih regijah) Slovenije
(Nova Gorica, Ljubljana, Murska Sobota) izvedena presečna pregledna raziskava o zdravju in
vedenjskih dejavnikih tveganja za zdravje pri odraslih prebivalcih Slovenije. Preprost naključni
vzorec je bil pripravljen na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) na podlagi Centralnega
registra prebivalstva. K sodelovanju v raziskavi je bilo s pismom in opisom namena raziskave
povabljenih 4238 prebivalcev Slovenije v starosti 25 do 64 let.
Raziskava, kijepotekalapoprotokoluprogramaCINDI(CountrywideIntegratedNoncommunicable
Diseases Intervention Programme) Svetovne zdravstvene organizacije (WH0, 1996), je bila
sestavljena iz dveh delov - intervjuja, ki gaje opravil posebej šolan anketar in kliničnega pregleda,
ki ga je opravil zdravnik. Vprašalnik je bil zastavljen tako, daje večina zastavljenih vprašanj bila
enaka vprašanjem iz prejšnjih dveh CINDI raziskav v Sloveniji (Maučec-Zakotnik et al, 2009).
Kot opazovane izide smo analizirali prevalenco arterijske hipertenzije (sistolni tlak 140 mmHg
ali več in/ali diastolni tlak 90 mmHg ali več), hiperholesterolemije (skupni holesterol 5,0 mmol/1
in več) in debelosti (ITM 30 in več). Te izide smo povezovali s telesno aktivnostjo opazovancev
v preteklosti (v celotnem življenju pred izpolnjevanjem vprašalnika). Trajanje življenjske dobe,
v kateri je bil posameznik redno telesno dejaven, ki jo bomo v prihodnje navajali kot »telesno
dejavna življenjska doba«, je bilo izračunano na podlagi vprašanja iz vprašalnika: V katerem
obdobju ali obdobjih svojega življenja (od leta do leta starosti) ste bili ali ste še vedno redno
(vsaj enkrat do dvakrat tedensko izven športne vzgoje v šolah) gibalno/športno aktivni (največ
tri obdobja)? Leta iz vseh treh obdobij, ki jih je opazovanec lahko navedel, so bila sešteta za
izračun deleža telesno dejavne življenjske dobe. Glede na trajanje le-te smo opazovance razdelili
v skupine glede na odstotek telesno aktivnega življenja v preteklosti v naslednje skupine: 0%, 124%, 25-49%, 50-74% ter 75% in več.
Raziskavo je v jeseni 2002 odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.
Razliko v prevalenci opazovanih izidov glede na odstotek telesno dejavnega življenja v preteklosti
smo testirali s testom hi-kvadrat. Vse razlike smo vrednotili kot statistično pomembne pri p=0,05.
Podatke smo analizirali s programom SPSS verzija 15.0.

Rezultati
Od 4238 povabljenih je v sodelovanje je privolilo 2274 povabljenih ljudi (53,7%).
Osnovna analiza odstotka telesno aktivnega življenja v preteklosti je pokazala, da kar 25,5%
udeležencev raziskave v življenju v preteklosti sploh ni bilo redno telesno dejavnih, medtem ko
jih je bilo 3,6% redno telesno dejavnih 75% dotedanjega življenja ali še več (Slikal).
Prevalenca arterijske hipertenzije, hiperholesterolemije in debelosti je bila naj višja pri
udeležencih, ki so v preteklem življenju bili telesno nedejavni, ali pa telesno dejavni manj kot
25% življenjske dobe. Razlike v prevalencah izbranih kazalnikov zdravja glede na trajanje telesno
dejavne življenjske dobe so bile statistično pomembne pri vseh kazalnikih: arterijska hipertenzija
(p=0,006), hiperholesterolemija (p=0,002) in debelost (p=0,014). Podrobnosti so prikazane v
Slikah 2-4.

41

8 . kongres športne rekreacij)

Slika 1: Delež udeležencev znotraj posameznih skupin glede na trajanje telesno dejavne življenjske

dobe.

0%

do 25% dosedanjega
življenja

25-49% dosedanjega
žMjenja

50-74% dosedanjega
življenja

75% dosedanjega
življenja ali več

Telesna dejavnost v preteklem življenju
□ arterijska hipertenzija: ne □ arterijska hipertenzija: da

Slika 2: Delež udeležencev z arterijsko hipertenzijo v različnih skupinah glede na trajanje telesno

dejavne življenjske dobe.

o%

do 25% dosedanjega
življenja

25-49% dosedanjega
življenja

50-74% dosedanjega
življenja

75% dosedanjega
življenja ali več

Telesna dejavnost v preteklem življenju
□ hiperholesterolemija: ne □ hiperholesterolemija: da I

Slika 3: Delež udeležencev s hiperholesterolemijo v različnih skupinah glede na trajanje telesno
dejavne življenjske dobe.
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žiMjenja

žMjenja

življenja

življenja ali \eč

Telesna dejavnost v preteklem življenju
□ debelost: ne □ debelost: da

Slika 4: Delež udeležencev s prisotno debelostjo v različnih skupinah glede na trajanje telesno

dejavne življenjske dobe.

Razprava
Rezultati raziskave niso pokazali samo pozitivnega učinka telesne dejavnosti v preteklosti na
kazalnike zdravja v sedanjosti, ampak tudi pomembnost trajanja telesno dejavne življenjske dobe
za ohranjanje zdravja, kar je potrjuje povezanost vseh opazovanih kazalnikov s trajanjem telesno
dejavne življenjske dobe.
Povezava je najmočnejša pri hipertenziji, kjer se prevalenca le-te enakomerno niža z daljšanjem telesno
dejavne življenjske dobe. Prevalenca zvišanega krvnega holesterola se niža s trajanjem telesno dejavne
življenjske dobe, vendar samo do skupine udeležencev, kije bila redno telesno dejavna do 50% svojega
dosedanjega življenja in se nato spet viša. Razloge bi bilo potrebno raziskati, možna razlaga pa je, da
pri starejši populaciji telesna dejavnost ni več zadostni zaščitni dejavnik, če izhajamo iz predpostavke,
da so v skupinah z daljšo telesno dejavno življenjsko dobo v glavnem udeleženci, ki so starejši in so s
tem tudi dlje časa telesno dejavni. Podoben pojav opazimo pri prevalenci debelosti, kije bila najvišja
pri opazovancih, ki so bili telesno dejavni manj kot 50% ali več kot 75% preteklega življenja. Tudi
tukaj bodo potrebne poglobljene analize za razlago tega pojava, eden od možnih razlogov pa je lahko
povečanje telesne mase športnikov po končanju intenzivnega ukvaijanja s športom.
Rezultati jasno kažejo na pomembno vlogo redne telesne dejavnosti pri ohranjanju zdravja. Znano
je, da tudi brez povečanja telesne pripravljenosti in izgube telesne mase telesna dejavnost izboljša
homeostazo krvnega sladkorja, krvne maščobe, trebušno debelost in krvni tlak (Pescatello, 2001).
Kljub temu, da so učinki telesne dejavnosti na metabolizem in srčno-žilni sistem dobro poznani,
pa je potrebna količina telesne dejavnosti, kije potrebna za optimalno zdravje še vedno predmet
razprav (Bassuk et al, 2005).
Rezultati naše raziskave nakazujejo, da ni nikoli prepozno za začetek redne telesne dejavnosti.
Glede na podaljševanje življenjske dobe se lahko pozitivni učinki na zdravje pokažejo tudi pri
starejših, ki pričnejo z redno telesno dejavnostjo, saj rezultati kažejo boljše vrednosti zdravstvenih
kazalnikov že pri opazovancih, ki so bili telesno dejavni krajšo dobo preteklega življenja.
Rezultati naše raziskave so pomembni tudi zato, ker smo pokazali, da je poleg frekvence,
intenzivnosti in trajanja, katerih pomen so dokazale številne raziskave, pomembno tudi trajanje
telesno dejavnega obdobja tekom življenja posameznika.
Glavna pomanjkljivost naše raziskave je pristranost spominjanja. Kljub temu, da so udeleženci
raziskave anketo izpolnjevali s pomočjo anketarja, je možno, da navedeno število let, ko so
udeleženci bili redno telesno dejavni, ni povsem točno. Pomanjkljivo je tudi vprašanje, na podlagi
katerega smo ugotavljali trajanje telesno dejavne življenjske dobe. Z bolj natančnim vprašanjem
ali s podvprašanji bi lahko pridobili še podatke o intenzivnosti in pogostosti vadbe.
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Zaključek
Naši rezultati so pokazali ugoden učinek dolgotrajne (glede na življenjsko dobo) telesne dejavnosti
ne glede na frekvenco, intenzivnost in trajanje, zato lahko zaključimo, upoštevajoč naše rezultate
in rezultate predhodnih raziskav, da mora telesna dejavnost, ki ima ugodne učinke na zdravje, biti
predvsem redna in trajati čim dlje tekom življenja posameznika.
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ŠPORTNA DEJAVNOST V SLOVENIJI IN NEKATERE
PRIMERJAVE Z EVROPSKIMI PODATKI
Boris Sila
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

UVOD
Veijetno lahko zapišemo, da športne dejavnosti že vrsto let ne moremo obravnavati kot privilegij le
nekaterih, npr. športnikov, moških, premožnejših, bolj izobraženih, ljudi z nadpovprečnim družbenim
položajem. Ravno obratno. Smo že, ali pa prihajamo (prehajamo) v obdobje, ko šport marsikje žeje, sicer
pa postaja nepogrešljiva dejavnost, sestavina kakovostnega, aktivnega in zdravega načina življenja.
Vedno večji delež prebivalstva je namreč seznanjen z zdravju škodljivimi posledicami sedanjega,
predvsem telesno neaktivnega življenjskega sloga in se zaveda nujne protiuteži, ki jo pomenijo
različne športnorekreativne dejavnosti.

O različnih vidikih koristnega, prijetnega in zdravega vpliva športne rekreacije na človeka je
ogromno raziskanega in tudi napisanega. Namen tega prispevka ni, da utemeljuje pomen in
vrednost športne rekreacije, vendarle pa naj opozorimo, da so v Sloveniji na tem področju začeli
Ljubo Jovan (Jovan, 1973), Drago Ulaga (Ulaga, 1980, 1996), Franc Pediček (Pediček, 1970),
Berčič Herman (Berčič, 1974), velik vpliv na takratni razvoj športne rekreacije v Sloveniji pa je
imel tudi priznani hrvaški strokovnjak Mirko Relac (Relac, 1978).
V prizadevanja za promocijo zdrave telesne in športne dejavnosti, seje ob koncu tisočletja bolj
aktivno vključila tudi zdravstvena stroka (Fras, 2001, Fras, Z., Zaletel-Kragelj, L., Maučec
Zakotnik, J. 2002, Maučec-Zakotnik, 2008), predvsem v okviru mednarodnih programov Svetovne
zdravstvene organizacije kot npr. CINDI (kratica za Countrywide Integrated Noncommunicable
Disease Intervention) in npr. program HEPA (kratica za Health-Enhancing Physical Activity), ki
je mednarodni projekt za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja in poteka od leta 1999.
Njegov namen je, da se s pomočjo različnih aktivnosti osvešča splošno javnost o pomenu gibanja
za zdravje in s tem vpliva na izboljšanje gibalnih navad pri prebivalcih, ki so telesno nedejavni
ali premalo telesno dejavni.
Seveda se v promocijo, organizacijo in izvedbo športnorekreativne dejavnosti vrsto let vključuje
tudi Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v okviru vedno bolj aktivnega in
uspešnega Odbora športa za vse z akcijami kot npr. Slovenija kolesari, Slovenija teče, Recept za
zdravo življenje s športom, Razgibajmo življenje ipd.
Splošen napredek družbe, vse večje zavedanje pomena zdravega načina življenja s pomočjo ustrezne
gibalne oz. športne dejavnosti in tudi vse boljša ponudba športne infrastrukture in različnih kakovostnih
športnih programov so pripomogli, da se delež športno aktivnega prebivalstva v Sloveniji zadnja tri
desetletja vztrajno veča. In ne samo to, aktivnost je tudi vedno bolj redna in bolj kakovostna.

METODOLOGIJA PRIMERJAVE NEKATERIH SLOVENSKIH PODATKOV Z
EVROPSKIMI
Za primerjavo športne dejavnosti, bomo v Sloveniji uporabili v glavnem rezultate longitudinalne
študije o športnorekreativni dejavnosti Slovencev, opravljene na podatkih iz leta 2008 in
objavljene v posebni prilogi revije Šport, št. 1-2, 2010. (Sila, 2010, Pori & Sila, 2010, Doupona
Topič, 2010, Starc & Sila, 2010, Strel & Sila 2010). Gre za zadnje podatke, kijih raziskovalna
skupina Fakultete za šport v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja Fakultete
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za družbene vede zbira že od leta 1973 v okviru raziskav Slovenskega javnega mnenja (SJM).
Podatki se vsa leta zbirajo z neposrednim anketiranjem reprezentativnega vzorca Slovencev, ki
je v preteklosti zajemal samo odraslo populacijo, od združitve z Evropo pa zaradi primerljivosti
rezultatov v starosti od 15 let naprej.

Pomembnejše spremenljivke iz slovenskega vprašalnika so:
- športna aktivnost oz. neaktivnost,
- pogostnost športne aktivnosti (kolikokrat na teden, mesec, leto)
- oblike aktivnosti, s čemer jo delimo na organizirano in neorganizirano,
- obseg aktivnosti (v urah na teden),
- aktivnosti oz. športne panoge, s katerimi se posamezniki ukvarjajo.
Za oceno posameznih socialno-demografskimi značilnosti so bile uporabljene spremenljivke:
spol, starost, izobrazba, višina dohodka, velikost kraja bivanja, tip krajevne skupnosti, regija

V zvezi s podatki, ki predstavljajo udeležbo državljanov Evrope v športnih dejavnostih in drugimi
vprašanji, ki so ožje in širše povezana s športnim področjem smo uporabili študijo, naročeno s strani
Evropske komisije oz. Generalnega direktorata za vzgojno-izobraževalno področje in področje
kulture (Directorate General for Education and Culture). Omenjena študija je bila koordinirana
s strani Generalnega direktorata za komunikacijo, v oddelku za raziskave in politične analize
(Directorate-General for Communication (“Research and Political Analysis” Unit).
Študija je bila opravljena v vseh 27 državah članicah evropske skupnosti. V času od 2. do 19.
oktobra 2009 je bilo s pomočjo enakega vprašalnika (prevedenega v posamezne evropske jezike)
anketiranih 26,788 evropskih državljanov. Za zbiranje podatkov je bilo uporabljeno
neposredno anketiranje anketar - anketiranec (face to face), ki zagotavlja najbolj zanesljive
odgovore v primerjavi npr. s poštnim ali telefonskim načinom anketiranja. Isti način anketiranja
uporabljamo tudi že vsa leta v okviru študij o športno rekreativni dejavnosti Slovencev na podlagi
proučevanj Slovenskega javnega mnenja (SJM).

Cilji raziskave so ugotoviti, koliko so prebivalci držav članic EU aktivni na športnem področju,
v katerih državah so več in v katerih manj aktivni. Dalje, ali so aktivni organizirano (športni
klubi, društva) ali neorganizirano ( individualno, s prijatelji, v krogu družine). Poleg tega so
z različnimi vprašanji želeli ugotoviti, kako EU državljani ocenjujejo možnosti vključevanja v
športne aktivnosti v svojih okoljih, kakor tudi koliko ljudi volontira in pomaga pri organizaciji in
vodenju aktivnosti in koliko časa porabijo za te dejavnosti.
Poleg tega študija ponuja natančno socio-demografsko informacijo v pomoč pri razumevanju,
kateri segmenti družbe v evropskih državah so najmočneje vključeni v športne oz. gibalne
dejavnosti.
Statistična razčlenitev vključuje spol, starost - razdeljeno v 5 kategorij, raven izobrazbe,
premoženjsko stanje ter druge socio-ekonomske dejavnike kot npr. vpliv urbanosti okolja.
V preglednici 1 je prikazan pregled zajetih držav z navedbo organizacij, ki so v posameznih
državah izvajale anketiranje, velikost vzorca, razdobje anketiranja in velikost populacije v starosti
15 let in več. V Sloveniji je študijo izvajal RM Plus .
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preglednica 1: Pregled anketiranega evropskega vzorca in osnovne populacije
[ZAJETE države
'be Belgium
BG Bulgaria
CZ Czech
DK Denmark
DE Germany
EE Estonia
Ireland
IE
EL Greece
ES Spain
FR France
Italy
IT
CY Rep. Of Cyprus
LV Latvia
LT Lithuania
LU Luxembourg
HU Hungary
MT Malta
NL Netherlands
AT Austria
PL Poland
PT Portugal
RO Romania
Slovenia
SI
SK Slovakia
FI
Finland
SE Sweden
UK United Kingdom
SKUPAJ

INSTITUCIJA
TNS Dimarso
TNS BBSS
Rep. TNS Aisa
TNS Gallup DK
TNS Infratest
Emor
TNS MRBI
TNS ICAP
TNS Demoscopia
TNS Sofres
TNS Infratest
Synovate
TNS Latvia
TNS Gallup Lithuania
TNS ILReS
TNS Hungary
MISCO
TNS NIPO
Osterreic.Gallup-Institut
TNS OBOP
TNS EUROTESTE
TNS CSOP
RM PLUS
TNS AISA SK
TNS Gallup Oy
TNS GALLUP
TNS UK
26.788

ŠT. ANKETIR.
1.001
1.000
1.066
1.040
1.550
1.011
1.008
1.000
1.003
1.000
1.032
503
1.018
1.026
513
1.044
500
1.007
1.005
1.000
1.031
1.010
1.031
1.006
1.017
1.012
1.354
02/10/2009

RAZDOBJE ANKETIRANJA
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
12/10/2009
02/10/2009
15/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
03/10/2009
19/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
17/10/2009
02/10/2009
17/10/2009
03/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
16/10/2009
05/10/2009
16/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
17/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
16/10/2009
03/10/2009
19/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
15/10/2009
02/10/2009
19/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
02/10/2009
19/10/2009
02/10/2009
19/10/2009
02/10/2009
18/10/2009
19/10/2009
406.827.648

POPULACIJA 15 +
8.866.411
6.584.957
8.987.535
4.503.365
64.545.601
916.000
3.375.399
8.693.566
39.059.211
47.620.942
51.252.247
651.400
1.448.719
2.849.359
404.907
8.320.614
335.476
13.288.200
6.973.277
32.306.436
8.080.915
18.246.731
1.748.308
4.549.954
4.412.321
7.723.931
51.081.866

Vir: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf

PRIMERJAVE NEKATERIH SLOVENSKIH PODATKOV Z EVROPSKIMI
Primerjavo bomo opravili na dva načina. En bo obravnaval podatke samo v okviru evropske
raziskave, drugi pa bo primerjal te podatke z našo raziskavo o športnorekreativni dejavnosti
Slovencev iz leta 2008. Preden se lotimo samih primerjav je treba omeniti določene omejitve in
posebnosti, ki vplivajo na korektnost rezultatov. Prva je čas anketiranja. Evropska študija je iz leta
2009, slovenska pa iz 2008, torej je eno leto starejša. Enoletni zamik verjetno bistveno ne vpliva
na primerjavo. Druga omejitev je v tem, da ena in druga vprašanja iz anketnega vprašalnika
niso popolnoma primerljiva. Zato bodo potrebne določene modifikacije odgovorov, kijih lahko
naredimo na originalnih podatkih v zvezi z grupiranjem posameznih modalitet pri odgovorih.
Primerjave v okviru evropske študije nam povedo, da smo Slovenci v športni aktivnosti
nadpovprečni. Od 27 članic EU smo glede na vprašanje, kako pogosto se ukvarjate s športom na
6. mestu. Pred nami so po vrstnem redu Švedska, Finska, Danska, Irska in Nizozemska. Na te
rezultate smo lahko zelo ponosni, saj športna aktivnost nekako pada po geografski širini s severa
na jug, mi pa v tem smislu prekašamo celo vrsto držav, ki ležijo bolj severno od nas. Torej smo
glede na geografski položaj krepko vodilni in prehitevamo številne države na naši in tudi mnogo
bolj severni geografski širini.
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Slika 1: Primerjava športne (ne)aktivnosti Evropa - Slovenija v % aktivnih

Vir: Šport and physical activity 2, (2010) Special Eurobarometer 334

Preglednica 2: Primerjava podatkov naše in evropske raziskave po deležih športno aktivnih
Študija SJM 2008
Športna dejavnost

Slo %

Študija EU 2009
Športna dejavnost

EU %

ne
1 krat do nekajkrat letno

28,9
7,2

ne
zelo redko

39
15

1 do 3 krat na mesec
1 krat tedensko

13,8
16,9
16,9
5,3

1 do 3 x na mesec
1 do 2 x na teden

6

19

SI%
23
18
7
24

3 do 4 x na teden

12

15

5 x na teden in več

9

13

2 do 3 krat tedensko

4 do 6 krat tedensko
vsak dan

H,1

Vira: Sila, 2010/2, Šport and physical activity 2, (2010) Special Eurobarometer 334

Kot smo že zgoraj napisali, so posamezne kategorije oz. ponujeni odgovori pri vprašanju v
preglednici 2 v primerjavi med našo in evropsko študijo nekoliko drugačni. Naša raziskava
ponuja 7 možnih odgovorov oz. 7 stopenj športne aktivnosti oz. neaktivnosti, evropska pa 6.
stopenj. Tudi v nadaljnji obdelavi pri združevanju posameznih kategorij smo se nekoliko drugače
odločali. V naši raziskavi smo oblikovali 3 stopnje, v evropski pa 4 stopnje (Preglednica 3).
Nas je vodila logika, da skušamo populacijo Slovencev razvrstiti v tri skupine glede odnosa do
športne dejavnosti. V prvo skupino smo uvrstili tiste, ki se s športom sploh ne ukvarjajo, zraven
pa dodali še skupino, kije aktivna do nekajkrat na leto. Menimo, da teh ne moremo uvrstiti med
športno dejavne, saj so njihova srečanja s športom verjetno zgolj slučajna, priložnostna in ne
morejo povzročiti nikakršnih želenih pozitivnih posledic, kijih prinaša bolj redno vključevanje
v različne aktivnosti.
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preglednica 3:

ne
1 krat do nekajkrat letno

ne

%
36,1

1 do 3 krat na mesec
1 krat tedensko
2 do 3 krat tedensko

občasno

30,7

Študija SJM 2008

4 do 6 krat tedensko

redno

33,2

Študija EU 2009

%

zelo redko

ne
redko

39
21

1 do 3 x na mesec
1 do 2 x na teden

pogosto

31

redno

9

ne

3 do 4 x na teden
5 x na teden in več

vsak dan

Zanimivo, da so s v EU študiji odločili pri združevanju kategorij iz 6 v 4 te (slučajno, redko
aktivne) povezati s tistimi, ki so aktivni do 3 krat na mesec.
V drugo skupino, ki jo imenujemo občasno (tudi neredno) aktivni, so v slovenski študiji uvrščeni
tisti, ki so aktivni vsaj enkrat na mesec pa do enkrat na teden. Razpon je razmeroma velik, saj
teoretično v isto skupino združuje ljudi, ki so aktivni od 12 krat na leto (1 x na mesec) pa do 52
na leto (enkrat na teden). Vendar smo se v preteklosti odločili, da bomo za športno redno aktivne
upoštevali tiste, ki so aktivni najmanj dvakrat na teden in tako združili aktivne od 2 krat na teden
do tistih, ki so aktivni vsak dan. V evropski študiji pa so se odločili, da bodo združili aktivne
od 1 do 4 krat na teden in jih poimenovali bolj ali manj redne (pogosto), za (strogo) redne pa so
določili le za tiste, ki so aktivni najmanj 5 krat na teden.

SKLEPI
Evropska komisija je v letu 2010 že drugič (prvič leta 2005) objavila rezultate »specialnega
barometra« o športni dejavnosti evropskih državljanov in o nekaterih njihovih stališčih do športa.
Z druge strani so v reviji Šport, ki jo izdaja Fakulteta za šport, prav tako leta 2010 bili objavljeni
rezultati 17. študije o športnorekreativni dejavnosti Slovencev. Longitudinalno študijo o športnih
navadah Slovencev vse od leta 1973 vodijo raziskovalci s Fakultete za šport na podlagi podatkov
raziskav Slovenskega javnega mnenja, ki jih izvaja Center za raziskovanje javnega mnenja in
množičnih komunikacij FDV.

Slovenska raziskava je pokazala vsesplošen napredek v športni dejavnosti. Več redne dejavnosti
in manj športno neaktivnih. Posebej je treba poudariti, da so bile razlike odgovorov na temeljno
vprašanje o pogostnosti športne dejavnosti (Preglednica 2) med spoloma izjemno majhne in tokrat
prvič statistično neznačilne.

V evropskem prostoru se nam glede na podatke zadnje študije (Slika 1) ni treba prav nič sramovati.
Ugotovljeno je bilo, da je več športa na severu Evrope in manj na jugu. Vodilne so nordijske
dežele. Na tak način v športni dejavnosti prekašamo vse sredozemske države in tudi večino
srednjeevropskih.
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TEORIJA IN PRAKSA Z ROKO V ROKI - VADBA ZA VSE
GENERACIJE
Bizjak, K., Jurak, G. in Bučar Pajek M.

POVZETEK
V Sloveniji se pogosto dogaja, da se inštitucije med seboj ne povezujejo in sta tako teorija in
praksa na nasprotnih bregovih reke, kar pa stroki ni v korist. Raziskave trendov, ki so posledica
sedečega življenjskega sloga, kažejo, da se telesna teža povečuje in telesna zmogljivost zmanjšuje.
Telesna aktivnost je dejavnost, ki zmanjšuje posledice, kijih tovrsten življenjski slog prinaša.
Ključno vlogo pri oblikovanju življenjskega sloga mladih ima družina, ki močno vpliva na telesno
aktivnost mladih. Ker naša družba temelji na individualizmu, so družine pogosto zapostavljene.
V prispevku predstavljamo primer Športnega centra Fakultete za šport in projekta Poletje ..., ki
sta bila pripravljena z namenom zaustavljanja negativnih trendov v telesnem in gibalnem razvoju
otrok in odraslih ter spodbujanja pozitivnih praks. Oba sta zastavljena tako, da spodbujata vadbo
celotne družine in vključujeta tudi diagnostiko, ki pomaga družine usmerjati tako, da z vadbo
dosežejo kar najboljše učinke. Analiza teh dveh primerov postavlja podlago za model, ki gaje
mogoče prestaviti tudi v druga okolja in z njim nadgraditi programe, ki že obstajajo.
Ključne besede: športna vadba, družina, model

UVOD
V Sloveniji se pogosto dogaja, da se inštitucije med seboj ne povezujejo in sta tako teorija in praksa
na nasprotnih bregovih, kar pa stroki ni v korist. Športna stroka na tem področju ni izjema in je
celo zelo dober predstavnik tega nesodelovanja. Kljub temu pa se zavedamo, daje sodelovanje
ključ do večje kakovosti in pospešen razvoj stroke. Problemi, ki se na tem področju pojavljajo so,
da se rezultati raziskav ne implementirajo v prakso ter da se ne raziskuje primerov dobrih praks.
Raziskave trendov, ki so posledica sedečega življenjskega sloga so enotne. Telesna teža se
povečuje, telesna zmogljivost pa upada (Strel, Starc in Kovač, 2009). Tudi Slovenci že nekaj časa
nismo imuni na tovrstne spremembe in hitro dohitevamo svetovne trende. Številni strokovnjaki
dokazujejo, daje strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna
vadba edina dejavnost, ki lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega
načina življenja (Brettschneider in Naul, 2007; Hardman, 2008; Kovač idr., 2007).
Ključno vlogo pri oblikovanju življenjskega sloga mladih ima družina, saj je prvi oblikovalec
otrokovega razvoja, hkrati pa so starši eden najpomembnejših dejavnikov pri prostočasnem
športnem udejstvovanju otrok (Jurak idr., 2003; Tušak, Tušak in Tušak, 2003). Zato je izredno
pomembno, da poleg organizacije primerne športne vadbe za otroke v ta proces vključimo tudi
starše. Zaradi ponudbe medijev in informatike, ki zagotavljajo lahkotno ter takojšnjo zadovoljitev,
izbirajo mladi dejavnosti, kjer pretežno sedijo (Jurak idr. 2003, Strel idr. 2005). Takšna gibanja
beležijo tudi drugod v razvitem svetu; zanje se je uveljavil izraz sedetamost ali sedeči način
življenja (Brettschneider in Naul 2004,2007; Corbin 2002; Rychtecky 2007). Naloga nas, športnih
delavcev je, da ponudimo družini tako vrsto programov, ki bo bolj privlačna od navedenih
aktivnosti.
V povprečju so slovenski otroci med tednom, skupaj z rednim poukom, športno dejavni le pet
ur; vse manj je tudi spontanega gibanja (igranje zunaj, prihod in odhod v šolo peš ali s kolesom);
opazno je zlasti premalo aktivno preživljanje prostega časa med počitnicami (Jurak idr. 2003).
Med starejšimi se povečuje delež tistih, ki se ukvarjajo s športom neorganizirano (Kovač idr.,
2005), kar posledično odvrača tudi mlade od vključevanja v organizirane oblike vadbe, ki jih
ponujajo šole in društva, saj jih utesnjujejo, predstavljajo jim »tradicionalizem« in »ideološkost«.
Nezdrave razvade imajo poleg dolgoročnih posledic (kardiovaskularne bolezni, rakava obolenja,
diabetes tipa II, astmatična obolenja, osteoporoza) tudi kratkoročne učinke na organizem, ki se
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kažejo v slabem počutju, želodčnih težavah in bolečinah v različnih delih telesa (Jurak, 2006).

FAKULTETA ZA ŠPORT
Na Fakulteti za šport smo se v letu 2009 odločili, da to storimo z ustanovitvijo Športnega centra
Fakultete za šport z blagovno znamko V objemu športa (www.fakultetazasport.si/vadba). Namenov
Športnega centra Fakultete za šport je več. Z vidika programa želimo razviti najbolj kakovostno,
zaradi izjemnih prostorskih možnosti, pa tudi najbolj pestro športno vadbo za otroke in odrasle na
enem mestu v Sloveniji. Ena naših prioritetnih nalog skrb za kakovost vadbe, trudimo se, da smo
inkubator novih vadbenih trendov, kijih bomo poskušali širiti po Sloveniji. Vaditelji Športnega
centra so v prvi vrsti ustrezno usposobljeni študentje in diplomanti Fakultete za šport in ravno
od njih pričakujemo, da bodo po dokončanju študija prenesli pridobljeno znanje in izkušnje v
svoje domače kraje. Kakovost dela, ki jo bodo dosegali v pri nas bo tako neposredno vplivala na
kakovost njihovega dela v domačem kraju.
Pereč problem sodobne družbe je tudi pomanjkanje časa za vadbo, posebej pri odraslih, ki pod
pritiskom otrokove potrebe po gibanju, pogosto zanemarijo lastno. Običajno med tem, ko otroke
pripeljejo na športno aktivnost, v glasbeno šolo ali jezikovno šolo, sami počakajo, da otrok
konča, saj v vmesnem času pogosto ni mogoče opraviti še česa drugega. Novi trendi športne
vadbe stremijo k tem, da sočasno vadi celotna družina. Tako na primer med tem ko otrok uživa
na gimnastiki, mamica vadi pilates, očka pa plava. V športnem centru Fakultete za šport smo
poskrbeli tudi za to, da lahko starši in otroci vadijo skupaj isto športno panogo.
Za starše in ostale odrasle, ki jim organizirana oblika vadbe ni blizu, smo v letu 2010/11 pripravili
različne 10-ume tečaje, katerih namen je udeležence naučiti osnov pravilnega treninga, osnov
različnih športnih panog (odbojka, košarka, badminton, ples, nordijska hoja ...), osnov ogrevanja
pred športno vadbe, vadbe stabilizacije telesa in preventivne vadbe za preprečevanje bolečin v
križu in preprečevanje negativnih posledic sodobnega načina življenja. Cilj tečajev je povečati
motivacijo za samostojno in varno ukvarjanje z različnimi aktivnostmi. Odrasle je potrebno
naučiti, kako kakovostno vaditi, zato da bodo lahko aktivni tudi neorganizirano.
Korak naprej pri dvigovanju kakovosti je tudi diagnostika, na podlagi katere se posamezniku
svetuje glede vrste vadbe. V sodelovanju z laboratoriji Inštituta za šport razvijamo diagnostične
postopke za svetovanje in usmerjanje otrok in odraslih v ustrezno rekreativno vadbo.
V sodelovanju s profesorji Fakultete za šport želimo vadbo povezati s pedagoškim procesom.
Vzpostaviti želimo pogoje za praktično pedagoško usposabljanje v kontroliranih pogojih. S
prenovo študija v slovenskem prostoru je prišlo tudi na Fakulteti za šport do velikih sprememb.
Ena večjih je zagotovo praktično pedagoško usposabljanje med študijem, kije sicer bik prisotno
že v prejšnjih programih, vendar v manjšem obsegu in ob manj nadzorovani izvedbi. Študent na
smeri športna vzgoja ima praktično pedagoško usposabljanje v okviru študija na prvi bolonjski
stopnji, vendar pa ga ne sme opravljati v okviru pouka športne vzgoje na šolah. Diplomant prve
bolonjske stopnje namreč ni usposobljen za poučevanje športne vzgoje v šoli, za to se usposobi
šele z dokončanjem druge bolonjske stopnje. V centru Športnem centru Fakultete za šport zato
pripravljamo ustrezne programe v okviru katerih bodo lahko študentje pridobivali kakovostne
pedagoške izkušnje že med študijem na prvi bolonjski stopnji.
Študentom pa ne želimo pomagati le s pripravo kakovostnih pogojev za praktično pedagoško
usposabljanje, temveč jim želimo svetovati tudi pri načrtovanju njihove poklicne kariere. Kariera
delavca v športu je lahko zelo raznolika, poznavanje različni možnosti omogoča lažje odločanje
za nadaljnjo pot. Prav tako vsak diplomant Fakultete za šport ni enako zanimiv za delodajalce.
V Športnem centru Fakultete za šport bomo poskušaji graditi na zaposlitveni kompetenci
posameznikov in njihovem portfoliju (mapi dosežkov). Študente bomo seznanjali z aktualnimi
možnostmi za zaposlitev in jim svetovali pri prijavi na delovno mesto. S tem jim bomo skušali
olajšati prehod na prvo zaposlitev. Vse to pa bo seveda tudi odlično izhodišče za raziskave na
področju športne vadbe.
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Danes zagovarjamo vadbo s sodobno športno opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo
(IKT). V Sloveniji imamo nekaj podjetij, ki se ukvarja s športno opremo in tehnologijo. Športni
center Fakultete za šport je za ta podjetja odličen poligon za preizkušanje novih idej in njihov
nadaljnji razvoj. Kombinacija znanja izkušenih profesorjev Fakultete in neizkušenosti študentov
je odlična za rojevanje novih idej in rešitev. Tako je tudi to ena izmed možnih smeri raziskovanja.
V zadnjih letih smo preko plodnega sodelovanja s slovenskimi opremljevalci v naše telovadnice
vgradili več kot 30 inovacij.

ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE
Kakovostnih programov pa ne potrebujemo le med šolskim letom. Prava težava s časom se v
družini pokaže v času šolskih počitnic. Poletne počitnice trajajo devet tednov, če prištejemo še
ostale počitnice so otroci skupno brez pouka kar 13 tednov na leto, kar v veliki meri presega
količino dopusta večine staršev. Del tega časa otroci preživijo pri sorodnikih, v nekaterih družinah
pa so del tega časa prepuščeni celo sami sebi. Raziskave kažejo, da so počitnice glede telesne
aktivnosti najbolj kritično obdobje v letu. Kljub temu, da bi pričakovali, da se zaradi manjših
obveznosti v času počitnic otroci gibajo več, so v tem času v celem letu najmanj aktivni (Jurak
idr. 2003). Prav tako, se pogosto dogaja, da imajo starši težave najti kakovostne programe za
svoje otroke. V ta namen je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije v sodelovanju s Fakulteto
za šport razvila počitniški program Poletje na Fakulteti za šport (www.poletje.eu), ki poteka že
tretje leto zapored. Programa seje treh letih udeležilo preko 1800 otrok, od tega preko 600 v letu
2010. Program smo zastavili kot pilotski program z namenom širjenja na druge lokacije. Tako je
v letu 2010 program s skupnim imenom Poletje... poskusno potekal na več lokacij: uspešno sta
potekala sestrska programa Poletje s Sončkom v Domžalah in Poletje v Ajdovščini. V letu 2011
se bo programu pridružila še Zima na Fakulteti za šport.

Na projektu Poletje ... sledimo naslednjim ciljem:
• Oživiti telovadnice (dvorane), ki so v času poletnih zaprte in otrokom nedostopne.
• Oživiti zunanje športne površine, ki so mnogokrat v času počitnic zaklenjene in nedostopne za
uporabo.
• S športno bogatimi programi ponuditi otroku športno vadbo med poletnimi počitnicami.
• Otoku in mladostnikom oblikovati trajnejše navade, ki so še posebej pomembne za obdobje
otroštva in mladostništva.
• Omogočiti sprostitveno dejavnost s sodelovanjem pri vadbi, kije pomembnejša od storilnosti,
ki jo z njo posredno tudi dosežemo.
• S privlačnim programom, izdelano zunanjo podobo in kvalitetnimi vaditelji, motivirati otroke
in starše za vključitev v program.
0 V podzavest otrok vtkati pomembnost aktivnega preživljanja prostega časa s športnimi
vsebinami tudi za kasnejša starostna obdobja.
• Po vsebini programov nadgraditi obstoječi šolski sistem, tako s športnimi panogami, ki so v
učnem načrtu, kot s tistimi, ki niso, in ne predstavljajo usmerjanja mladih h kakovostnemu ali
vrhunskemu športu.
• Spremljati otrokov telesni status in ga usmerjati v zdravo polno športno življenje.
0 Povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem
času (predvsem med počitnicami).
0 Razbremeniti starše skrbi za početje otrok med počitnicami s predstavitvijo kvalitetnega
program, ki mu lahko zaupajo.
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Na Poletju na Fakulteti za šport smo v letu 2010 pilotsko uvedli sodelovanje z društvi iz okolice
fakultete. Na vabilo se je odzvalo 5 športnih društev, ki so tako svoje programe predstavili
otrokom. V sodelovanju z vaditelji Poletja na Fakulteti za šport so pripravili delavnice, ki so se
jih otroci udeležili enkrat ali večkrat tedensko. Cilji tovrstnega sodelovanje so:
• Predstaviti mladim široko paleto športnih vsebin, ki jim bodo omogočale ukvarjanje s športom
tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.
• Spodbuditi otroke, k rednem športnem udejstvovanju s predstavitvijo možnosti za vadbo v
njihovem okolju.
• Krepiti povezavo med Fakulteto za šport in civilno sfero (društvi, klubi).

Ocenjujemo, daje sodelovanje odlično uspelo in ga nameravamo še poglobiti že v Zimi 2011.
V letu 2010 smo Poletje na Fakulteti za šport nadgradili tudi tako, da smo posebno skrb namenili
tudi staršem otrok aktivnega počitniškega varstva. Pripravili smo različne športne aktivnosti za
odrasle. Starši so imeli možnost med tem ko so otroci uživali na poligonih in v športnih igrah, da
tudi sami vadijo pod vodstvom usposobljenega kadra. Aktivnosti za starše so bile organizirane
pred in po delovnem času, in sicer od 7.00 - 8.00 zjutraj in od 16.00 - 17.00 popoldne.
Novost v letu 2010 je bila tudi množična prireditev Finale Poletja, ki je potekala kot zaključek
Poletja vseh lokacij skupaj. Prireditev je potekala na Fakulteti za šport, na zadnji dan projekta.
Programje bil sestavljen iz pol urnega vodenega programa z nastopi otrok in vrhunskih športnikov,
ki seje nadaljeval s športnim udejstvovanjem za vso družino. Prav obisk vrhunskih športnikov je
bil eden tistih čustvenih trenutkov, ki dolgoročno krepi zavest o pozitivnih učinkih vadbe, skupna
vadba celotne družine pa je ta pozitiven čustveni naboj le še okrepila.
Dodana vrednost programa v letu 2010 je bila tudi humanitarna in eko nota. Ne le, da smo
otroke spodbujali k športni osveščenosti, spodbujali smo jih tudi k humanitarnosti in ekološki
osveščenosti. Za ta namen smo se povezali z Unicefom in Ljubljansko Snago. Otroci so v okviru
programa sodelovali na delavnici Unicefa na temo otrokovih pravic, poleg tega pa so izdelali
okvirčke, v katere so uokvirili eno otrokovo pravico, ki se je njim zdela najpomembnejša.
Okvirčke, smo na Finalu poletja prodali na dražbi, denar pa namenili za otroke iz Ruande. V
sodelovanju s Snago smo izpeljali eko delavnico, prav tako pa smo ves čas programa spodbujali
ločevanje odpadkov in racionalno ravnanje z materiali.
Kakovost programa že tretje leto zapored spremljamo z anketami za starše. Le te nam kažejo,
na najpomembnejše segmente programa. Starši najbolj cenijo visoko intenzivnost, zanimivost in
raznolikost programa ter kakovost prehrane. V letu 2010 pa smo prvič spremljali učinkovitost
programa tudi z merilci porabe energije Seansewere. Pri primerjavi porabe energije otrok s
podobnim programom na trgu smo ugotovil, daje naš program za vsaj 20% bolj učinkovit. Na
kakovost pa zagotovo kažejo tudi povratniki, ki jih je v programu zelo veliko.
Vzgledi vlečejo! Vsi si želimo, da bi bili otroci in mladina čim bolj aktivni, saj je zdravo in dobro
pripravljeno telo dobra naložba za prihodnost. Kljub temu, da sami dobro poznamo pozitivne
vplive pripravljenega telesa tako na telesne kot intelektualne napore, mladim sami pogosto nismo
vzor. V zadnjem času zaznavamo velike premike v družbi. Množica odraslih, ki se organizirano in
neorganizirano ukvarja s športom, nenehno narašča, zato je nujno tudi medsebojno povezovanje
različnih institucij, društev in klubov pri razvoju kakovostnih športnih programov. Predstavljen
primer povezovanja dveh institucij kot sta Fakulteta za šport in Zveza za šport otrok in mladine
Slovenije z lokalnimi društvi predstavlja model, ki vodi do kakovostnega razvoja športnih
programov za otroke in odrasle. Menimo, da je to način preprečevanja negativnih posledic
sodobnega načina življenja, celo več, menimo, da lahko negativne posledice, kot je prekomerna
telesna teža in debelost celo obrnemo v pozitivno smer.
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I. DELAVNICA
ŠPORTNA DRUŠTVA DANES IN JUTRI
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VODENJE IN UPRAVLJANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
Dr. Edvard Kovač, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Predstavitev v ppt je na voljo na www.olympic.si

ŠPORTNE PRIREDITVE V OBČINI IDRIJA V LETU 2009
Marko Fink
Športna zveza Idrija

UVOD
Športna prireditev je javni dogodek športnega obeležja.
“Za javno prireditev se štejejo športne in druge igre, predstave, razstave, veselice in
druga zbiranja občanov zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne, znanstvene, tehnične,
zabavne ali druge aktivnosti tako, daje dostop k prireditvi dovoljen vsakomur” (R. Šugman,
1995)1.
Zakon o športu2 določa, da so športne prireditve organizirana športna srečanja in tekmovanja
(46. člen). Med drugim zakon tudi določa, katere so velike mednarodne športne prireditve. To so
olimpijske igre, sredozemske igre, univerzijade, svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali
in grand prix mitingi in turnirji.

Vidiki športnih prireditev
Športne prireditve delimo po različnih vidikih oziroma namenih (R. Šugman, 1995)1:
- športni shodi (dan planincev, po poteh..),
- splošne športno-kultume prireditve (podelitev priznanj, razstave),
- kongresi, posvetovanja,
- tekmovanja.

Vrste tekmovanj
Tekmovanja lahko delimo na:
- uradna in neuradna,
- velika in mala,
- odprtega in zaprtega tipa,
- kakovostna in množična,
- globalna in enovita.

Kriteriji tekmovanj
Tekmovanja so različna glede na:
- strokovni namen,
- dosežek posameznika, moštva, ekipe,
- število ponavljanj,
- starostne kategorije in spol,
- koledarski čas izvedbe,
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_ težavnost organizacije,
_ posebni status nastopajočih.

Sofinanciranje tekmovanj
Po Pravilniku o sofinanciranju programov športa v občini Idrija so kriteriji za sofinanciranje
športnih prireditev naslednji:
- kakovost (tekmovalna ali rekreativna),
- nivo športne prireditve (občinska, državna, mednarodna),
- množičnost,
- tradicija,
- zahtevnost in stroški organizacije

Značaj tekmovanj
Športne prireditve imajo lahko tekmovalni ali rekreativni značaj.

Vpliv tekmovalnega, vrhunskega športa
Z vidika javnosti je tekmovalni, vrhunski šport (Bednarik, 2000, str.5)3:
- multiplikator in generator množičnih oblik športnega udejstvovanja (gledanja in aktivnega
športnega udejstvovanja),
- sredstvo za promocijo vseh oblik množičnega športa,
- sredstvo oglaševanja za industrijo in storitve,
- promocija države, itd.

NAMEN ANALIZE
- Ugotoviti število in vrsto športnih prireditev, pripraviti letni Bilten prireditev v občini Idrija.
- Ugotoviti katere športne prireditve so pomembnejše in jih je smiselno izdatneje podpreti s
finančnimi sredstvi.

METODE DELA
Na začetku leta smo naredili seznam razpisanih športnih prireditev za leto 2009. Podatke smo
dobili preko spletnih strani in javnih medijev.
Podatke o poteku prireditve smo zbirali z osebnim obiskom prireditve, s pogovorom z
organizatorjem prireditve ali udeležencem ter s spremljanjem preko javnih medijev (radio,
televizija, internet, časopisi).

ANALIZA
V letu 2009 je bilo v občini Idrija nekaj več kot osemdeset športnih prireditev. Obiskali smo
trideset pomembnejših prireditev . Podatke za prireditve, katerih nismo obiskali, smo pridobili iz
medijev (Radio, spletne strani) in iz pogovorov z organizatorjem in z udeleženci prireditve.
Po klasifikaciji prireditev ugotavljamo, da v občini organiziramo male, uradne in neuradne prireditve
odprtega tipa. Imamo nekaj prireditev, katere obišče večje število udeležencev. Prireditve so dobro
organizirane, veliko jih ima dolgo tradicijo. ŠD AKTIV Gore-Dole je celo dobilo priznanje za
organizacijo pokalne tekme Slovenije v gorskem teku Gore 2009. Prireditev je potekala v okviru
projekta Športne unije Slovenije »Naravi prijazne športno- rekreativne prireditve«.

Dobro so obiskane prireditve v organizaciji planinskih društev, Tekaško smučarskega kluba Idrija,
KD Sloga 1902, Košarkarskega kluba Idrija 2000, Sankaškega klub Idrija, Smučarskega kluba
Javornik in še nekaterih.
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Večje športne prireditve v letu 2009:
Organizator
SK Javornik
Ydriasport, FBK Berkmandlc

Prireditev
Regijsko šolsko športno tekmovanje - smučanje
Kvalifikacije za svetovno prvenstvo - Floorball
ženske
Sankaški klub Idrija
DP - športne sani in Pokal SLO*
Tekaško smučarski klub Idrija Tek na smučeh Vojsko (memorial A.Erjavec)*
Skavtski steg
Berkmandlc
KD Sloga 1902
Pokal mladih SLO - kolo
OŠ Črni Vrh in drugi
Družinsko kolesarjenje
Zunanji organizator
Maraton Franja - kolesarjenje
Društvo tekačev Rake
2. Vojkov tek v Beli
Košarkarski klub Idrija 2000
Turnir 40 let košarke
Zunanji - Azimut
Orientacijski tek - mednarodna prireditev
ŠD Aktiv Gore Dole
4. tek Gore - pokal SLO*
PD Idrija
Pohod po poteh prenosa ranjencev....*
KD Sloga 10902
Sprejem Borut Božič
Tekaško smučarski klub Idrija Vzpon na Hleviše (tek, kolo, hoja)*
ŠD Aktiv Gore Dole
Otvoritev igrišča za mali nogomet, turnir
* - najpomembnejše tradicionalne prireditve

Datum
30.1.2009
4. - 8.2.2009

15.2.2009
22.2.2009
1.4.2009
4.5.2009
23.5.2009
14.6.2009
20.6.2009
4.7.2009
22.7.2009
16.8.2009
29.8.2009
23.9.2009
26.9.2009
4.10.2009

V letu 2009 sta potekali dve prireditvi, ki nista tradicionalni, sta pa izstopali od ostalih. To sta:

- kvalifikacije za svetovno prvenstvo v floorbalu za ženske,
- praznovanje 40 obletnice košarke v Idriji.

Prva je izstopala po zahtevni organizaciji saj je bilo potrebno poskrbeti tudi za nastanitev
reprezentanc, prevoz do dvorane. Tekmovanje je bilo odlično organizirano in dobro medijsko
podprto (prenos preko interneta v živo, radio, itd.).

Druga odmevna prireditev je bila praznovanje 40. letnice igranja košarke v Idriji z množično
udeležbo. Prvič se je zgodilo, da se je športna prireditev dogajala na Mestnem trgu v Idriji. V
dogovoru s Krajevno skupnostjo Idrija je Športna zveza Idrija v izložbenem prostoru na Mestnem
trgu pripravila razstavo o zgodovini košarke v Idriji.

ZAKLJUČEK
V občini Idrija je veliko dobro organiziranih športnih prireditev. Nekatere prireditve so
sofinancirane s sredstvi za izvajanje programov športa. V letu 2009 je občina tako sofinancirala
47 športnih prireditev. V povprečju so društva prejela manj kot 80€ po prireditvi, 6 prireditev je
bilo sofinanciranih z zneskom večjim od 300€.

Sredstev, ki so namenjena za organizacijo športnih prireditev je premalo. Glede na skupno višino
sredstev bi bilo primerneje, da se izdatneje sofinancira manjše število prireditev. S primernejšim
vrednotenjem športnih prireditev, ki ga določa Pravilnik o sofinanciranju programov športa, naj
bi občina spodbujala organizacijo tistih prireditev, na katerih sodeluje čim več ljudi in imajo večji
odziv v javnosti.
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Možnosti za izboljšanje z nadaljnjimi aktivnostmi:
_
_
-

Povečati udeležbo mlajših udeležencev v starosti od 10 do 25 let.
Povečati udeležbo športnikov iz drugih delov Slovenije in iz tujine.
Izboljšati sodelovanje z javnimi ustanovami in zavodi: šole, zdravstveni dom, ZPM.
Športne prireditve bi bilo dobro uskladiti s šolskimi športnimi tekmovanji.

Spodbujati je treba:
- prireditve z mednarodno udeležbo z namenom promocije turistične destinacije Idrija z
okolico,
- tekmovanja, kjer sodelujejo osnovnošolska in srednješolska mladina ter rekreativni športniki,
- prireditve, ki spodbujajo zdrav način življenja.

V zadnjem obdobju je zaradi pomanjkanja sredstev ali velikih stroškov z najemom športne
dvorane odpadlo nekaj pomembnih prireditev. Tako ni bila organizirana Zimska liga v malem
nogometu in turistično športna prireditev »Pokal karbidovka s starodobnimi motorji«. Prireditev
je bila izredno odmevna in je pripeljala veliko število udeležencev.

Seznam športnih prireditev v letu 2009j e predstavlj en v prilogi analize. Za leto 2010 bomo pripravili
koledar najpomembnejših športnih prireditev v posebnem biltenu. Bilten bodo brezplačno prejela
vsa gospodinjstva v občini ter turistično informativni centri (TIC) po Sloveniji.

LITERATURA, VIRI
1. Šugman, R,. (1995). Športne prireditve.Fakulteta za šport.
2. Zakon o športu (Ur.l. RS 22/1998) z dopolnitvami
3. Petrovič, K., Ambrožič, F., Bednarik, J., Berčič, H., Sila B in Doupona Topič, M. (2001). Športnorekreativna
dejavnost v Sloveniji 2000. Šport, 49.
4. Poročilo o sofinanciranju programov športa (2009), Občina Idrija
5. Dostopno na svetovnem spletu:
- http://www.radio-cerkno.si/,
- www.idrija.si/,
- www.idrija.ws/,
- www.idrija.com/,
- www.ks-cmivrh.si/news.php,
- www.srd-idrija.info/,
- www.idrija-turizem.si/,
- www.migajznami.si,
- http://skjavomik.blog.siol.net,
- www.sd-aktiv.com,
- www.tsk-idrija.si/,
- www.cult.si/2008/v01/index.php,
- www.klub-kis.si/,
- www.ydria-sclabonica.si/ ,
- www.planinsko-dmstvo-idrija.si/.

61

8 . kongres špoilne rekreacije

Koledar športnih prireditev v občini Idrija v letu 2009

Športna zveza Idrija

Organizator

Prireditev

Za koga

Datum

ŠD Aktiv Gore Dole

Liga trojk mali nogomet

odrasli

Nogometno društvo
Idrija
Zunanji
SK Javornik

Veteranski turnir v malem
nogometu
Starodobna vozila
Šolsko športno tekm. smučanje
3. turnir Trump badminton

veterani

zima
2008/09
januar

Januar

ŠRD Idrija

OŠ

1/29/2009
1/30/2009

vsi

1/31/2009

vsi

februar
4. - 8.2.2009

Februar
SK Javornik
Ydriasport, FBK
Berkmandlc
PD Javornik
Sankaški klub Idrija
Tekaško smučarski klub
Idrija
Tekaško smučarski klub
Idrija
Balinarski klub Kolektor
Plohar

Šemrlov pokal

Kvalifikacije za svetovno
prv. Floorball - ženske
Nočni pohod na Javornik
DP - športne sani in Pokal
SLO
Pohod po Trnovski planoti
Tek na smučeh Vojsko
(memorial A.Eijavec)
Turnir Ona-On
Snowboard na placu

vsi

2/14/2009
2/15/2009

vsi

2/19/2009

vsi

2/22/2009

vsi
2/22/2009
predstavitev 2/28/2009

Marec
PD Idrija

Pohod za dan žena na
Hleviše
12. Trohov memorial - šah
Razstava
Predavanje Nordijska hoja
Področno prv. streljanje

vsi

3/8/2009

vsi
predstavitev
predstavitev
člani-ce

3/9/2009
3/13/2009
3/19/2009
3/21/2009

Turnir dvojic - tenis
Berkmandlc
4. turnir Trump badminton
Balinarski klub Kolektor Turnir četvork
KS Idrija
EKO Dan
ŠD Aktiv Gore Dole
Pohod okoli Dol nad Idrijo

nad 18 let
vsi
vsi

april
4/1/2009
4/4/2009

vsi
vsi
vsi

4/5/2009
4/18/2009
4/19/2009

PD Idrija

vsi

maj

ŠK Kolektor

Sankaški klub Idrija
Kavčič Drago
Medobč. društvo
invalidov

April
TK Kolektor
Skavtski steg
ŠRD Idrija

Maj

62

Pohod na Jelenk

8. kongres športne rekreacije

ŠD Ydria Sclabonica
ICRA
ŠD Aktiv Gore Dole

KD Sloga 1902
KD Sloga 1902
Zdravstveni dom Idrija
Osnovne šole
KD Sloga 1902

MNK Fatamorgana
KD Sloga 1902
ŠRD Idrija
ŠRD Idrija
SK Javornik
Aeroklub srebrna krila
OŠ Črni Vrh in drugi

Plesni klub Idrija
KK Idrija 2000

vsi
Cindy test- hoja 2 km
Kolesarjenje Po
Bloudkovih poteh Črni Vrh

maj
5/1/2009

vsi

5/1/2009

registrirani
OŠ

5/4/2009
5/7/2009

vsi

5/8/2009

vsi

5/9/2009

OŠ

5/14/2009

odrasli
OŠ

5/16/2009
5/21/2009

10-27 let
oš + ostali

5/21/2009
5/21/2009

vsi
odrasli
vsi
predstavitev
vsi

5/23/2009
5/23/2009
5/23/2009
5/24/2009
5/26/2009

2. turnir trojk - mali
nogomet
Pokal mladih SLO - kolo
1. kolesarsko tekm. Mej ca
Migaj z nami, Cindy - Test
hoja 2km
Šport špas - dan druž. in
gib. treh generacij
2. kolesarsko tekm. - Črni
Vrh
Turnir vasi - mali nogomet
3. kolesarsko tekm. Logatec
Pomladni turnir v odbojki
Badminton open + Šolsko
šp. tekm.
Zaključek sezone
Dan letenja
Družinsko kolesarjenje
Idrija pleše
Turnir tri na tri - košarka

Junij
TK Kolektor
ŠD Ydria Sclabonica

odrasli
Turnir meš. dvojic - tenis
OŠ, sš
OP Idrije - mala prožna
ponjava
4. kolesarsko tekm - Mej ca OŠ
Tek na Špičasti vrh Zadlog vsi

KD Sloga 1902
Društvo za trajnostni
razvoj Zadloga Trma
Maraton Franja - kolo
Zunanji
Balinarski klub Kolektor Turnir dvojic »Pokal
Prejnuta«
2. Vojkov tek
Društvo tekačev Rake
33. letnica kluba
Aeroklub srebrna krila
Letne igre Kolektor
Kolektor
Športna zveza Idrija
40 let košarke - razstava

junij
6/1/2009

6/4/2009
6/7/2009

6/14/2009
18.19.6.2009
6/20/2009
vsi
6/20/2009
odrasli
6/27/2009
predstavitev junij/julij
vsi
vsi

Julij
TK Kolektor
Košarkarski klub Idrija
2000
Hidria

Rekreativni turnir - tenis
Turnir 40 let košarke
Letne igre Hidria

odrasli
vsi

julij
7/4/2009

7/4/2009
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MNK Fatamorgana
Zunanji - Azimut

Nočni turnir - mali
nogomet
Orijentac. tek mednarodno tekmovanje

odrasli

7/11/2009

7/22/2009

Avgust
Čmovrški košarkarji

4. košarkarski turnir trojk
KK Idrija 2000
Turnir tri na tri pr Far košarka
ŠD Aktiv Gore Dole
4. tek Gore - pokal SLO
Klub idrijskih študentov Okrogla miza o mladih in
športu
Klub idrijskih študentov Cipkarija - Turnir v
odbojki
PD Idrija
Pohod po poteh prenosa
ranjencev....
TK Kolektor
KS Idrija

Zdravstveni dom Idrija

ŠD Ydria Sclabonica
KD Sloga 1902
Trma Zadlog
Tekaško smučarski klub
Idrija

Družinski turnir - tenis
Tekmovanje v starih
družabnih igrah
Dan zdravja - test hoje,
dem. nordijske hoje
Dan aerobike
Sprejem Borut Božič
Zaključni turnir ZN lige
Vzpon na Hleviše (tek,
kolo, hoja)

vsi
vsi

8/9/2009
8/15/2009

vsi
vsi

8/16/2009
8/19/2009

do 27 let

8/21/2009

vsi

8/29/2009

nad 18 let
vsi

september
9/5/2009

vsi

9/19/2009

vsi
vsi
vsi
vsi

9/19/2009
9/23/2009
9/26/2009
9/26/2009

vsi
vsi

oktober
10/4/2009

vsi
ml., odras.

10/17/2009
10/18/2009

Oktober
PD Idrija
ŠD Aktiv Gore Dole
ŠRD Idrija
ŠD Aktiv Gore Dole

Zunanji organizator
PD Javornik

PD Idrija
ŠRD Idrija

Pohod 5 vrhov okoli Idrije
Otvoritev igrišča za mali
nogomet, turnir
1. turnir Trump badminton
2. turnir trojk-mali
nogomet
Rally IDRIJA 2009
Jesensko srečanje
planincev na Javorniku

Izlet v neznano
2. turnir Trump badminton
Balinarski klub Kolektor Mednarodni turnir trojk
PD Idrija
Družabni večer na
Hlevišah
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10/23/2009
10/31/2009

vsi
vsi

11/14/2009
11/14/2009

člani
vsi

11/14/2009
11/28/2009
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December
Božično novoletni turnir
- tenis
ŠRD Idrija
Novoletni turnir NKBM odbojka
Zimski
pohod na Javornik
PD Javornik
ŠK Kolektor
Kvalifikacijski turnir Vasje
Pirca - šah
Občinsko prv. za osnovne
Strelsko društvo Idrija
šole
Balinarski klub Kolektor Turnir dvojic
TK Kolektor

nad 18 let

december

10-18 let

12/17/2009

vsi
člani

12/19/2009
12/19/2009

OŠ

12/21/2009

vsi

26.27.12.2009
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II. DELAVNICA
ŠPORT V TURIZMU
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POMEN ŠPORTNIH DRUŠTEV V TURIZMU IN POMEN
TURISTIČNIH DRUŠTEV V ŠPORTU
dr. Nataša Slak Valek

Ena od oblik turizma, ki je v zadnjem času požela veliko zanimanje, so potovanja združena s
športom oziroma potovanja, v katerih vsebinsko prevladuje šport. Ugotovljeno je namreč, da
je eno najbolj hitro naraščajočih segmentov v turizmu prav povpraševanje po potovanjih, ki
vsebinsko zajemajo šport (Gibson, 1998b; Seddighi and Theoracharous, 2002), v vseh njegovih
oblikah. Tipov športnega turizma je namreč več, vsem pa je skupno to, daje šport prvotni (ne
pa edini) motiv potovanja. Čeprav se do pred kratkih povezave med športom in turizmom ni
raziskovalo in posebej definiralo v akademskih krogih, še ne pomeni, da se športni turizem na
ulici, v destinaciji, v svetu praktično ni dogajal. Že samo prve Olimpijske igre leta 1896 so tako
rekoč dogodek, ki predstavlja športni turizem. Športni turizem se je tako dogajal že davno, le
obravnavati smo ga začeli šele pred kratkim.
Temelj športnemu turizmu je postavila Glyptisova (1991), ko je zapisala, da »akademiki in praktiki
obravnavajo šport in turizem kot dve ločeni aktivnosti« in predstavila celotno integracijo obeh
pojavov (Higham, Hinch, 2001). Z raziskovanjem tega področja sta začela ravno Glyptisova
(1982, 1991) in De Knop (1987, 1996), prvenstveno v Evropi, in sicer s pisanjem o turistih, ki
so hkrati aktivni športniki (po Gibson, 2003). Hitro je postalo jasno, da sta si šport in turizem v
sorodu oziroma se celo prekrivata (Higham, Hinch, 2001). Do te združitve pride zelo hitro, kajti
vedno večje ljudi, ki se redno ali neredno ukvarjajo s športom, vedno pogosteje pa zaradi športa
potujejo. Druga polovica 20. stoletja je zaznala hiter razvoj športa v turizmu (Redmond, 1991; UN
WT0, 2000), kajti tudi turistična potovanja potrebujejo vsebino. Odločitve in vedenjski vzorci
»starih turistov« so precej drugačni od novejših; novi turist je bolj avanturist, bolj fleksibilen in
samostojen, pa tudi bolj zahteven in težko zadovoljiv (Peters, Steinhauser, Jochum, 2003), kar je
pomemben podatek za razvoj turističnih destinacij. Novi turist želi biti drugačen, edinstven ter
povprašuje po bolj specifičnih produktih (Weiermair 2003), tako bi bilo tudi v Sloveniji potrebno,
da se kot turistična destinacija odloči kako se želi predstavljati v svetu. Dokazano je namreč, da
specializacija v turizmu nikakor ni škodljiva za gospodarsko blaginjo, če pri tem upoštevamo
trende (Lanza, Temple, Urga, 2003). Športni turizem se je tako hitro razvil, da postaja v poslovnem
pogledu visoko konkurenčna niša, še več - povezava med športom in turizmom pospešuje
globalizacijo (Keller, 2003). UN WT0 (2000) je zapisal, da šport v razvitih državah predstavlja
povprečno med 1-2% BDP, turizem pa 4-6% (po Ritchie and Adair, 2002). Weed (2001) je v
svojem prispevku ugotavljal, zakaj naj bi se športna in turistična politika v neki državi razvijali
vzporedno oziroma celo hkrati. Slovenija ima primemo klimo, relief, naravne danosti in lego za
razvoj vseh po Gibsonovi (1998c) treh oblik športnega turizma. Poleg tega je »majhnost« države,
ki je največkrat naš handikap, ravno pravšnja za razvoj različnih oblik športa y turizmu v vseh
letnih časih. S ponudbo in pospeševanjem promocije športa v turizmu in posledično z image-jem
športno turistične destinacije, bi Slovenija vsekakor pridobila v turizmu, saj bi ravno s športom
kot turistično ponudbo omogočili anti-sezonskost in razširili turistično ponudbo skozi celo leto.
Za lažjo obravnavo ponudbe in povpraševanja športnega turizma v Sloveniji, pa potrebujemo
definicijo športnega turizma. Ob pregledu literature definicij športnega turizma, se nam za
slovenske razmere zdi najbolj primerna definicija Gibsonove (1998b), ki je definirala športni
turizem kot »potovanje, ki stimulira posameznika, da se začasno oddalji od svojega vsakdanjega
prebivališča z motivom (1) aktivne udeležbe v športu, (2) udejstvovanja na športnih prireditvah
in/ali (3) občudovanja turističnih znamenitosti povezanih s športom.« Tako pridobimo tri tipe
športnega turista:
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posameznik, ki je na potovanju sam športno aktiven (športno-aktivni turist)
, posameznik, ki potuje z namenom udeležbe na športni prireditvi (tudi kot gledalec)
, posameznik, ki potuje z namenom ogledovanja turističnih znamenitosti povezanih s športom
(olimpijski stadioni, športni muzeji, športne skakalnice ipd..)
Vprašajmo se kdo dejansko lahko turistom ponuja športno dejavnost in kako zajeti vse subjekte,
ki se s ponudbo športa turistom ukvarjajo. Poglejmo po dejavnostih iz katerih športno-turistični
ponudniki izhajajo. Le-te so šport, turizem in gospodarstvo. V vsaki dejavnosti tako zasledimo
potencilane športno-turistične ponudnike:
- športu: športna društva
- turizmu: turistična društva
- gospodarstvu: podjetja in posamezniki, ki ponujajo športne dejavnosti turistom.
Za športna društva je jasno, da ponujajo športne aktivnosti, vendar večinoma okoliškim
prebivalcem, torej domačinom, prebivalcem RS. Vloga športnih društev pa bi lahko bila tudi
širša, saj so potencialne organizacije, ki bi športne aktivnosti lahko ponujali tudi turistom. S
to dodatno ponudbo v turizmu, bi lahko obogatili ponudbo športnega turizma, ki v Sloveniji ni
usklajena s povpraševanje po športnem turizmu (Slak Valek, 2008). Kot smo lahko ugotovili,
pa ne gre le za ponudbo športnih aktivnosti. Športna društva enako lahko ponujajo tudi ostala
dva tipa športnega turizma, to so športne prireditve na katere bi lahko vabili turiste kot gledalce,
možno pa bi bilo razvijati tudi tretji tip športnega turizma - ogled športno-turističnih atrakcij,
povezanih z zgodovino.

Turistična društva ponujajo svoje dejavnosti turistom, vprašanje pa je koliko le-teh aktivnosti
je športnih. Vemo, da turistična društva organizirajo razne prireditve, od kulturnih do športnih,
svojo ponudbo pa bi lahko razširili na ponudbo ostalih dveh tipov športnega turizma (aktivnosti
in ogled športno-turističnih znamenitosti).
Tako se ob ponudbi športnih društev vprašamo komu ponujajo, ob ponudbi turističnih društev pa
kaj. V omenjenih dveh primerih potencialnih skupin ponudnikov, je jasno kdo kaj in komu lahko
ponuja.

Zanimivo je tudi to, da tako športna kot turistična društva lahko postanejo ponudnik športnega
turizma ne glede na to ali imajo svoje površine ali ne, saj med ponudniki športnega turizma
najdemo:
- subjekt, ki ima v lasti vsaj eno športno površino? (npr. hotel z bazenom)
- subjekt, ki nima lastne športne površine, ponuja pa organizirane športne dejavnosti (npr.
podjetje, ki ponuja rafting na Soči)
- subjekt, ki posreduje športna potovanja (turistična agencija, ki ponuja tedensko smučanje).

Posledično ugotavljamo, da so tako športna kot turistična društva pomemben del ponudbe športnega
turizma, saj bi lahko v veliki večini »pokrila« ponudbo vseh treh tipov športnega turizma.

69

8 . kongres športne rekreacije

Slika 1 : Tipi športnega turista in pripadajoči športno-turistični ponudniki
Št. Tip športnega turista
Športno turistični ponudniki

1

(športno-turistično povpraševanje)

(športno-turistična ponudba)

Turisti, ki potujejo z namenom »biti

~ športne dejavnosti
~ dejavnost
potovalnih
organizatorjev potovanj;
povezane dejavnosti
~ dejavnost žičnic in vlečnic
~ kampj

športno aktiven«

Turisti, ki potujejo z namenom
2

3

ogleda športne prireditve

Turisti, ki potujejo z namenom

~
~
~
~
~

A;;/)

agencij
in
s turizmom

druge dejavnosti za sprostitev
hoteli in podobni obrati
zasebni športni delavci
športna društva
turistična društva

~ organizatorji športnih prireditev (športna
društva, turistična društva, športni klubi,

r

'

v sodelovanju s ponudniki pod št. 1
~ športni muzeji, športni stadioni, olimpijski
stadioni

ogleda športnih znamitosti
ob kombinaciji ponudnikov pod št. 1

Vir: lastna obdelava

Organizatorji večjih (državno, evropsko, svetovno tekmovanje) športnih prireditev so v
Sloveniji
večinoma športni klubi, panožne športne zveze in Olimpijski Komite Slovenije (OKS), kar pomeni,
da so le-ti dejansko ponudniki športno-turistične prireditve in tako primerni ponudniki tistemu
tipu športnega turista, ki potuje predvsem z namenom ogleda oziroma sodelovanja na športni
prireditvi (Pokal Vitranc, Zlata Lisica na Pohorju, smučarski skoki v Planici, razna tekmovanja v
športih z žogo, plesu itd.).
Ko govorimo o športnem turizmu, tako mislimo na vse tri tipe športnega turizma. V Sloveniji se
bolj pogovorno uporablja »športni turizem« predvsem za tiste turiste, ki so na potovanju sami
športno aktivni, vendar to prevsem zaradi tega, ker je v Sloveniji ponudbo za športno-aktivnega
turista najbolj razširjena.
Športna tekmovanj a oziroma prireditve sicer poznamo, vendar do pred kratkim niso bila upoštevana
kot del turistične dejavnost. Danes se pa zavedamo, da športna tekmovanja in prireditve v turistično
destinacijo privabijo mnoge turiste, ki na destinaciji z namenom ogleda športne prireditve,
opravijo tudi nekaj nočitev. Ravno število prenočitev oziroma število prihodov (turistov) pa so
glavni pokazatelj uspešnosti turistične destinacije. Nadaljnje raziskovanje tega področja (športni
turizem prireditev) bi v Sloveniji najverjetneje bilo dobrodošlo. Slovenija je sicer zelo majhna
tako država kot turistična destinacija, vendar ima kar nekaj pomembnih športnih prireditev, katere
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sestavljajo ponudbo športnemu turizmu.

Veliko manj je Slovenija razvita v pogledu ponudbe nostalgičnega športnega turizma (nostalgia
šport tourism). Ponudba temu tipu športnega turizma ustreza ponudba vsega kar je povezanega s
zgodovino športa. Tako ponudbo v svetu predstavljaj o športni muzeji, stadioni preteklih olimpijskih
iger, še aktivni stadioni, ki imajo organizirano ponudbo ogleda stadiona ter ostale športne
znamenitosti. Le-ta ponudba jev močni povezavi s kulturo in zgodovino. Velika večina držav,
ki so gostile pretekle olimpijske igre izkoriščajo olimpijsko dediščino za ponudbo nostalgičnega
športnega turizma. Tako ugotavljamo, da 01 in ostala večja turistična tekmovanja ne predstavljajo
ponudbe za športnega turista le v času prireditve, pač pa še leta po tem. V Sloveniji sicer tega
segmenta športnega turizma ne poznamo oziroma ponudba le-tega ni organizirana in tržena.
Potencial za razvoj tega tipa športnega turista tudi v Sloveniji pa lahko rečemo, da obstaja, saj
imamo tudi Slovenci kar obsežno zgodovino športna, predvsem smučanja. V ta namen bi lahko
koristili smučarsko skakalnico v Planici, razne muzeje zgodovine smučanja, Plečnikov in nov
stadion v Ljubljani ipd.. Ponudba nekako (še) obstaja, vendar bi v ozadju bilo potrebno sestaviti
»zgodbo«, ki jo tako ali drugače potrebuje vsak turistični ponudnik ter bi jo bilo potrebno iztržiti.
Tu nastopijo turistična in športna društva, ki so »glava« v sestavljanju zgodbe in tako športno
turistične ponudbe v sodelovanju z zgodovinskimi in novimi objekti.
Kot ugotovljeno že v Sliki 1, bi se ponudniki vseh nivojev in vsebin med seboj mogli (bolj)
povezovati, saj skoraj ni mogoče, da bi en sam ponudnik zadovoljiv povpraševanj e športnega turista.
Povezovanje je tako potrebno na vseh nivojih; med destinacijsko povezovanje in povezovanje
znotraj ene samo turistične destinacije, povezovanje turističnih in športnih društev pa predstavlja
tudi dodano vrednost v znanju, ki bi predstavljalo presek med športom in turizmom.
Eurostat (2004) je analiziral izrabo prostega časa še tudi v ostalih EU držav in ugotovil, daje
šport navedlo 9% Nemcev, 5% Britancev in 11% Slovencev. Vendar se ob teh podatkih pojavi
vprašanje - ali so ljudje, ki so športno dejavni v vsakodnevnem življenju, tudi športno-aktivni
turisti? Morda j e pa potencial športno-aktivnih turistov med tistimi, ki se v vsakodnevnem življenju
dejansko sploh ne ukvarjajo s športnom, saj poznamo primere družin, ki se vsako leto odpravijo
na tedensko smučanje, med letom pa se ne ukvarjajo z nobenim drugim športom. Če je majhen
segment prebivalcev neke države redno ali neredno športno aktiven skozi leto, ali potemtakem
predstavljajo športno-aktivni turisti te iste države še manjši segment (Gibson, 1998a)? Športnoaktivnega turista namreč lahko najdemo tudi med ljudmii z drugačnimi vsakodnevnimi navadami.
Slika 2: Potencialni in dejanski trg športno-aktivnega turizma
» rt
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Ni namreč dokazano, daje večinoma športno-aktiven turist športno dejaven tudi v vsakdanjem
življenju.
Dejanski trg športno-aktivnega turista tako predstavljajo:
(1) tisti, ki skozi leto niso športno dejavni, so pa športno-aktivni na potovanju (npr. vsakoletno
tedensko smučanje, med letom pa se s športom ne ukvarjajo),
(2) tisti, ki so skozi leto športno dejavni in so dejavni tudi na potovanju.
Potencialni trg športno-aktivnega turista pa predstavljajo:
(3) tisti, ki so športno dejavni skozi leto, na potovanjih pa raje počenjajo kaj drugega (npr. nekdo,
ki med letom redno obiskuje fitness, na potovanju pa si raje ogleduje gradove in muzeje)
(4) tisti, ki niso športno dejavni ne skozi leto ne na potovanju (npr. ljudje, ki skozi leto niso
športno dejavni, izbirajo pa večinoma t.i. »sonce-morje« počitnice).
Najverjetneje je potencial največji med tistimi, ki spadajo v skupino 3, kajti le-ti že vedo, kakšni
so pozitivni učinki športa ter jih z osveščanjem o športu ni (več) potrebno prepričevati. Poleg tega
so le-ti povpraševalci na dosegu roke športnih društvom in bi jih bilo le potrebno »povabiti« še
na športno-turistično potovanje.
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analiza mnenj gostov o ponudbi podjetja
KOLPARAFT
Mateja Skender, Maja Pori

Izvleček
Turizem predstavlja eno izmed najpomembnejših dejavnosti gospodarstva, športne vsebine pa
pomemben segment sleherne celovite turistične ponudbe. Danes je vse bolj aktualen športnoturistični program aktivnega oddiha. Podjetje Kolparaft deluje s svojo pestro športnorekreativne
in gostinsko ponudbo v vasi Laze pri Predgradu ob Kolpi že 9 let. Glavni cilj raziskave je bil torej
spoznati mnenja gostov, ki so obiskali podjetje. Vzorec merjencev je
zajemal 189 gostov, ki so odgovarjali na 11 vprašanj o ponudbi podjetja Kolparaft. Ugotovili smo,
da sta najpomembnejša razloga za obisk podjetja lepa narava in bližina reke Kolpe, nato pa sledi
rafting kot športnorekreativna dejavnost. Gostje so bili s ponudbo podjetja zelo zadovoljni (ocena
4,47), najbolj so pohvalili prijaznost zaposlenih. Na podlagi dobljenih rezultatov predvidevamo,
da je v Poljanski dolini potrebno razvijati podeželski turizem, ki je trajnostno naravnan in bo
temeljil na pestri športnorekreacijski ponudbi.
Ključne besede: turizem, podjetje Kolparaft, rafting, mnenja gostov.

UVOD
Povezanost športa in turizma je v zadnjem času več kot očitna in tudi šport je za turizem vse
bolj želeno sredstvo trženja. Poljanska dolina ob Kolpi je privlačna turistična destinacija in cilj
mnogih turistov. Dolina ima poleg ugodne lege tudi naravne in kulturne danosti ter čisto reko.
Poljanska dolina z reko Kolpo leži jugovzhodno od Kočevja, je del dinarske planote Slovenije in
je sestavljena iz dveh enot, in sicer iz Poljanskega ravnika in doline reke Kolpe. Zagotovo ima
naravne vrednote in kulturno dediščino, ki nudijo veliko možnosti za rekreacijo v neokrnjenem
okolju in razvoj podeželskega turizma. Kolpa je najtoplejša slovenska reka in prav v Poljanski
dolini je izdolbla najlepši kanjon. S svojo čisto vodo, prodišči, brzicami, jezovi, mlini ter bogatim
rastlinskim in živalskim svetom je osrednja znamenitost doline. Kolpa je, kot navaja Koce (2005),
za turiste zanimiva iz več razlogov: je topla in čista reka, nudi možnosti za čolnarjenje tako
začetnikom kot rekreativcem, na bregovih reke je kampiranje posebno doživetje, zaradi bogate
ihtiofavne je zelo privlačna za ribiče in biologe.

Podjetje Kolparaft deluje s svojo pestro športnorekreativno in gostinsko ponudbo v vasi Laze
pri Predgradu ob Kolpi že 9 let. Najbolj obiskana dejavnost v podjetju je zagotovo rafting, ki
je nepozabna pustolovščina na razburkani vodi v neokrnjeni naravi, je sprostitev, veslanje,
razburljivo premagovanje brzic, pravi športni užitek in hkrati prijetno preživljanje prostega časa.
Namenjen vsem, ki imajo radi vodo in šport, za piko na i pa premorejo še kanček poguma.
Zanimanje je iz leta v leto večje, saj se rafting v Sloveniji vse bolj uveljavlja kot skupinska
oblika športa in druženja. Domača kuhinja podjetja pa izhaja iz skromnosti in velike ljubezni do
pripravljanja različnih jedi za goste in prijatelje. Bogastvo, raznolikost in okusnost pripravljene
hrane ter kakovost vina je doživetje za vsakega turista in obiskovalca. Obiskovalca presenetita
domačnost in gostoljubnost in ravno zato se gostje radi vračajo.
Pomembni dejavniki potencialnega razvoja turizma so neokrnjeno naravno okolje, ohranjeni
naravni viri in bogata kulturna dediščina. Zelo pomembno je nenehno ugotavljanje razvojnih
trendov na področju, ki povezuje šport in turizem, kamor spadajo stalne analize turističnih
tokov in nosilcev turističnega razvoja, tako domačih kot tujih gostov. Mnenja in stališča gostov
o turistični ponudbi postajajo namreč vse bolj pomembna. Zato smo se odločili, da v študiji
raziščemo mnenja obiskovalcev o ponudbi podjetja Kolparaft. Dobljeni podatki bodo pomembni
73

8 . kongres športne rekreacije

za izvajanje v praksi, in sicer za nadaljnje oblikovanje športno-turistične ponudbe omenjenega
podjetja.

Metode dela
Preizkušanci
Vzorec merjencev je zajemal domače odrasle goste podjetja Kolparaft, ki so se vsaj enkrat
udeležili rafting izleta po reki Kolpi. Vzorec je zajemal 189 oseb, od tega 107 moških (57 %) in
82 žensk (43 %). Povprečna starost gostov je 40, 2 let (SD 40 +/- 12 let). Največ (17,5 %) gostov
je starih od 20 do 30 let. 29 % gostov prihaja iz manjšega mesta in enak odstotek iz vasi. Večina
gostov (42 %) ima dokončano splošno ali poklicno gimnazijo oz. štiriletno srednjo šolo.

Pripomočki
Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, kije zajemal 11 vprašanj. Za potrebe študije
smo izbrali vprašanja, ki se nanašajo na razloge za obisk podjetja Kolparaft in na zadovoljstvo
gostov s ponudbo tega podjetja.

Postopek
Anketiranje je bilo izvedeno v juniju, juliju, avgustu in začetku septembra. Vprašalnik je bil
gostom vročen osebno in so ga izpolnili v avtorjevi navzočnosti tik pred odhodom. Računalniško
obdelavo in grafično predstavitev smo opravili s programom Microsoft Excel. Podatke številskega
tipa smo analizirali z elementarnimi statističnimi metodami.

Rezultati in razprava
Vprašalnik je zajemal vprašanja, ki se nanašajo na dogajanja pred prihodom gosta v izbran
turistični kraj oz. podjetje, na dogajanje v turističnem kraju oziroma podjetju, kot ga zaznava
gost, ter vprašanja, ki se nanašajo na ravnanje gosta v prihodnosti. Največ gostov (73 %) je
podjetje obiskalo s prijatelji (Slika 1) in so od njih tudi izvedeli za podjetje (78%; Slika 2).

Slika 1. S kom ste obiskali podjetje?
Živa beseda je še vedno najmočnejše propagandno sporočilo, ki vpliva na določitev kraja za
oddih (Berčič, Sila, 2004). 8 % gostov je izvedelo za podjetje prek spleta. Tudi v turizmu je
postalo očitno, daje informacijska in komunikacijska tehnologija ključ do uspeha.
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Slika 2. Kje ste izvedeli za podjetje?
Motivi za obisk turističnih krajev so različni in se tudi časovno spreminjajo. Turistična ponudba
se poskuša prilagajati spreminjanju navad turistov, zato se pojavljajo vedno nove oblike turistične
ponudbe, turistična potovanja in turistična območja. Najpomembnejši razlog, zakaj so gostje
obiskali podjetje, je okolje in bližine reke (40 %) (Slika 3).
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Slika 3. Glavni motiv za obisk podjetja
Med pomembnejšimi razlogi je tudi telesna aktivnost, s katero se gostje že ukvarjajo. Rezultati,
ki se nanašajo na raziskavo, ki jo je naredil Matjaž Koce leta 2005, kažejo na to, da so
najpomembnejši elementi turistične ponudbe mir in naravne lepote, na drugem mestu pa so
možnosti za rekreacijo. Turisti v večini primerov obiščejo Kolpsko dolino zaradi miru, sprostitve
in rekreacije v edinstvenem naravnem okolju (Koce, 2005). Danes v turizmu nosi veliko težo
kakovost, ki temelji na mirnem, zdravem, privlačnem in raznolikem okolju. Poljanska dolina ima
vse to, zato ima dober potencial, da postane zanimiva turistična destinacija. Ima pestre naravne
vrednote in neokrnjeno okolje. Naše ugotovitve sovpadajo z ugotovitvami raziskave, katere avtor
je Koce (2005), in sicer, da so turisti obiskali Poljansko dolino zaradi lepot okolja in neokrnjene
narave.

Cilj vsakega poslovanja je pridobiti in obdržati zadovoljnega gosta, kar mu prinaša dobiček. Vsak
zadovoljen gostje pripravljen plačati ceno, ki vključuje tudi dobiček. Še več: samo zadovoljen
gost se bo vrnil in ponovno plačal storitve. Večini gostov (73,54 %) se zdijo cene podjetja
Kolparaft pravšnje (Slika 4). Turisti so vse bolj zahtevni, dopust hočejo preživeti vse bolj pestro
ter razgibano, za kar so pripravljeni tudi več plačati.
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Slika 4. Ustreznost cen
Zadovoljstvo turistov je celostna ocena turistovih izkušenj z bivanjem v določenem turističnem
kraju oz. hotelu. To je splošna ocena turistovega občutka zadovoljstva, ki izhaja iz preseženih
pričakovanj. Zadovoljstvo turistov je eden glavnih ciljev poslovanja turističnih subjektov in vir
konkurenčne prednosti. Spremljanje zadovoljstva porabnikov ima dvojno vlogo; informativno in
komunikacijsko. Namen tovrstnih informacij je razumeti, v kolikšni meri ponudnik zadovoljuje
potrebe turistov in kje se pojavljajo potrebe po izboljšavah ponudbe oz. storitve. Zadovoljstvo
je lahko kriterij uspešnosti in osnova za nagrajevanje zaposlenih. Skupna povprečna ocena o
zadovoljnosti s podjetjem Kolparaft je 4,47 (od 5).

Slika 5. Zadovoljstvo gostov s ponudbo
Povprečna ocena organiziranosti in hitrosti postrežbe je 4,48, ocena ustrežljivosti zaposlenih
4,79, prijaznosti zaposlenih 4,86, urejenosti sanitarij 4,67, urejenosti okolice 4,82, urejenosti
ambienta 4,68 (Slika 5).. Povprečna ocena pestrosti ponudbe je 4,26, zanimivosti in uporabnosti
spletne strani 2,48, strokovnosti vodika rafta 2,81 ter ocena strokovnosti animatorjev 2,36. Za
zadnje tri trditve, ki so precej nižje od ostalih, lahko predvidevam, da gostje teh storitev niso
koristili (vodnika rafta, animatorjev), oziroma jih sploh niso poznali (tu mislim na spletno stran
podjetja). Pri sestavljanju vprašalnika namreč nismo bili pozorni na to, da bi navedli opombo, da
naj tisti, ki te storitve ne poznajo ali je niso koristili, ne podajo ocene.
Cilji v turizmu so iskanje novih gostov, spodbujanje trenutnih gostov, da bi podaljšali bivanje,
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spodbujanje stalnih gostov, da bi ponovno prišli ter povečati potrošnjo gostov. Na vprašanje Katera
izmed dejavnosti, ki jo ponujamo, vam je bila najbolj všeč? je največ gostov odgovorilo, daje
to rafting (74,3 %), ki postaja vse bolj priljubljen. V nižjih odstotkih sledita hrana in gostinska
ponudba (13,5 %), 5,4 % anketiranih je bilo všeč vse, 2,7 % so bile všeč igre, nato sledijo
nočitev (3,3 %), prijaznost, okolje, animatorji, narava, ležanje, možnost kombinacij. Ta odgovor
je pričakovan, saj so poleg lepe narave gostje obiskali podjetje prav zaradi rafting izleta.

Na vprašanje Kaj vam je bilo najbolj všeč (od naštetega)? so se v največji meri (36,4%) odločili
za osebje (pristnost, družabnost, domačnost, ustrežljivost, postrežba, simpatičnost, odzivnost,
gostoljubnost, osebni odnos, tolerantnost), 19,3% ambient in okolje (urejenost, narava, voda,
čistoča, mir), 4,8% je bilo všeč vse. Temu po všečnosti sledijo raft, hrana, voda, vino, veliko
možnosti, animacije, družba, šport, roštilj, maček. Zavedamo se, da kvaliteta storitev ustvarja
imidž podjetja. Podjetje si mora zagotoviti stalen nivo kvalitete in jo vedno izboljševati, da bo
odjemalec zadovoljen. S tem bo sloves podjetja vedno boljši.
Zahtevnost in pričakovanja potrošnikov glede razmerja med kvaliteto, cenami in privlačnostjo
okolja, se povečujejo. Ob tem je potrebno nenehno izboljševati kvaliteto proizvodov in storitev
s pomočjo izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih, uvajanja novosti in dodatne ponudbe z
odkrivanjem tržnih niš. Na vprašanje Kaj še želite? je 11,1 % anketiranih odgovoril, da so dobili
vse, kar so želeli, enak odstotek ljudi si želi odbojko na mivki. 16,6 % si želi več glasbe in plesa,
kolesarstvo, pingpong, lokostrelstvo, košarko, več sanitarij, animacijo, tenis, raft z motornimi
čolni, preurejen objekt, streljanje, igre z žogo, bungalov, paintball, sanitarije v čebelnjaku, večji
hladilnik, ribolov, balinanje, organizirano hojo ter večji radij interneta. Rezultati so pričakovani,
saj so bili gostje na splošno zelo zadovoljni s celotno ponudbo podjetja Kolparaft. Če temu ne
bi bilo tako, zagotovo ne bi podali tako' visoke ocene zadovoljstva (4,47). Nekaj želja gostov je
uresničljivih in jih bo podjetje to sezono vsekakor vključilo v svojo ponudbo.

65,4 % gostov ne bi od tega, kar so videli in koristili pri našem podjetju, nič spremenilo. 7,7%
ni bilo všeč, ker je bilo preveč drugih skupin, enak odstotek gostov je pogrešal več WC-jev.
Ostali gostje so predlagali postopen razvoj, ne želijo si prevelike širitve kapacitet, pomembno se
jim zdi ohranjanje družinskosti. Visok odstotek gostov, ki ne bi ničesar spremenil, je vsekakor
vzpodbuden rezultat, saj to dodatno potrjuje, da so bili z uslugami podjetja zadovoljni in obstaja
velika verjetnost, da se v podjetje še vrnejo.

Sklep
Množica zanimivih posebnosti Kolpske doline daje poseben pečat turizmu. Raziskave na tem
področju so nujne, saj omogočajo smotrno načrtovanje ponudbe. Rezultati študije so pokazali, da
je nadaljnje vlaganje v bogato športnorekreativno ponudbo potrebno. Le tako se lahko izboljša
pestrost ponudbe in to pripomore k temu, da gostje odidejo zadovoljni in se vedno znova radi
vračajo. Ponujene trditve so glede na glavni motiv obiska podjetja razvrščene tako, da športna
aktivnost ni glavni oziroma najpomembnejši razlog za obisk podjetja Kolparaft. Rezultati kažejo,
da sta najpomembnejša razloga, zaradi katerega so se gostje odločili za obisk, narava in bližina
reke Kolpe. To dokazuje, da je Kolpska dolina izredno lepa in privlačna turistična destinacija.
Na drugem mestu je športna aktivnost, in sicer rafting, ki je poglavitna dejavnost podjetja. Za
popularizacijo slednjega so poskrbela podjetja, ki z različnimi vsebinskimi oblikami popestrijo in
obogatijo tovrstno dejavnost. Zanimivi so podatki, ki govorijo o zadovoljstvu gostov s ponudbo
podjetja Kolparaft.Glede na povprečno oceno zadovoljstva gostov, ki je višja od 4, lahko
povzamem, da so gostje zelo zadovoljni s ponudbo in se v podjetje tudi radi vračajo. Bogastvo
kulinarike, gostoljubnost, prijaznost in pozornost zaposlenih zagotavljajo prijetno bivanje gostov.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je v Poljanski dolini potrebno razvijati
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podeželski turizem, ki je trajnostno naravnan, temeljil bo na pestri športnorekreacijski ponudbi
in bo protiutež masovnemu turizmu. Dobljeni rezultati potrjujejo, da mora biti šport sestavina
ponudbe, ki se odvija v Poljanski dolini, ki ima sicer mimo, privlačno in raznoliko okolje, česar
se mnogi zavedajo. Razvoj turizma prinaša dolini velike koristi, a pri tem ne smemo pozabiti na
varstvo okolja in ohranjanje krajine. Rezultati dobljene raziskave bodo uporabni v praksi, saj
lahko na podlagi le-teh oblikujemo ponudbo, ki bo privlačna za goste in bo zadovoljila njihove
potrebe in pričakovanja. Rezultati bodo doprinesli k povečanju ponudbe in širitvi podjetja. Ta
raziskava je med drugim pomembna tudi zato, ker je na tem območju Poljanske doline narejenih
zelo malo raziskav.

Literatura:
1. Berčič, H., Sila, B. (2004). Mnenja in stališča domačih gostov o zimskem turizmu v slovenskih zimskošportnih
središčih. Šport 52 (1) 19-22.
2. Berčič, H. (2008). Uveljavljanje športa v strategijah razvoja in usmeritvah slovenskega turizma. Šport 56
(3-4), 2-11.
3. Koce, M. (2005). Možnosti razvoja turizma v Poljanski dolini ob Kolpi. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta
za šport.
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ŠPORT IN TURIZEM
Z ROKO V ROKI Z VIDIKA AKCIJE » SLOVENIJA KOLESARI «
Marinko Tomaž, Turistična zveza Slovenije

Športni turizem pomeni pomemben del turistične ponudbe in predstavlja možnost tudi za
valorizacijo obstoječe športne infrastrukture in naravnih danosti ter turistične infrastrukture.
Pomeni vpliv na vsakodnevno prometno politiko, vzgojni in zdravstveni vidik življenja,
razvijanje podjetništva v športnem turizmu, oblikovanje načina življenja in dela, bivalnega okolja,
povezovanja v lokalnih okoljih in prostorskega planiranja okolja, prostočasnih aktivnosti, ...

Namen projekta SLOVENIJA KOLESARI je povabiti Slovence in Slovenke k rednemu
ukvarjanju s športom in s tem aktivni preventivni skrbi za zdravje in negovanja aktivnega načina
življenja. Kolesarjenje je izbrano kot priljubljena množična rekreativna dejavnost, s katero se
ukvarja vedno več Slovencev in je obenem dobrodošla alternativa sodobnemu načinu transporta

Kolo ne povzroča negativnih vplivov na okolje, naraščajoča ekološka osveščenost pa naravnost
kliče po izgradnji varnega kolesarskega omrežja. Če smo v začetnem obdobju akcije še želeli
spraviti kolesarje varno na naša cestišča, potem lahko po desetih letih trdimo, da nam je uspelo
ustvariti množično gibanje, k akciji pa pritegniti partnerje za izgradnjo kolesarskega omrežja,
evidentiranje kritičnih mest za prometno varnost, izobraževanje človeških virov in kadrov ter
oblikovanje destinacijskih turističnih produktov.

Kolesarji in športni delavci se vedno bolj zavedajo turističnega pomena kolesarstva, prav tako
pa tudi turistični delavci. Povsod tam, kjer so organizatorji uspeli povezati turistične in športne
delavce v skupnih akcijah, prireditve uspevajo in so praznik lokalne skupnosti, rezultat pa so stalne
izgrajene kolesarske povezave, zanimive tudi za turistično ponudbo. Današnji turist potrebuje
zanimiv, prijeten, zdrav in ekološko neoporečen turistični proizvod.
Z akcijo smo tudi v Sloveniji, podobno kot v nekateri drugih evropskih državah , uvedli sistem
športnorekreativnih prireditev, na katerih se športniki rekreativci ob izpolnitvi določenih kriterijev
potegujejo za priznanje. Izbrane prireditve omogočajo udeležbo vsem družinskim članom in
starejšim starostnim kategorijam v kvalitetni zapolnitvi prostega časa.
V akciji “SLOVENIJA KOLESARI “ lahko posamezniki in družinski člani (pa tudi družine med
seboj) preverjajo svojo športno rekreativno pripravljenost, se okrepijo in sprostijo, obenem pa
navezujejo prijateljske stike z drugimi somišljeniki - aktivnimi rekreativnimi kolesarji v različnih
krajih po Sloveniji in spoznavajo turistične zanimivosti.
Uveljavitev Slovenije kot turistične dežele doma in v svetu med drugim pogojuje tudi celovita in
kakovostna ter z razvojnimi trendi usklajena turistična ponudba. Javno - zasebnemu partnerstvu
smo dodali pomembno komponento društveno družbenega interesa, kar je bil tudi eden tistih
motivov, ki smo jim športni in turistični delavci sledili v vseh teh zadnjih desetih letih svojega
delovanja.
Zato ne bo odveč, če tudi akcijo »Slovenija kolesari« z desetletno spodbudo k ustvarjalnosti in
inovativnosti v slovenskem turizmu, spominsko osvežimo in napovemo v energijski polog Banke
turističnih produktov Slovenije. Saj je izvorno ideja, značaj, pogum in integriteta aktivnosti v
tistem času 90tih let res pomenila snovanje v turizmu!
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Ideja se je udejanjila v kulturi prostora in časa, v kulturi varnosti v cestnem prometu, v kulturi
odnosov v naravnem okolju in zaščitenih območjih in v modelu, kako pripeljati kolesarje varno
na cestišča. Pomenila je tudi nadaljevanje prizadevanj Projektnega sveta za kolesarjenje in
turizem pri TZS, kjer smo si vse od leta 1995 prizadevali za načrtno in sistematično razvijanje
integriranega produkta kolesarskega turizma.
Za večino organizacij in posameznikov je bilo to še obdobje zgolj razumevanja kolesa kot
prevoznega sredstva in kolesarske poti kot dela cestišča v prometni politiki.
Potrebnost oblikovanja kriterijev vožnje v naravnem okolju, sinergističnih učinkov valorizacije
vseh športnih objektov- vključno z naravo, kot našim naj večjim športnim objektom- pa izvorno
vpne posameznike v izgradnjo značaja kolesarske turistične misli.
Drža in dostojanstvo akterjev Olimpijskega komiteja-odbora športa za vse, Kolesarske zveze in
Turistične zveze Slovenije je postavilo model, ki je v teh desetih letih prerasel v vseslovensko
Giba n j e za uspešno slovensko turistično blagovno znamko.
Za uspešno nadaljevanje akcije Slovenija kolesari tudi v naslednjih letih smo pripravili nekaj
ukrepov poslovnih politik, ki oblikujejo sistem aktivnosti za prihodnost:

• Evidentiranje in dokumentiranje prirediteljev, kolesarskih povezav in valorizacija športnih
objektov v vsakdanje življenje
• Sodelovanje, osveščanje in izobraževanje človeških kadrov
• Marketing in promocija akcije in posameznih prireditev
• Trajnostni razvoj dejavnosti in produktov

• Kakovost delovanja kolesarske turistične platforme in sestavnih delov
• Razvijanje informacijskega povezovanja

• Razvoj poslovnega okolja in infrastrukture

° Razvoj delovanja deležnikov organizacijskega odbora in odnosov navzven
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II. DELAVNICA
GIBALNA ŠPORTNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE
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PROJEKT LIFE CYCLE V SLOVENIJI - IZZIV ZA ŠPORTNA
DRUŠTVA GLEDE SPODBUJANJA VSEŽIVLJENJSKEGA
KOLESARJENJA
Mojca Janežič in Andrea Backovič Juričan
Inštitut za varovanje zdravja RS/ Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI

Uvod
LIFE CYCLE je evropski projekt za spodbujanje vseživljensjkega kolesarjenja, sofinanciran s
strani EAHC (angl. »Executive Agency for Health and Consumers«) . V projekt je vključenih
devet evropskih držav, nosilec projekta v Sloveniji pa je Inštitut za varovanje zdravja RS. Projekt
bo trajal do 31.05.2011. Več o projektu najdete na spletni strani www.lifecycle.cc.
S kolesarjenjem lahko bistveno prispevamo k ohranjanju in izboljšanju našega zdravja in dobrega
počutja. Glavni cilj projekta LIFE CYCLE je tako vpliv na spremembo naraščajočega sedečega
življenjskega sloga z vpeljavo telesne dejavnosti v naš vsakdan ter uveljavljanje kolesarjenja
kot zdrave oblike transporta v vsakdanjem življenju in poudarjanje pomembne vloge razvoja
zdravih vzorcev mobilnosti v zgodnjem otroštvu ter ohranjanje te navade skozi vse življenjenje.
Pri učinkovitem uresničevanju vsega tega imajo športna društva velik pomen.

Namen
Namen projekta je spodbujanje vseživljenjskega kolesarjenja na številne primerne načine pri
vseh starostnih skupinah prebivalstva in to s pomočjo različnih deležnikov (raznovrstnih vladnih
in nevladanih organizacij).

Metode dela
V Sloveniji smo zaradi opaženih razlik v življenjskem slogu mestnega in ruralnega prebivalstva
v projekt vključili dva geografsko različna vzorca prebivalstva. Za mestno okolje smo izbrali
Ljubljano, za ruralno pa Beltince.
Projekt LIFE CYCLE je zastavljen tako, da bodo aktivnosti projekta izvedene v sklopu dveh
implementacijskih faz. Trenutno smo v obdobju druge implementacijske faze projekta, številne
aktivnosti proj ekta pa so že bile razvite in implementirane v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno
varstvo Murska Sobota, Ministrstvom za zdravje RS, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Direkcije RS za ceste na Ministrstvu za promet RS, Ministrstvom za šolstvo in šport
RS, Ministrstvom za notranje zadeve RS, Zavodom za šolstvo RS, Zdravstveno fakulteto v
Ljubljani, Mestno občino Ljubljana ter Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL,
Kolesarsko zvezo Slovenije, Urbanističnim inštitutom RS, Regionalnim okoljskim centrom,
Športno zvezo Ljubljana, Olimpijskim komitejem Slovenije, Zavarovalnico triglav, Zavodom za
turizem Ljubljana, proizvajalci in prodajalci kolesarske opreme ter drugimi. Evalvacija projekta
poteka za vse starostne skupine preko evalvacij skega vprašalnika, med tem ko smo v sodelovanju
z Zdravstveno fakulteto za skupino starejših razvili še zanje prilagojeno baterijo testov.

Aktivnosti projekta
Z aktivnostmi v vrtcu želimo že pri predšolskih otrocih vplivati na razvoj pozitivnih čustev do
kolesarjenja. Kolesarjenje se spodbuja preko igre, s spodbujanjem staršev, da otroke pripeljejo
s kolesom v vrtec, z učenjem kolesarjenja na kolesih brez pedal in organizacijo kolesarskih
dogodkov, povezanih z različnimi igrami.
V sklopu aktivnosti za šole sodelujemo z že obstoječim programom »kolesarskega izpita« v
osnovnih šolah. Kolesarjenje spodbujamo preko različnih kolesarskih dogodkov in s spodbujanjem
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učencev k udeležbi na različnih kolesarskih tekmovanjih.
Pri delovni populaciji spodbujamo zaposlene in delodajalce h kolesarjenju na delo in/ali v prostem
času. Vabljeni so k udeležbi na različne športne in z zdravjem povezane dogodke. Različnim
profesionalnim skupinam odraslih kot so vzgojitelji, osnovnošolski učitelji, zdravstveni in športni
delavci ter drugim zainteresiranim posameznikom ponujamo “Tečaje vame vožnje na kolesu”.
Trudimo se vključiti kolesarjenje v vsebino zdravstveno vzgojnih delavnic, ki so namenjene
zdravstveno ogroženim odraslim ter spodbuditi športna in druga zainteresirana društva, da
kolesarske vsebine vključijo v svoje programe.
Pri starejših, ki so sposobni kolesariti na navadnem kolesu, spodbujamo kolesarjenje na poti po
opravkih in v naravi. Pri tistih, ki tega niso sposobni, pa se spodbuja kolesarjenje na sobnem
kolesu, pod nadzorom športnega strokovnjaka ali fizioterapevta.
Vse ciljne skupine skupaj z družinami spodbujamo k udeležbi na različnih kolesarskih dogodkih
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, Dneva brez avtomobila in Svetovnega dneva gibanja.
Z namenom ozaveščanja ljudi o koristnih učinkih kolesarjenja na zdravje, smo za ciljne skupine
pripravili informacijske letake. Z namenom širjenja informacij o aktivnostih projekta pa redno
sodelujemo tudi z mediji in drugimi organizacijami.

Rezultati
Z namenom spodbujanja kolesarjenja pri različnih starostnih skupinah prebivalstva so bile razvite
in implementirane številne aktivnosti. Pri predšolskih otrocih se kolesarjenje spodbuja preko igre.
V sodelovanju z Vrtcem Jelka iz Ljubljane, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MOL in na nacionalni ravni ter Športno zvezo Ljubljane pa smo razvili in izvedli »Orientacijsko
kolesarjenje za predšolske otroke« po mestnem središču Ljubljane, katerega so se otroci udeležili
skupaj s svojimi starši. Na različnih postajah so opravljali naloge ter za uspešno opravljeno nalogo
na zbirnem kartončku prejeli štampiljko: Otroci so morali opravljati različne naloge kot npr. izmed
različnih čelad izbrati kolesarsko, pravilno uporabiti semafor, med različnimi predmeti poiskati
kolesarske dele, uspešno rešiti kolesarski kviz, preizkusiti svoje spretnosti na kolesarskem poligonu
itd. Za uspešno opravljene vse naloge in vse zbrane štampiljke, pa jih je na koncu čakala nagrada.
V sklopu projekta LIFE CYCLE smo kolesarski krog za osnovnošolce, ki se v Ljubljani vsako
leto odvija v sklopu Evropskega tedna mobilnosti nadgradili s postajo o Zdravstvenih vidikih
kolesarjenja. V letošnjem letu pa je bil dogodek prvič organiziran tudi za odrasle oziroma celotne
družine. Udeleženci imajo na dogodku možnost preizkusiti svoje kolesarske spretnosti v vožnji
kolesa v realnem okolju in tako izkoristiti priložnost za osvežitev svojega kolesarskega znanja.
V Sloveniji veliko ljudi ne kolesari, ker jih je strah ali se ne počutijo vame v prometu. Kolesarji
pa po opravljenem kolesarskem izpitu v osnovni šoli nimajo možnosti, da bi lahko osvežili
oziroma nadgradili svoje znanje povezano s kolesarjenjem ter tako odpravili morebitni strah pred
kolesarjenjem kot to možnost imajo npr. avtomobilisti na »Šolah vame vožnje«, saj podobno
usposabljanje za kolesarje do sedaj ni obstajalo. S tem namenom smo v sodelovanju s Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in na nacionalni ravni, Kolesarsko zvezo Slovenije
in drugimi partnerji razvili takoimenovani »Tečaj vame vožnje na kolesu«, v okviru katerega si
lahko posamezniki osvežijo in nadgradijo svoje znanje povezano s kolesarjenjem ter preizkusijo
svoje kolesarske spretnosti na spretnostnem poligonu in v vožnji kolesa v realnem okolju.
Razvita sta bila dva različna modula, in sicer za splošno populacijo in za izobraževalce, ki prihajajo
iz različnih profesionalnih skupin. Modul za izobraževalce se deli na dva dela, in sicer na modul
za pedagoške delavce, z namenom uspešnega spodbujanja kolesarjenja pri otrocih v vrtcu in
šolskem okolju ter na modul za zdravstvene delavce in športne delavce, saj je naš namen, da bi
kolesarjenje vpeljali tudi v brezplačne zdravstvenovzgojne delavnice za odrasle z izraženimi
dejavniki tveganja za zdravje, ki se izvajajo po zdravstvenih domovih po Sloveniji. Naša želja
pa je, da bi »Tečaji vame vožnje na kolesu« postali dostopni vsem državljanom v njihovem
lokalnem okolju, pri čemer pomembno vlogo vidimo v sodelovanju različnih športnih društev,
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saj se le ta lahko učinkovito približajo lokalnemu prebivalstvu, hkrati pa bi ponudba tovrstnih
izobraževanj za športna društva lahko imela dodano vrednost v njihovi ponudbi, na račun katere
bi lahko pridobila tudi večje število članov.
Nenazadnje smo tudi razvili in implementirali »Tečaj vame vožnje na kolesu« za seniorje, v
sodelovanju z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in drugimi partnerji. Udeležence tečaja smo
dodatno stestirali z za te namene razvito in prilagojeno baterijo testov, s čemer so se pri nekaterih
izkazale pomanjkljivosti v telesni pripravljenosti za vožnjo kolesa. Iz stališča varnosti je potrebno
slabše telesno pripravljene udeležence tečaja predhodno vključiti v ustrezen program priprave na
vožnjo s kolesom, vendar le-tega programa v okviru projekta (še) nismo razvijali.
Tekom projekta smo s strani udeležencev »Tečaja vame vožnje na kolesu« identificirali tudi
povpraševanje po rednih tedenskih kolesarskih srečanjih v okviru lokalnih skupnosti.

Vloga športnih društev pri spodbujanju kolesarjenja
Naša želja je, da bi se športna društva v svojih lokalnih okoljih povezala z drugimi ustreznimi
partnerji in organizirala podobne v prejšnjem podpoglavju opisane kolesarske dogodke z namenom
spodbujanja kolesarjenja pri otrocih, odraslih in družinah. Razvoj pozitivnih otroških čustev do
kolesarjenja je glavni temelj, da bodo otroci z veseljem kolesarili tudi v kasnejših letih. Tu pa ne
gre pozabiti tudi pomembnega vpliva otrok na starejše in obratno.
Z namenom učinkovitega spodbujanja kolesaijenja in v upanju, da bi »Tečaji vame vožnje na
kolesu« postali dostopni splošnemu prebivalstvu, menimo, da bi se moralo čim več športnih društev
udeležiti specialnega izobraževanja za izobraževalce, ki smo ga razvili na Inštitutu za varovanje
zdravja RS v sodelovanju z različnimi partnerji. Tako bi pridobili dodatno znanje in bi lahko bolj
učinkovito spodbujali kolesarjenje v svojem lokalnem okolju ter razširili svojo ponudbo s »Tečaji
vame vožnje na kolesu«. Ponudbo omenjenih izobraževanj pa športna društva lahko nadgradijo
tako, da po zaključku le-teh vpeljejo tudi organizirane kolesarske skupine, ki bi se redno sestajale
npr. enkrat do dvakrat tedensko ter bi skupinsko kolesarili po mestu in/ali v naravi.
Dodatni izziv za športna društva pa vidimo tudi v vpeljavi testiranj telesne pripravljenosti s
pomočjo ustrezne baterije testov in v izvedbi programov telesne priprave na vožnjo s kolesom še
preden se udeleženci udeležijo »Tečaja vame vožnje na kolesu« oz. vzporedno med obiskovanjem
omenjenega tečaja. Ponudba tovrstnih testiranj bi bila zanimiva tudi za ostale člane športnega
društva, saj bi le-ti lahko tako ocenjevali napredek v svoji telesni pripravljenosti. S sistematično
vpeljavo tovrstnih presejanj bi se športna društva lahko izognila nepotrebnega izpostavljanja
udeležencev tveganju za zdravje. Hkrati pa bi lahko spremljali napredek svojih članov pri
posameznih programih ter tudi samo varnost in učinkovitost programov. Vse to bi predstavljalo
dodano vrednost v njihovi ponudbi.
Zaključki
Glavni produkt projekta LIFE CYCLE bo intervencijski priročnik, na podlagi katerega bo mogoče
učinkovite ukrepe za spodbujanje kolesarjenja vpeljati kjerkoli v posamezni državi. Želimo, da se
aktivnosti proj ekta po uradnem zaključku proj ekta ne končaj o, zato pa potrebuj emo ustrezno mrežo
partnerjev in učinkovita orodja za spodbujanje kolesarjenja v rekreacijske in transportne namene.
Za kakovostno vpeljavo in obstoj ukrepov za spodbujanje kolesarjenj a pri vseh starostnih skupinah
prebivalstva je izrednega pomena sodelovanje športnih društev, preko katerih se kolesarjenje
lahko spodbuja v lokalnih okoljih in na ta način postane dostopno celotnemu slovenskemu
prebivalstvu. Strokovne kadre v športu vabimo k udeležbi na izobraževanja organizirana v sklopu
projekta LIFE CYCLE, saj verjetno vsi stremimo k istemu skupnemu cilju in to je povečanje
gibalnih navad prebivalcev Slovenije.

Viri:
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POZITIVNI VPLIVI ŠPORTNE DEJAVNOSTI V NOSEČNOSTI
Anja Podlesnik Fetih

Izvleček
V času nosečnosti je poznavanje mehanizmov, ki žensko sprostijo in vodijo v dobro razpoloženje,
zelo pomembno. Na tem mestu imata športna dejavnost in poznavanje tehnik sproščanja velik
pomen. V članku predstavljamo teoretične smernice in rezultate raziskave, kije bila opravljena
na vzorcu 163 nosečnic. Medsebojno smo primerjali eksperimentalno skupino 68 nosečnic, ki so
bile redno organizirano aktivne v športnih centrih ali so bile redno neorganizirano aktivne 3-4krat tedensko in so se poleg hoje ukvarjale še z eno vrsto športne dejavnosti. Druga, kontrolna
skupina, obsega 95 nosečnic, ki so obiskovale redne preglede pri izbranih ginekologih in so
bile aktivne občasno ali pa niso bile aktivne. Anketna vprašanja zajemajo področje športne
dejavnosti: pogostost, oblike in vrste športnih dejavnosti. Vprašalnik zajema tudi 45 postavk
s področja počutja in posameznice opredelijo svoje psihično počutje na petstopenjski lestvici
za vsako posamezno postavko. Od tega ima 20 postavk prevalenco pozitivnega počutja in 25
prevalenco negativnega počutja. Analizirali smo počutje obeh skupin in ugotovili kakšne so
povezave med redno športno dejavnostjo in počutjem. Nosečnice so bile anketirane ob koncu
prvega in ob koncu drugega trimesečja, po porodu so bili izbrani objektivni parametri prepisani iz
porodnega zapisnika. Podatki so bili obdelani z računalniškim paketom SPSS 13. Izračunani so bili
osnovni statistični parametri. Za ugotavljanje razlik med skupinami smo uporabili bivariatno in
multivariatno analizo variance. Za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami smo uporabili
faktorsko analizo. Raziskava je dokaz, kako pomembno vlogo in vpliv ima športna dejavnost na
oblikovanje zdravega in kakovostnega načina življenja nosečnice in predstavlja pot do dobrega
počutja in prijetnejšega doživljanja nosečnosti.
Ključne besede: Športna dejavnost, nosečnost, psihično počutje

Teoretična izhodišča
Pomen športne dejavnosti
Športna dejavnost v nosečnosti predstavlja enega poglavitnih dejavnikov zdravega načina
življenja, povezana je tudi z manjšo rabo alkohola in tobaka. Gibanje ima pomembno mesto
v ritmu vsakdanjega življenja. Pozitivno vpliva na telesno in na duševno počutje, zmanjšuje
stres, ohranja raven telesnih sposobnosti, dviguje samozavest in samopodobo, gibanje na prostem
sprošča, prav tako se v naravi prebudijo številna pozitivna čustva. Poleg tega postane aktivna
nosečnica pozornejša do svojega telesa in njegovih potreb. Prihod otroka pomeni za mater ob
veselju tudi veliko odgovornost in zahtevno nalogo. Zato je njeno psihično in telesno dobro
počutje in zdravje pomembno tudi po porodu. Ženske, ki so zdrave, v dobri telesni kondiciji in
psihično močne, bodo lažje kos izzivom materinstva.

Vplivi športne dejavnosti v nosečnosti
Športna dejavnost ugodno vpliva na zdravje nosečnice in razvijajočega se plodu, hkrati je tudi
priprava na porod. Učinki redne športne dejavnosti v nosečnosti so: okrepi se celotno mišičje,
zato ženske lažje prenašajo dodatne napore v nosečnosti in pri porodu; nosečnice se naučijo
obvladovati mišice, kar med porodom omogoča aktiviranje posameznih mišičnih skupin, kar je
pomembno zaradi ekonomične porabe kisika; mišice postanejo prožnejše, kar omogoča, da si po
porodu nosečnice hitreje povrnejo prejšnjo postavo; z vadbo se izboljša prekrvavljenost vsega
telesa, kar preprečuje nastajanje krčnih žil, zlasti na nogah, otroku pa s tem dovajamo dovolj
kisika, kije potreben za njegov razvoj; celoten organizem se okrepi in pripravi na porod, kije zato
krajši in lažji; izboljša se celotna telesna in psihična kondicija in s tem ohranja delovna sposobnost
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do visoke nosečnosti; ohranja se občutek varnosti pri gibanju in veselje do gibanja; razvija se
pozitiven odnos do nosečnosti, vedrost in dobro razpoloženje, ohranja duševno uravnovešenost
in preprečuje depresije (Klun, 1992).

Nekatere študije so pokazale, da so ženske, ki so med nosečnostjo vadile, v drugem in tretjem
trimesečju pridobile manj teže v primerjavi z ostalimi nosečnicami. Tudi otrokova teža pri rojstvu
je bila nekaj manjša, predvsem na račun manjše količine podkožnega maščevja, manjši prirastek
teže pri materi in plodu je bil v mejah normale (Wang in Apgar, 1998). Aerobna vadba ne vpliva
na manjše pridobivanje porodne teže novorojenčka.
Vadba pripomore k lažjemu premagovanju nekaterih nosečniških težav kot so: zaprtje, utrujenost,
jutranja slabost in bruhanje, pogostejše uriniranje, zaspanost in bolečine v spodnjem delu trebuha.
Športna dejavnost po izsledkih mnogih raziskav (Lochmuller in Friese, 2004) sprošča in ugodno
vpliva na psihično počutje, krepi srce in ožilje, služi kot priprava mišic medeničnega dna na
porod, pomaga pri vzdrževanju telesne teže ter preprečuje bolečine v križu in drugih sklepih.
Trening mišic medeničnega dna poleg močnih in vzdržljivih mišic v času nosečnosti vpliva tudi
na skrajšanje druge porodne dobe, saj se nosečnica dobro zaveda delovanja omenjenih mišic
in jih zato lahko ob pravem času sprosti. Tako lahko aktivno sodeluje pri porodu, kar vodi k
hitrejšemu in lažjemu porodu (Gamberger idr., 2005).

Obseg in količina vadbe v nosečnosti
Ženske, ki so bile športno dejavne že pred nosečnostjo, lahko vadbo nadaljujejo tudi v nosečnosti,
če ta poteka brez hujših zdravstvenih težav. Številne raziskave so pokazale (Wolfe, Preston in
Burggraf, 1999), da je od zgodnjega drugega trimesečja naprej primerna zmerna do srednje
intenzivna aerobna vadba, kjer srčni utrip ne preseže 140 udarcev na minuto, nosečnica pa naj
bi bila športno dejavna trikrat do štirikrat na teden od 25 do 60 minut. S takšnim obsegom vadbe
pride le do minimalne izgube aerobne moči in hkrati do manjšega pridobivanja telesne teže zaradi
sprotnega porabljanja maščob (Clapp in Little, 1995). Nosečnice naj se med vadbo ne zadihajo
preveč, sploh pa naj se ne izčrpavajo. Med nosečnostjo naj se ne lotevaj o novih športnih dejavnosti,
izogibajo naj se športom, kjer obstaja možnost padcev ali poškodb s športnimi pripomočki.
Nosečnice naj se predvsem v prvem trimesečju izogibajo vadbi v prevročem in vlažnem okolju,
sicer pa termoregulacija in vpliv le te na plod ob zadostnem vnosu tekočine pred, med in po
aktivnosti ter primernih športnih oblačilih ni problematična. Tukaj so v prednosti bolje trenirane
ženske, ki se začnejo hitreje in intenzivneje potiti, torej imajo boljšo termoregulcijo (Mc Murray,
Mottola in Wolfe, 1993).

Priporočila za vadbo nosečnic
Za varno športno udejstvovanje je potrebno upoštevati nekatera navodila. Zahtevnejše športne
dejavnosti se ne izvajajo v vročem, vlažnem vremenu ali pri povišani telesni temperaturi.
Izogibati seje potrebno balističnim gimnastičnim vajam (kot so guganje ali suvanje). Podlaga za
športno dejavnost naj bodo lesena ali oblazinjena tla, ki zmanjšajo sunke in stopalom zagotavljajo
zanesljivo, nedrsečo oporo. Zaradi ohlapnosti vezivnega tkiva se odsvetuje maksimalno raztezanje
sklepov. Zaradi nestabilnosti sklepov se odsvetujejo tudi poskoki, tresenja in hitre spremembe
smeri. Pred zahtevnejšim delom vadbe se je potrebno dobro ogreti (vsaj pet minut počasne hoje
ali kolesarjenja na sobnem kolesu). Po intenzivnejši aktivnosti naj se intenzivnost znižuje počasi.
Ta del vadbene enote se zaključi z razteznimi vajami. Prehodi iz ležečega v stoječi položaj naj
bodo počasni. Vstajanju sledi nekaj vaj, ki vključujejo tudi mišice nog. Srčni utrip se meri med
najbolj intenzivnim delom vadbene enote, treba gaje vzdrževati v območju, za katerega smo se
dogovorili z zdravstvenim strokovnjakom. Pred, med in po športni dejavnosti je potrebno skrbeti
za zadostno preskrbo s tekočino, zaradi preventive pred dehidracijo.
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Bodoče mamice, ki pred nosečnostjo niso bile aktivne, naj se pred pričetkom vadbe posvetujejo
z zdravstvenim strokovnjakom in naj z vadbo ne začenjajo pred 13. tednom nosečnosti. Začnejo
naj z nizko intenzivno športno dejavnostjo in intenzivnost postopno povečujejo.
Plodov srčni utrip je pokazatelj njegovega dobrega počutja. Raziskave so pokazale (Carpenter,
Sady, in Hoegsberg, 1988), da lahko ob dolgo trajajočem visoko intenzivnem naporu plodov
srčni utrip naraste, pogosteje se to pojavi pri manj treniranih nosečnicah v pozni nosečnosti.
Športno dejavnost prekinemo ob pojavu nenavadnih simptomov ali po nasvetu zdravstvenega
strokovnjaka (Videmšek, 2002). Kljub številnim pozitivnim učinkom športne dejavnosti pa v
določenih primerih ta ni primerna; med njimi so zvišan krvni tlak, plodova stiska, zastoj v rasti
ploda, grozeč prezgodnji porod in predležeča posteljica.

Metode dela
Vzorec merjencev
Vzorec merjencev je zajemal 163 nosečnic, ki so se delile na kontrolno in eksperimentalno
skupino. Kontrolna skupina je obsegala 95 nosečnic, ki so bile občasno ali pa sploh niso bile
aktivne. Eksperimentalna skupina je obsegala 68 nosečnic, ki so redno obiskovale organizirano
vadbo ali so bile neorganizirano redno 3-4-krat tedensko aktivne in so poleg hoje izbrale še eno
vrsto športne dejavnosti. Nosečnice so bile anketirane ob koncu prvega in ob koncu drugega
trimesečja. Po porodu so bili izbrani objektivni parametri, prepisani iz porodnega zapisnika.

Vzorec spremenljivk
Prvi deL,spremenljivk je zajemal dva anketna vprašalnika, ki sojih nosečnice izpolnile ob koncu
prvega in ob koncu drugega trimesečja, z naslednjih področij:
• Socialno-demografske značilnosti: starost, izobrazba, zakonski stan, zaposlitev, bivalno okolje,
lastništvo stanovanja.
• Zdravstvene težave v nosečnosti: bruhanje, slabost, utrujenost, bolečine v križu, slabokrvnost,
mišični krči, otekline, zaprtost in krčne žile.
® Zdravstveni parametri: krvna slika - hemoglobin, sistolični in diastolični krvni tlak, telesna
teža.
0 Športna dejavnost: pogostost, oblike in vrste športne dejavnosti, pomen športne dejavnosti,
poznavanje in izvajanje treninga mišic medeničnega dna.
0 Motivi: motivi za športno dejavnost.
® Psihično počutje nosečnic: nosečnice so za vsako postavko na lestvici od 1 do 5 opredelile
pogostost prisotnosti posameznega čustvenega stanja in s tem svoje psihično počutje.
Drugi del je zajemal prepise objektivnih parametrov poroda iz porodnega zapisnika.

Metode obdelave podatkov
Podatki so bili obdelani z računalniškim paketom SPSS. Poleg osnovne statistike spremenljivk
smo za ugotavljanje razlik med skupinami uporabili bivariatno in multivariatno analizo variance.
Za zmanjšanje dimenzije matrike spremenljivk je bila uporabljena analiza glavnih komponent oz.
faktorska analiza. S tem smo s čim manjšim številom spremenljivk zajeli preučevani pojav in ga
razložili s pojasnjevalnimi dejavniki. Uporabljena je bila varimax rotacija faktorjev. Vse hipoteze
smo preverjali na ravni 5 odstotkov statističnega tveganja (PA). 05).

Rezultati in razprava
V raziskavi življenjskega sloga nosečnic (Podlesnik Fetih, 2009) smo športno dejavnost opredelili
kot pomemben dejavnik. Analiza športne dejavnosti vzorca kaže, da je bilo pred nosečnostjo
aktivnih 65,6 odstotkov žensk in 34,4 takih, ki so aktivne premalo ali pa sploh niso aktivne.
Največ jih je neorganizirano aktivnih in sicer 60,1 odstotkov z družino in prijatelji, zasledimo pa
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tudi visok odstotek organizirano aktivnih pri zasebnih ponudnikih in sicer 28,2 odstotka. Največ
se jih ukvarja s hojo, sledi kolesarjenje, smučanje, tek, plavanje in aerobika.

Ob koncu prvega trimesečja nosečnosti ostane aktivnih le 42,3 odstotke nosečnic, ostalih 57,7
odstotkov je aktivnih premalo, da bi se uvrstile v skupino športno dejavnih. Poveča se odstotek
neorganizirano aktivnih tako z družino kot v lastni režiji, se pa bistveno zmanjša odstotek
organizirano aktivnih. Še vedno se jih velika večina kar 96 odstotkov ukvarja s hojo, sledi
aktivna hoja, plavanje, tek in kolesarjenje. V drugem trimesečju jih je v skupini aktivnih nosečnic
ostalo še 40,5 odstotkov, kar 59,5 je takih, ki se gibljejo premalo ali se sploh ne. Neorganizirano
aktivnih je nekoliko več, organizirano število aktivnih pa se ne spremeni. Predstavili smo osnovne
karakteristike vzorca in v vseh analiziranih obdobjih definirali skupino aktivnih nosečnic oziroma
eksperimentalno skupino in nosečnic, ki niso aktivne oziroma kontrolno skupino.
Faktorska analiza je pokazala, da so aktivne nosečnice tiste, ki v večji meri izražajo pozitivna
čustva in se boljše psihično počutijo. Rezultati kažejo, da se kar 59,5 odstotkov žensk v času
nosečnosti premalo ukvarja s športom in po naših ugotovitvah pogosteje izraža negativna in
spremenljiva čustva in občutke. Pri aktivnih nosečnicah je v ozadju prvega faktorja vsebina, ki jo
opisujejo pozitivni občutki. Ugotovitve potrjujejo, da redna športna dejavnost ugodno vpliva na
psihično počutje, sprošča, pripomore k oblikovanju pozitivnega odnosa do nosečnosti, ohranjanju
duševne uravnovešenosti in preprečevanju depresije. V ozadju drugega faktorja je vsebina
mešanih občutkov, ki so povsem običajni za zdrave nosečnice. V času nosečnosti in poroda so
pogoste mešane in labilne čustvene reakcije in stanja, ne pa, kot se pogosto misli, zgolj občutje
zadovoljstva, občasno se tudi pri zdravih aktivnih nosečnicah pojavljajo spremenljiva čustva.
Sicer pa so po pričakovanjih aktivne ženske bolj pozitivno orientirane. Pri neaktivnih nosečnicah
je močnejši faktor, ki ga s svojo vsebino opredeljujejo čustva kot so: otožna, napeta, razdražljiva,
potrta, nervozna, črnogleda, občutljiva in nemima. Športno dejavne nosečnice izražajo v prvi
vrsti pozitivna čustva, so bolj sproščene in se bolje počutijo. S svojim dobrim psihičnim počutjem
pa ugodno vplivajo na otroka in njegov razvoj. Nosečnice, ki s pomočjo športne dejavnosti in
drugih sprostitvenih tehnik obvladujejo stres, obvarujejo pred njegovimi negativnimi učinki tudi
otroka.

Rezultati kažejo, da imajo športno aktivne nosečnice bistveno manj nosečniških težav. Pridružujemo
se rezultatom raziskav, ki poročajo, da vadba pripomore k lažjemu premagovanju izbranih
nosečniških težav kot so: zaprtje, utrujenost, jutranja slabost, pogostejše uriniranje, zaspanost in
bolečine v spodnjem delu trebuha. Pogosto pojavljajoče se nosečniške tegobe povzročajo slabše
splošno počutje. Ugotavljamo, da športna dejavnost ugodno vpliva na zmanjšanje pojavnosti
nosečniških tegob in posredno na boljše psihično počutje.
Poleg že omenjenega prihaja zaradi redne športne dejavnosti v nosečnosti do manjšega
pridobivanja telesne teže na račun sprotnega porabljanja maščob. Aktivne nosečnice so namreč
pridobile statistično značilno manj telesne teže. Ker raziskave (Abraham, Taylor, Conti, 2001)
kažejo povezanost med pridobivanjem telesne teže in spremenjeno telesno podobo ter poporodno
depresijo ima tukaj športna dejavnost pomembno preventivno vlogo. Omogoča počasnejše in
kontrolirano pridobivanje telesne teže in s tem ohranjanje pozitivne samopodobe in dobrega
razpoloženja. Po porodu pa se aktivne nosečnice hitreje vrnejo v formo in pridobijo telesno težo,
ki so jo imele pred nosečnostjo.

Nenazadnje in zelo pomembno ima športna dejavnost pozitiven preventiven vpliv tudi na uživanje
škodljivih substanc in kajenje. Učinkuje kot preventiven oziroma preprečevalen dejavnik, saj
gibanje in šport dajeta noseči ženski občutek zadovoljstva, sproščajo se številni hormoni, kot
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so endorfini, adrenalin in noradrenalin. Nosečnice, ki se ukvarjajo s športom, ne čutijo potrebe
po tovrstnih poživilih, saj jim športna aktivnost nudi izziv, jih sprošča ter jim daje energijo in
svobodo. Ugotovili smo, da se nosečnice kadilke statistično značilno manj ukvarjajo s športom,
tudi tiste, ki v nosečnosti niso opustile alkohola, so športno manj dejavne. Nosečnice kadilke so
pridobile tudi statistično značilno več telesne teže. Predvsem bi morale ženske čas nosečnosti
preživeti brez cigaret in alkohola, kajti že s tem bi se v veliki meri izognile številnim tegobam,
slabemu počutju in negativnim vplivom, lahko tudi na otroka.
Nosečnice se v vadbenih skupinah spoznavajo, izmenjajo mnenja, izkušnje, se pogovarjajo o
porodu ter tako preženejo strah in se sprostijo, kar pozitivno vpliva tudi na njihovo psihično
počutje. Nosečnice, ki se redno športno udejstvujejo, se dokazano bolje počutijo, imajo več moči,
so bolj spretne, kar jim vliva zaupanje vase in samozavest za čas, ko se nosečnost izteče in sledi
porod in z njim prihod novorojenčka. Ugotovili smo, da športna dejavnost, konkretno trening
mišic medeničnega dna, vpliva na način poroda. V skupini, ki je trening redno izvajala, je bilo
manj carskih razov. Športna dejavnost ugodno vpliva na izid nosečnosti v smislu trajanja gestacije,
teže novorojenčka in končne pridobljene teže nosečnice. Prihod otroka pomeni za mater kljub
veselju veliko odgovornost in zahtevno nalogo. Zato je njeno psihično in fizično dobro počutje
in zdravje pomembno tudi po porodu. Ženske, ki so zdrave, v dobri fizični kondiciji in psihično
močne, se bodo hitreje vrnile v stanje pred nosečnostjo in samozavestno prevzele vso skrb za
nego in hranjenje svojega otroka.

Ugotovili smo, da je potrebno nosečnice v čim večjem številu seznanjati o vplivu in pomenu
športne dejavnosti na njihovo in otrokovo zdravje in dobro počutje, kajti to sta motiva, ki sta se
pokazala kot najpomembnejša za ukvarjanje s športom v času nosečnosti.
Z doživljanjem sebe in svojim počutjem pa nosečnica ne vpliva samo nase, ampak tudi na plod.
Ta je del materine psihosomatike in so mu preko ekscitacije krvi prenesena stanja, v katerih se
ona nahaja. Vsi možni vplivi, ki zadevajo mater, se odražajo tudi na plodu. Prenesen je normalen,
vsakodnevni program matere. Gre za skupek kemijskih in fizikalnih lastnosti telesnih tekočin,
katerih oscilacije imajo isto vrednost kot senzorni dražljaji ali dražljaji izzvani od zunaj (Milakovič,
1986). Dobro počutje v nosečnosti torej ne vpliva le na mater, temveč tudi na še nerojenega otroka.
Dejavnikov, ki so vplivajo na kar se da sproščeno vzdušje in izogibanje vrtincem negativnih
čustev je več. Naš članek se pridružuje izsledkom predhodnih raziskav, daje športna dejavnost
eden pomembnejših. Glede na ugotovitve je potrebno nosečnice v čim večjem številu seznanjati
s priporočljivo športno dejavnostjo in njenimi pozitivnimi učinki.

Gibanje ima pomembno mesto v umiku posameznice, saj daje življenju ritem, ki skupaj z vsemi
ostalimi dejavniki zdravega življenjskega sloga, oblikujejo sistem njenih vrednot. Ko ženska
začuti, da ji je šport v življenju pomemben, se posledično zaveda njegovih pozitivnih učinkov in
ga vključi v svoj vsakdanjik.

Sklepne ugotovitve
Iz vsega napisanega zaključujemo, da je športna dejavnost pomemben dejavnik, s katerim
vplivamo na lastno zdravje, kar je v nosečnosti, ko skrbimo tudi za zdravje lastnega otroka, še
toliko pomembneje. Predstavlja namreč enega od pomembnejših dejavnikov zdravega načina
življenja. Pozitivno vpliva na organizem in na duševno počutje, zmanjšuje stres, ohranja nivo
telesnih sposobnosti, dviguje samozavest in samopodobo, gibanje na prostem sprošča, prav tako
se v naravi prebudijo številna pozitivna čustva. Poleg tega postane aktivna nosečnica pozornejša
na komunikacijo z lastnim telesom, kar pomeni, da začuti, kaj njeno telo potrebuje. Je to hrana,
vitamini, tekočina, gibanje ali počitek. Vse to ji telo samo sporoča. Prav poznavanje lastnega
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telesa znotraj izbranih športnih dejavnosti in sprostilnih tehnik pa ji daje dober občutek, da se zna
sprostiti, razvedriti in sama doprinesti k svojemu dobremu počutju.
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ŠPORT IN ZDRAVJE
Ivan Čuk, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani
Gorazd Cvelbar, Janez Matoh, OKS-ZŠZ

Šport in zdravje sta velikokrat omenjena v medsebojni povezavi. Dejstvo je, da so posamezne
raziskave potrdile da posamezna športna dejavnost (tek, plavanje, kolesarjenje, veslanje ipd.)
vpliva na izboljšanje delovanja srčno žilnega sistema, prav tako je mnogo raziskav, ki ugotavljajo
da gimnastika povečuje mineralizacijo kostnega tkiva in tako postajajo kosti trdnejše, kar je
pomembno predvsem v starosti kot obramba pred osteoporozo. Žal na ravni države ali nacije, oz.
regije, na splošno nimamo ugotovljenih povezav med športno aktivnimi in zdravjem. V okviru
OKS-ZŠZ odbora športa za smo želeli ugotoviti ali ima delež organiziranih športno aktivnih
prebivalcev regije kašen vpliv na delež obolelosti po posameznih kategorijah bolezni. Od
občinskih organov smo pridobili podatke o številu društev in številu članov v občini v letu 2009,
od Statističnega urada Republike Slovenije smo vzeli statistični letopis in demografsko socialne
podatke o občinah za leto 2009. Od AJPES smo pridobili podatke o financiranju programov
športa v občinah v letu 2009. Vse prej omenjene podatke smo nato združili glede na uvrstitev
posamezne občine v določeno statistično regijo. Od Inštituta za varovanje zdravja (Zdravstveni
statistični letopis 200 S) smo povzeli podatke o obravnavah posameznih bolezni na primarni ravni
razdeljenih po diagnozah v skladu z mednarodno razvrstitvijo MBK10. Deleži so bili že razvrščeni
glede na statistične pokrajine. Med spremenljivkami smo izračunalni Pearsonove korelacijske
koeficienti, ki so značilni pri p<0,05 kadar je korelacijski koeficient > 0,506 (N=12). Med deležem
športno aktivnih v društvih in deležem skupine obravnav na primarni ravni na 1000 prebivalcev
je bila značilna negativna samo povezava z obravnavami dihal (MBK10- X), kar pomeni, več
je aktivnih v društvih manjša je število obravnav bolezni dihal. Med spremenljivkami višine
sredstev občine za posameznega člana športnega društva in deležem skupine obravnav na primarni
ravni na 1000 prebivalcev je bila negativna korelacija s diagnozami infekcijskih in parazitskih
bolezni (MBK10- I) ter pozitivna s simptomi, znaki ter nenormalnimi izvidi, neuvrščenimi
drugje (MBK10- XVIII). Med povprečno plača na zaposlenega v regiji in in deležem skupine
obravnav na primarni ravni na 1000 prebivalcev je visoka negativna korelacija z obravnavami
dihal (MBK10- X), boleznimi mišičnoskeletnega sistema in veziva (MBK10- XIII), boleznimi
prebavil (MBK10- XI) ter obravnavami poškodbe, zastrupitve in posledice zunanjih vzrokov
(MBK10- XIX). Razlogi za omenjene povezave so lahko zelo različni vendar ne glede na vzroke
se posledično kaže, da več kot je športno organiziranih občanov bolj se zmanjšuje obolevnost
(kot so pokazale povezave obolevnost dihal), delež javnih sredstev na člana društva zmanjšuje
tudi obolevnost z infekcijskimi in parazitskimi boleznimi, večja višina plače na zaposlenega pa
vpliva tudi na zmanjševanje bolezni dihal, mišišno skeletnega sisteva in veziva, bolezni prebavil
ter obravnavami zaradi posledic poškodb in zastrupitev zaradi zunanjih vzrokov. Navedeni
rezultati potrjujejo tezo o športnih društvih kot naravni lekarni in ob povečanem in poudarjenem
financiranju športnih društev bi verjetno lahko slovenski narod še izboljšal svoje zdravje ter
prihranil sredstva za zdravljenje.

91

8 . kongres športne rekreacije

INTEGRACIJA ŠPORTNE REKREACIJE V DELO DRUGIH
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Mag. Erna Kraševec Ravnik, univ.dipl.sociolog

Nevladne organizacije, tudi na področju športa in rekreacije, se razvijajo v smeri novega
družbenega sektorja.
V Sloveniji se je število nevladnih organizacij v zadnjih desetih letih močno povečalo. Pri nas
deluje že okoli 22.000 nevladnih organizacij, ki združujejo več kot milijon ljudi. Zato se ne
govori več le o nevladnih organizacijah kot takih, temveč le te predstavljajo potencial novega
družbenega sektorja, ki se pridružuje sistemu vseh drugih družbenih vladnih sektorjev kot so:
gospodarstvo, kmetijstvo, zdravstvo, šolstvo, šport, kultura itd. Polovico prebivalcev države, ki
je kot uporabnikov ali/in kot izvajalcev vključenih v delo nevladnih organizacij predstavlja t.im.
nevladni sektor, ki ima oziroma bi moral imeti znaten vpliv na družbo.

Vsebine delovanja nevladnih organizacij pokrivajo različna področja.
Ta področja so predvsem:
- šport in rekreacija,
- pomoč ljudem,
- kultura in umetnost,
- znanstveno raziskovanje, izobraževanje, strokovna in poklicna področja,
- varstvo okolja,
- stanovsko delovanje,
- razvoj kraja,
- nacionalne in politične vsebine,
- duhovno življenje.

Društva na področju športa in rekreacije predstavljajo neverjeten potencial za razvoj
Slovenije in za povečevanje kakovosti življenja prebivalstva.
Poudariti želim, da med nevladnimi organizacijami prevladujejo društva na področjih:
• športa in rekreacije (7.686),
• kulture in umetnosti (3.193)
6 pomoči ljudem
(2.805).

Športna in rekreativna društva predstavljajo kar 35% vseh nevladnih organizacij v Sloveniji.
To je neverjeten potencial, ki bi ga bilo potrebno izkoristiti v viziji razvoja Slovenije. Njihova
potencialna moč je predvsem na področju povečanja kakovosti življenja vsega prebivalstva in še
posebej ogroženih skupin.

Zato integracija dela in projektno povezovanje društev na področju športa in rekreacije z društvi, ki
pokrivajo pomoč ljudem, npr. posebej ogrožene družbene skupine zaradi zdravstvenih, socialnih,
materialnih, izobrazbenih in drugih podobnih razlogov, gotovo predstavlja izziv športnim
društvom v prihodnjih letih.
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IV. DELAVNICA
PROSTE TEME - ŠPORT V NARAVI
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NARAVA NAJVEČJI ŠPORTNI OBJEKT NA SLOVENSKEM
Janez Matoh

Uvod
Slovenska narava in z njo povezano okolje, ki se odziva v bogatih različicah štirih letnih časov,
je plemenita nacionalna vrednota in vrednost.

Človek kot del te narave v sožitju z živalskim in rastlinskim svetom s čarobnostjo zemlje, voda in
gora ter klimatskih pogojev je bil, je in ostaja pomemben del te naravne plemenitosti.
Sodobni čas z utripom z izjemnimi tehnološko revolucionarnimi dosežki ustvarja tudi senčno
plat v breme bio biti človeka. Informacijska družba s svojimi dosežki in slogom življenja na nas
ljudi pušča, žal, tudi negativne posledice v vseh obdobjih naših življenjskih poti, od rojevanja do
pozne starosti.
Mentalno in telesno zdravje je vrednost in vrednota, ki pomembno plemeniti celo našo življenjsko
pot in je posledica kakovostnega življenjskega sloga posameznikov in prebivalcev naše dežele.
Informacije, vedenje in ozaveščenost nas posameznikov pa ustvarja potrebne impulze, motivacijo,
interes in potrebo po kakovostnemu gibanju in športni aktivnosti po meri hotenj, znanj in zmožnosti
posameznikov.

Pozitivni odnos to tako zvane gibalno športne kulture se začenja v družini in se preko posameznikov
prenaša v druga okolja, bodisi v interpretacijah organiziranih ali neorganiziranih oblik.

Človeku je naravno okolje izvirno najbližje in tudi najbolj pristno.
Ta poudarjena argumentacija je vsebinsko temeljno prispevala k temu, da seje OKS - ZŠZ lotil
projekta Narava največji športni objekt na slovenskem. Ker človek izhaja v svoji biti iz naravnega
okolja, je naravno tudi to, da v le tem tudi vztraja, seveda z doktrinami in vsebinami sodobnega
časa in utripa življenja.

Prebivalci Slovenije vežemo svoje interese sobivanja v naravnem okolju na raznoterosti
elementarnega gibanja in interpretacij s spremljajočimi zakonitostmi posameznih športnih zvrsti.
Vsa ta interesna dogajanja pa so lahko neorganizirana, posamično ali skupinsko, ali organizirana,
posamično ali skupinsko, seveda ta dogajanja so pod streho neba, torej v naravnem okolju.
Slovenija kot bogata športna dežela sledi športnemu utripu v naravnem okolju in beleži v letu
1996 osem športnih panog z izvajalskimi vsebinami v naravnem okolju, v letu 2009 pa se
povzpne ta številka na preko 30 športnih panog. Vsem tem programom pa se pridružujejo še
številni prebivalci Slovenije, ki se v naravnem okolju samoiniciativno organizirajo in pri tem tudi
koristijo naše skupno naravno okolje.

Naštete oblike in vrste sobivanja v naravi pa zahteva od nas udeležencev tudi primeren kodeksni
odnos do naše celovite naravne dediščine, ki smo jo prejeli v uporabo od naših predhodnikov za
naše potomce.
Država naj bi poleg programov ozaveščanja definirala kakovostne odnose do naravne dediščine
vseh zvrsti in pojavnih oblik z ustrezno zakonodajo, predpisi, nadzorom in ustreznimi ukrepi v
bran naravni dediščini.
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OKS - ZŠZ je preko Komisije za športne objekte v okviru posebne delovne skupine povezal
interese vseh panožnih zveze, ki izvajajo svoje programe tudi in predvsem v naravnem okolju.
Ta delovna skupina skuša te aplikativne interese povezati z Ministrstvom za okolje in prostor,
ki bedi nad zakonodajo za področja naravnih okolij. Vsebinskega pomena za sodelovanje med
športnimi organizacijami in ustreznim ministrstvom je dejstvo, da naj bi nastajali zakoni, ki bi
uravnotežili, tako doktrino varovanja naravne dediščine, kakor tudi potrebe, interese, možnosti in
vsebine za smotrno izvajanje športnih programov v naravnem okolju.

Leto 2010 je leto v katerem se zaključuje na lokalnih ravneh dolgoročno prostorsko načrtovanje
objektov, torej tudi objektov v naravnem okolju.
V športno aplikativnem smislu nahajamo v naravnem okolju v vseh štirih letnih časih športne
aktivnosti v vodnem okolju, v zraku, športne aktivnosti na igriščih, na športnih poteh, na športnih
površinah specifične ali univerzalne namembnosti, športni objekti v naravnem okolju in izvedeni
športni centri v naravnem okolju, upoštevajoč specifiko terena in zakonitosti letnih časov.
V naravnem okolju nahajamo tako društvene vadbene prostore, kakor tudi regijske in nacionalne
centre po specifikah za posamezne športne zvrsti in univerzalnosti uporabe.
V okviru vsebinskega dela delovne skupine pri Komisiji za objekte se zavzemamo tudi za ustrezne
normative in standarde za izvajanje posameznih športnih panog, v sozvočju z bodočim kodeksom
(šport v naravnem okolju) in z aktualno zakonodajo.

Vsebinska energija športa v naravnem okolju pa povezujejo širši interesi tudi v partnerskem
smislu z drugimi področji kot so turizem, zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo in druga zainteresirana
javnost, vključno z zasebniki.
V Sloveniji beležimo 7505 organiziranih športnih društev in klubov. Te organizacije civilne sfere
predstavljajo osnovno vsebinsko gonilo slovenskega športa v vseh pojavnih oblikah. Narava kot
naj večji športni objekt na slovenskem pa s svojo veličastnostjo, vendar tudi omejenih kapacitet,
ponuja ogromne možnosti za razvoj ter vsebinsko ponudbo organiziranih oblik vadbe za vse
starostne skupine v vseh letnih časih.

Kakovostno pripravljeni programi in strokovno vodeni v naravnem okolju lahko ponudijo
primerne in koristne vsebine vsem prebivalcem Slovenije, vključno s ciljnimi skupinami s
posebnimi potrebami. Pomembna prednost tovrstnih programov, poleg širitve množičnosti, je
tudi v relativno manjših stroških na osebo po posameznih vadbenih skupinah.
Organizirane oblike vadbe in nabora vadbenih programov v naravnem okolju pa za društva
in klube lahko predstavljajo kakovostno ponudbo v partnerstvih z lokalnim turizmom in sicer
turističnim gospodarstvom.

V letu 1996 ob Letu turizma in športa v Sloveniji smo promovirali slogan Slovenija - dežele
aktivnega oddiha. Tudi s športnimi vsebinami, izvedenimi v naravnem okolju, tako za fazo priprav
za aktivni oddih, kakor za izvedbo vsebin samega aktivnega oddiha se ponuja prilika športnim
društvom in klubom v partnerstvu s turizmom.
Številna zainteresirana društva naj bi ob strokovni podpori posameznih NPŠZ postopno, vendar
razumno hitro prihajala do kakovostnih in vsebinsko bogatih izvajalskih športnih programov, ki
bi jih društva nato lahko ponudila in uspešno tržila.

95

<8 . kongres športne rekreacije

V naravnem okolju se pod določenimi, sicer restriktivnimi pogoji, lahko razvija in ponudi
zainteresiranim sredinam nove ali razširjene obstoječe množično športno rekreativne prireditve,
ki so že doslej v pojavnih oblikah bile sicer dobrodošle.

Številni primeri dobre prakse izvajanja športnih programov v naravnem okolju že obstajajo.
Odbor športa za vse pri OKS - ZŠZ vabi tovrstna okolja, da se ti programi predstavijo v spletnem
okolju, zainteresirani pa to povzamejo in obogatijo s tem tudi svoje programe.
Priporoča se tudi, da se v kriterijih za sofinanciranje programov športa v naravnem okolju
na lokalnih ravneh priredijo do te mere in na tak način, da bodo društva lahko kandidirala in
posledično organizirala in izvajala tovrstne programe v naravnem okolju.

Po posameznih športnih zvrsteh bi morda veljalo organizirati tudi animacijske delavnice, kjer bi
zainteresiranim predstavnikom društev predstavili posamezne aplikativne vsebine.
Naj 8. kongres oblikuje vsebinsko močno sporočilo našim društvom in klubom, da ponuja narava
kot naj večji športni objekt na slovenskem še veliko neizkoriščenih možnosti, tako izvajalcem,
kakor tudi koristnikom.
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ALI SE IZBOR NAJBOLJ PRILJUBLJENIH
ŠPORTNOREKREATIVNIH AKTIVNOSTI RAZLIKUJE GLEDE
NA ZNAČILNOSTI KRAJA BIVANJA?
Maja Pori, Nijaz Skender, Primož Pori, Boris Sila

Izvleček
Cilj raziskave je bil ugotoviti katere športnorekreativne aktivnosti so najbolj priljubljene med
Slovenci glede na tip krajevne skupnosti, kjer posamezniki bivajo. V vzorec merjencev smo
zajeli 1286 oseb, starih 15 let in več (povprečna starost 46,6 ± 18,9 let); od tega jih je bivalo
32 % v mestni, 15 % v primestni ter 53 % v vaški krajevni skupnosti. Anketiranci so izpolnili
vprašalnik o lastnih športnorekreativnih navadah. Rezultati kažejo, da so ne glede na značilnosti
kraja bivanja najbolj priljubljene aktivnosti hoja, plavanje in kolesarjenje.
Ključne besede: popularni športi, tip krajevne skupnosti

Uvod
V Sloveniji se vedno več ljudi zaveda pomena gibalne aktivnosti za ohranjanje lastnega zdravja.
Po zadnjih podatkih je neaktivnega 37 % prebivalstva (Pori in Sila, 2009), kar je najnižji odstotek
v zadnjih 37 letih (študije SJM - Slovensko javno mnenje). Rezultati teh študij kažejo, daje
bivalno okolje, ki ga določa tip krajevne skupnosti, povezano z odnosom do športnorekreativne
dejavnosti. Ta povezanost se zmanjšuje, verjetno zaradi vse večje ozaveščenosti o večstranskih
učinkih primerne gibalne aktivnosti tudi v primestnih in vaških okoljih. Povečuje se torej
delež aktivnega primestnega in vaškega prebivalstva, kar je verjetno posledica boljše športne
infrastrukture. Športni objekti so ljudem zaradi njihove večje mobilnosti bolj dostopni, več jih je
in imajo pestrejšo ponudbo športnih programov. V preteklosti je bilo namreč ugotovljeno večje
odstopanje v pogostosti športnorekreativne dejavnosti pri mestnem prebivalstvu (Sila, 2007).
Ljudje v mestih so bili bolj aktivni in so se s športno rekreacijo ukvarjali bolj redno. Verjetno
imajo v mestih ljudje več možnosti za izbiro organiziranih, strokovno vodenih oblik športne
rekreacije. Podatki namreč kažejo, da so tisti, ki so organizirano aktivni, pri svoji dejavnosti
4 krat bolj redni (20 % rednih in 5 % nerednih v letu 2008) kot neorganizirano aktivni. Le
redna gibalna aktivnost ima zadosten vpliv na zdravje. Možno je, da so ljudje, ki ne živijo v
mestih, porabili več svojega prostega časa za prevoz v službo in nazaj, za vožnjo otrok v vrtce
in šole, za nakupe...in jim je tako ostane manj časa za športnorekreativno dejavnost. Poleg
tega je lahko ponudba programov manjša kot v mestih. Podatki zadnje raziskave Slovenskega
javnega mnenja kažejo, daje v primestnem okolju največji odstotek redno aktivnih (41%), v
mestnem nekoliko nižji (39%) in najnižji v vaškem okolju (27%). V vaškem okolju je največji
delež neaktivnega prebivalstva (41%), sledijo ljudje v mestnem (34 %) in v primestnem tipu
krajevne skupnosti (26 %).

Katere športnorekreativne dejavnosti naj izberemo, da bomo največ storili za svoje zdravje? Ljudje
najraje izbiramo dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjamo v neposrednem bivalnem okolju, ki
imajo značaj aerobnih aktivnosti, so cenovno dostopne in s katerimi se lahko ukvarjamo vse leto
ter tudi do pozne starosti. Slovenci imamo najraje aktivnosti v naravi. Že vrsto let so namreč
hoja (sprehodi), plavanje, kolesarjenje, alpsko smučanje in planinarjenje na vodilnih mestih
po priljubljenosti (Berčič in Sila, 2007). Izbiro športnih dejavnosti poleg osebne priljubljenosti
verjetno pogojuje tudi sodoben hiter tempo življenja in razpoložljiva finančna sredstva. Izbira
dejavnosti je odvisna tudi od kraja bivanja in od možnosti, ki jih ponuja domači kraj (Doupona
Topič in Sila, 2007).

V prispevku nas je zanimalo katere športnorekreativne aktivnosti izbirajo ljudje, ki živijo v
različnih tipih krajevnih skupnosti.

Metode
Vzorec merjencev je zajemal 1286 oseb starejših od 15 let (povprečna starost 46,6 ± 18,9 let).
Krajevno skupnost smo razdelili na tri tipe: mestno, primestno in vaško. V mestni jih je bivalo 32
%, v primestni 15 % ter v vaški krajevni skupnosti 53 %.
V vprašalniku je bilo ponujenih 52 športnorekreativnih aktivnosti. Anketiranci so označili, s
katerimi se najraje ukvarjajo ter kako pogosto (kolikokrat na leto). Rezultate smo predstavili
v obliki odstotkov aktivnih v posamezni športni aktivnosti (%) ter prikazali povprečno število
aktivnosti - vadb na leto (Povpr.) za vsako aktivnost.

Rezultati
Po pregledu vrstnega reda najbolj priljubljenih športnih dejavnosti ugotavljamo, da so hoja,
plavanje kolesarjenje, alpsko smučanje in planinstvo na najvišjih mestih ne glede na kraj bivanja
anketirancev (Slika 1). Najmanj aktivnih v prvih petih najbolj priljubljenih panogah v Sloveniji
prihaja iz vaškega okolja, kjer je največ prebivalstva neaktivnega (41% v letu 2008).

Slika 1. Najbolj priljubljene športnorekreativne dejavnosti po odstotkih udeležencev v letu 2008
glede na tip krajevne skupnosti

Ljudje se podobno pogosto ukvarjajo z najbolj priljubljenimi dejavnostmi ne glede na kraj
bivanja (Slika 2). Najbolj redno hodijo, saj v povprečju to počnejo vsaj dvakrat tedensko (več
kot 104 vadbe letno). Najmanj redno pa se ukvarjajo z alpskim smučanjem, kar je zaradi narave
dejavnosti razumljivo (sezonska dejavnost). Če upoštevamo tip krajevne skupnosti, naj omenimo,
da v mestnem in vaškem okolju bolj redno kolesarijo. Zelo verjetno jim ta aktivnost predstavlja
ustrezno ‘sredstvo’ vsakodnevnega transporta. Podobno bi lahko sklepali za višji odstotek ljudi,
ki se ukvarja s hojo v mestih. Zanimiv je tudi rezultat, ki kaže na bolj redno ukvarjanje s planinsko
dejavnostjo pri vaškem prebivalstvu. S planinstvom se sicer ukvarja manjši odstotek ljudi kot v
primestnem ali mestnem tipu krajevne skupnosti (Slika 1), so pa pri tem bolj redni (Slika 2).
Podatki namreč kažejo, da zahajajo v planine ali gore v povprečju dvakrat mesečno.
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Slika 2. Najbolj priljubljene športnorekreativne dejavnosti v letu 2008 po številu vadb na leto (52
x letno pomeni 1 x tedensko)

V vaškem okolju se nekoliko manj ljudi ukvarja s košarko, aerobiko in rolanjem, kar veijetno pogojujejo
slabši pogoj i za vadbo (poleg manj šega števila primernih obj ektov še slabša ponudba ustreznih programov
in plačljivost vadnine ali prostora za vadbo) (Tabela 1). Rezultati nekaterih študij kažejo, da število
športno aktivnih narašča s številom športnih objektov (Pori, Bednarik in Kolenc, 2008). V vaških okoljih
je objektov najmanj, kar je lahko tudi vzrok za nižji odstotek športno aktivnih nasploh.

Tabela 1
Športno rekreativne aktivnosti, razvrščene po odstotkih aktivnih (%) glede na tip krajevne skupnosti

hoja, sprehodi
plavanje
kolesarstvo - cestno
smučanje alpsko
planinstvo,gorništvo
tek (v naravi)
ples
fitnes
košarka
nogomet
jutranja gimnastika
aerobika
badminton
rolanje (na rolerjih)
odbojka
kolesarstvo -gorsko

primestna
mestna
Povpr. % Povpr.
%
61
139,9
58 132,9
27,6
37 21,7
37
48,9
26 61,8
28
10,2
11
17
25
21,2
16,4
16
17
86,3
13
15 43,2
36,2
24,8
11
13
73,7
11
48,7
12
60,5
11
41,8
11
12
69,5
10 45,7
122,6
10 204,9 10
55,9
10 70,2
9
32,4
11
9
20,9
22,1
44,6
8
10
62,8
7
35,8
10
45,8
8
5
51,3

vaška
% Povpr.
55 132
32 22,5
23 57,6
15 12,5
13 26
57,9
9
11 20,2
68,1
9
39,5
6
12 54,9
183,3
7
38,7
6
28,8
8
25,9
4
25,4
7
45
6
99
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Odstotki udeležencev v plesu, nogometu, odbojki, badmintonu ter fitnesu so podobni pri
prebivalcih vseh treh tipih krajevne skupnosti; najbolj redni pa so prebivalci primestnega tipa
lerajevne skupnosti. Razen teka v naravi in aerobike, za kar se odloča največ mestnih prebivalcev,
jev vseh ostalih panogah največji delež aktivnih prav tako iz primestnega tipa krajevne skupnosti.
V mestih imajo ljudje verjetno bolj pestro ponudbo programov aerobike, več objektov ter večjo
dostopnost do take vadbe. Večji odstotek ukvarjanja s tekom v naravi pa mogoče lahko razložimo
z močnejšo željo po preživljanju prostega časa v naravi in odmika od mestnega vrveža ter
betonskih površin v zelenje in tišino. To pri vaškem prebivalstvu verjetno ni tako izraženo, saj
dejansko bivajo v naravi.

Naj večje odstopanje je vidno v alpskem smučanju, s katerim se ukvarja kar četrtina ljudi iz
primestnega tipa krajevne skupnosti. Možno je, daje njim alpsko smučanje bolj dostopno tako
glede oddaljenosti do smučišča kot cene. Prebivalci v mestih imajo do smučišča največkrat
najdaljšo pot, vaški prebivalci pa so verjetno omejeni s svojim socialnim položajem. Omeniti
moramo tudi jutranjo gimnastiko, s katero se ukvarja skoraj desetina Slovencev in predstavlja
najbolj redno športnorekreativno dejavnost ne glede na kraj bivanja. V mestih ljudje izvajajo
jutranje gimnastične vaje v povprečju 3-4x tedensko (Tabela 1); v primestnem okolju so najmanj
redni, verjetno na račun bolj rednega ukvarjanja z drugimi, prej omenjenimi dejavnostmi.

Športna rekreacija so lahko najrazličnejše oblike gibanja, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje, ne
nazadnje je to lahko samo vsakodneven intenziven sprehod na svežem zraku. Podatki iz zadnje
študije SJM (2008) kažejo, da se tega bolj zavedajo ljudje, ki živijo v mestnem in primestnem
tipu krajevne skupnosti (hoja, planinstvo, tek v naravi).

Literatura:
1. Berčič, H. & Sila, B. (2007). Ukvarjanje prebivalstva Slovenije s posameznimi športnimi zvrstmi. Šport, 55
(3), suppl., 17-26.
2. Doupona Topič, M. & Sila, B. (2007). Oblike in načini športne aktivnosti v povezavi s socialno stratifikacijo.
Šport, 55 (3), priloga, 12-16.
3. Pori, M., Bednarik, J. & Kolenc, M. (2008). Šport recreation from the point of view of financial resources used
since 1999. Šport, 56, suppl., 27-32.
4. Pori, M., Sila, B. (2009). Kaj nam je najbolj všeč?. Polet, Pridobljeno 10.8.2009 iz http://www.klubpolet.
si/index.php?option=com_content&task=view&id=1341&Itemid=35.
5. Sila, B. (2007). Pogostost ukvarjanja s posameznimi športi. Šport, 55 (3), priloga, 37-42.
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ZAKAJ TEČEMO?
Janja Bučar, Maja Pori

Izvleček:
Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti motive za ukvarjanje s športom (tekom) pri rekreativnih in
vrhunskih tekačih. Vzorec merjencev je zajemal 22 tekačev, povprečne starosti 23,23 ±1,7 let.
Uporabljen je bil PMQ vprašalnik, v katerem je navedenih 30 različnih razlogov (motivov) za
ukvarjanje s športom (tekom). Udeleženci so s pomočjo pet stopenjske lestvice označili, kako
pomemben je za njih posamezen motiv. Izračunane so bile povprečne vrednosti motivov in izdelan
rang po pomembnosti. Analiza razlik med skupinama je bila izvedena s t-testom. Rezultati so
pokazali, daje tako pri vrhunskih kot rekreativnih športnikih najpomembnejši motiv za športno
udejstvovanje želim biti telesno sposoben in zdrav. Ugotovili smo le eno statistično značilno
razliko in sicer v motivu rad tekmujem, kije bolj pomemben za vrhunske tekače.
Ključne besede: motivacija, PMQ vprašalnik, rekreativec, vrhunski športnik, tek.

Uvod
Motiv bi lahko označili kot vse tisto, kar nam daje zagon oziroma energijo in vse tisto, kar nas
usmerja k enim objektom bolj kot k drugim (Kajtna in Jeromen, 2007). Rekreativni in vrhunski
šport izvirata iz iste osnove, vendar sta po svoji »naravi«, namenu in ciljih raznoliki dejavnosti.
S športom se je mogoče ukvarjati zaradi užitkov, zadovoljstva ali prijetnih izkušenj, prav tako
pa tudi zaradi globljih agonističnih motivov, ki so povezani z različnimi športnimi nastopi in
tekmovanji. V prvem primeru so notranje pobude rekreativne narave, v drugem pa gre za jasno
izražene tekmovalne cilje (Kajtna in Tušak, 2005). Danes se meje med rekreativnim in vrhunskim
športom celo brišejo. Pri posameznikih se namreč skoraj v enaki meri pojavlja agonistični vidik,
saj nekatera tekmovanja (maraton, duatlon, triatlon...) zahtevajo tudi od rekreativcev maksimalne
telesne in duševne napore (Kajtna in Tušak, 2005).
Za preučevanje motivov moramo upoštevati individualno naravo športne discipline - teka, ki se
zdaleč razlikuje od narave ekipnih športov. Te razlike so bistveno večje pri vrhunskih športih,
nekoliko manjše pri rekreativnem udejstvovanju. Raziskava Tušaka in Bednarika (2002) je
pokazala, da so športniki in športnice v individualnih športnih panogah dominantnejši, sebičnejši,
vztrajnejši ter samozavestnejši od športnikov v ekipnih športih, saj se lahko zanašajo le nase.
Prijateljstvo in socialna integracija sta eden naj večjih motivatorjev pri mlajših, medtem ko so
največji motivatorji pri odraslih športnikih doseganje ciljev in raznih drugih osebnih vrednot
(Tušak, Mamišek in Tušak, 2009).

Z raziskavo smo skušali odgovoriti na naslednji vprašanji: kateri so glavni motivi tekačev za
športno udejstvovanje (za ukvarjanje s tekom) in ali obstajajo razlike v motivih med rekreativnimi
in vrhunskimi tekači.

Metode
Preizkušanci
V raziskavi je sodelovalo 22 tekačev s povprečno starostjo 23,23 ±1,7 let. Razdelili smo jih
v enakoštevilčni skupini, in sicer na rekreativne in vrhunske tekače (pogoj je bila veljavna
kategorizacija OKS).

Pripomočki
V raziskavi smo uporabili vprašalnik Participation Motivation Questionnaire - PMQ (Gill, Gross
in Huddleston, 1983), v katerem je navedenih 30 različnih razlogov (motivov) za ukvarjanje s
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športom (Tabela 1). Za vsak posamezen motiv je potrebno ugotoviti, v kolikšni meri je pomemben
za posameznikovo ukvarjanje s športom. Udeleženec odgovarja s pomočjo pet stopenjske lestvice
(1 - ni pomemben, 2 - skoraj nepomemben, 3 - manj pomemben, 4 - pomemben, 5 - zelo
pomemben).

Postopek
Motive tekačev smo analizirali na podlagi splošne statistike (povprečne vrednosti motivov in
SD). Analizo razlik motivov med rekreativnimi in vrhunskimi športniki smo opravili s pomočjo
t-testa za neodvisne vzorce.

Rezultati in interpretacija
Ugotovili smo, da je najpomembnejši motiv za ukvarjanje s tekom tako pri vrhunskih kot
rekreativnih tekačih biti telesno sposoben in zdrav, najmanj pomemben pa motiv biti popularen
(Tabela 1). Tekači se očitno zavedajo pomena gibalne aktivnosti na zdravje. Zadnji podatki o
športno rekreativni dejavnosti odraslih Slovencev kažejo, daje odstotek neaktivnih v letu 2008
najnižji doslej (37%, Pori in Sila, 2009). Zadostna telesna dejavnost ima namreč zelo pozitivne
učinke na človekovo zdravje, kar so pokazale tudi raziskave (Powell, Thompson, Casperse in
Kendrick, 1987; Berlin in Colditz, 1990). Visoka vrednost motiva zdravja v obeh skupinah kaže,
da so športniki ozaveščeni o pozitivnih vplivih gibanja na ohranjanje predvsem telesnega zdravja
(biti telesno sposoben). Telesno zdravje je tudi najbolj vidno zdravje, saj se odraža na delovanju
naših organskih sistemov in podsistemov (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2007) in zajema ustrezno
raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter morfoloških značilnosti.

Tabela 1
Rang motivov po pomembnosti ter razlike v motivih med vrhunskimi in rekreativnimi tekači
Motivi
Želim biti telesno sposoben in zdrav.
Želim ostati v dobri formi.

Rad delam tisto v čemer sem spreten.
Želim sprostiti svojo energijo.
Želim napredovati na višjo raven.
Želim sprostiti napetost.
Rad tekmujem.
Rad grem ven iz hiše.
Želim izpopolniti svoje spretnosti.

Rad se zabavam.
Rad imam izziv (kljubovanje).
Rad imam akcije.
Rad imam razburljive dogodke.
Rad srečam nove prijatelje.
Želim biti s svojimi prijatelji.

Rad zmagujem.
Rad potujem.
Želim se naučiti novih spretnosti.
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Vrhunski
povpr.
5,0
5,0
4,8
4,8
4,6
4,6
4,6
4,5

4,3
4,3

tekači
SD
0,0
0,0
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,9

4,1
4,1
4,1

1,0
1,4
1,4
1,4
1,4

4,1
3,9
3,9
3,9
3,6

1,4
1,0
1,6
1,0
1,3

Rekreativni tekači
povpr.
SD
4,6
1,2

4,3
3,9
3,9
4,3
3,9

1,4
1,6
1,6
1,4
1,6

2,6
3,9
3,6
4,5
3,0
3,4
3,0
3,9
3,9
3,0
3,4
3,7

1,2
1,6
1,3
1,3
1,3
1,5
1,6
1,0
1,4
1,3
1,2
1,4

Sig.

0,33
0,09
0,10
0,1
0,45
0,2
0,00*
0,35
0,16
0,75
0,07
0,25
0,10
1,0
1,0
0,16
0,27
0,75
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3,6
3,6
3,6
3,4
3,4
3,4
3,2
2,6

1,6
1,3
0,9
0,8

2,5
2,3
2,1
da 1,7

1,3
1,0
1,4

Rad bi se naučil trenirati.
Rad nekaj počnem.
Rad sem v skupini (ekipi).
Rad imam skupinsko delo.
Rad imam tovariški duh.
Rad uporabljam opremo in pripomočke.
Rad imam nagrade.
Želim si pridobiti družbeni položaj/
priznanje.
Všeč so mi trenerji in voditelji.
Rad se počutim pomembnega.
Želim biti popularen.
Moji starši
nastopam.

ali

prijatelji

želijo,

1,5
1,8
1,1
1,5

1,0

3,2
3,7
3,9

2,3

1,4
1,6
1,4
1,4
1,1
1,2
1,0

2,1

1,4

0,57
0,77
0,48
0,71
0,34
1,00
0,06
0,39

2,5

1,6
1,4
1,4
1,3

1,0
0,73
0,54
0,72

3,2
2,8
3,4

2,1
1,7
1,6

Legenda:SD - standardna deviacija; * - značilnost ob upoštevanju 5% napake alfa; krepki tisk
- značilnost ob upoštevanju 10% napake alfa
Zanimiv je podatek, da so prav vsi anketirani vrhunski športniki dali motivoma želim biti telesno
zdrav in sposoben ter želim ostati v dobri formi najvišjo oceno (povpr. 5,0). Oba motiva se
namreč nanašata na prej omenjeno telesno zdravje, kije vrhunskim športnikom v obravnavanem
vzorcu najpomembnejše. Poleg teh dveh motivov je vrhunskih športnikom pomembno še, da radi
delajo tisto, v čemer so spretni ter tako sprostijo energijo. Večini motivom so dali višjo oceno kot
rekreativni športniki.

Rekreativni tekači pa se ukvarjajo s športno aktivnostjo poleg vpliva na zdravje (4,6) predvsem
zaradi zabave (4,5). Za športno rekreativno dejavnost velja, da temelji na igri, udeležencem
zagotavlja veselje, razvedrilno in sproščujoče doživetje in notranje bogatenje. Baunister je to
preprosto razložil z mislijo (v: Šugman, Šturm in Berčič, 1987): »Ne tečemo zato, ker bi bili
prepričani o tem, da nam to koristi. Tečemo zato, ker ljubimo tek in se mu preprosto ne moremo
odreči.« Se pravi, če športni rekreaciji odvzamemo čar igrivosti, to neha biti razvedrilna in
sproščujoča dejavnost. Temu sledi želja po ohranjanju sposobnosti in spretnosti - motiv želim
ostati v dobri formi (4,3) ter njihovemu izboljšanju - motiv želim napredovati na višjo raven
(4,3).

Obema skupinama je torej pomemben razlog za ukvarjanje s tekom tudi želja po izboljšanju oz.
učenju novih veščin, ki je nekoliko bolj izražena pri vrhunskih tekačih. Rekreativni tekači pa
imajo malo višjo povprečno vrednost pri socialnem motivu rad sem v skupini. Šport (tek) namreč
daje možnosti za druženje, sklepanje prijateljstev, občutek pripadnosti skupini..., kar je visoko
ocenjeno v obeh skupinah.
Ugotovili smo, da se skupini med seboj statistično značilno razlikujeta le v motivu rad tekmujem
(Sig. 0,00). V vrhunskem športu se zahteva čim boljše premagovanje stresnih situacij; soočanje
z nasprotnikom pomeni športniku boj za obstanek. Pomembno je zmagati. Vrhunski športnika
naj bi bil usmerjen v cilj, v zmago. Rekreativnim tekačem zmage, nagrade, ugled, popularnost
in priznanje manj pomenijo kot vrhunskim tekačem. To je seveda logično že zaradi značilnosti
vrhunskega športa, katerega namen je tekmovati, »zmagovati«, napredovati...
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Sklep
Rezultatov naše raziskave zaradi premajhnega števila udeležencev ne moremo in smemo
posploševati na populacijo rekreativnih in vrhunskih tekačev. Ugotovitve veljajo le za analizirano
skupino preizkušancev. Ugotovili smo, da je tekačem najpomembnejši motiv za športno
udejstvovanje (tek) ohranitev telesnega zdravja, nepomembno pa pridobitev družbenega položaja
in popularnosti skozi športno aktivnost. Rekreativnim tekačem je pomembno tudi to, da se pri
svoji aktivnosti zabavajo, vrhunskim pa, da tekmujejo in sproščajo energijo ter napetost.
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KAKŠNO VADBO IMAMO RADI?
(iz podatkov študije o športnorekreativni dejavnosti Slovencev v letu 2008)
Maja Pori, Boris Sila

Uvod

9

V Sloveniji se vedno več ljudi ukvarja s športno rekreacijo. Vzrok temu je verjetno posledica
premika v ozaveščenosti Slovencev o pomembnosti redne športne aktivnosti. Ljudje imajo bolj
pozitiven odnos do gibanja kot v preteklosti, bolj so seznanjeni s pozitivnimi učinki športne
aktivnosti in se verjetno laže odločajo zanjo. Športno aktivno preživljanje prostega časa predstavlja
pomembno kategorijo kakovostnega življenj a. Športnorekreativna aktivnost lahko dvigne kvaliteto
življenja odraslih različnih starosti in telesne pripravljenosti (Seefeldt, Malina in Clark, 2002).
Pozitivni učinki športne aktivnosti se kažejo v izboljšanju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
v ohranjanju primerne telesne teže (Kromhout, Bloemberg, Siedell, Nissinen in Menotti, 2001;
Mišigoj-Durakovič in sod., 2003), v zmanjševanju stresa (Hassmen, Koivula in Uutela, 2000), v
zadovoljstvu s samim seboj, v povečani samozavesti, v zadovoljevanju želje po socializaciji...

Organizirana ali neorganizirana vadba?
Ali je sploh pomembno s kakšno obliko športnorekreativne vadbe se ukvaijamo? Če menimo,
da je treba biti športno aktiven zaradi zagotavljanja zdravja, to niti ni tako bistveno. Glavno, da
smo. Lahko smo vključeni v športne organizacije, športna društva ali klube, obiskujemo fitnes
ali wellness centre..., kjer smo pod okriljem ustreznega strokovnjaka. V tem primeru govorimo
o organizirani oziroma vodeni vadbi, kjer največkrat sledimo nekemu strokovnemu vadbenemu
programu. Lahko pa smo aktivni v neorganiziranih oblikah športne rekreacije, kjer vadimo po lastni
presoji. Lahko smo aktivni sami, v okviru družine, prijateljev.. .lahko smo redno ali občasno aktivni.
Mnogi se ukvaijamo z več športi, v vseh letnih časih, v različnih oblikah in načinih. Pri vadbi ene
športnorekreativne dejavnosti smo tako lahko redno organizirano aktivni, na primer obiskujemo
celoletno vadbo aerobike; v neki drugi dejavnosti pa neredno neorganizirano aktivni, na primer, ko
odhajamo na smučarske izlete v zimski sezoni. Torej, kaj nam bolj ustreza? Organizirana oziroma
vodena vadba ali neorganizirana vadba? Kje so prednosti ene in druge? Kje so možne slabosti?

Rezultati zadnje študije o športnorekreativni dejavnosti Slovencev kažejo, da se kar dve tretjini
sicer aktivnih, s športno rekreacijo ukvarja neorganizirano (Tabela 1). Glede na nizek delež
ljudi, vključenih v organizirane oblike športne rekreacije (25 % v letu 2008; Slika 2) je mogoče,
da športne organizacije ne znajo najbolje izkoristiti priložnosti. Možno je, da so cene njihovih
storitev previsoke in da ne ponujajo dovolj atraktivnih vadbenih programov.

Tabela 1
Delež Slovencev, ki so aktivni v organiziranih ali neorganiziranih oblikah športnorekreativne
dejavnosti v letu 2008

Oblike in načini športnorekreativne dejavnosti
organizirano tekmovalno
organizirana rekreacija redna, vsaj enkrat tedenska
organizirana rekreacija neredna, na občasnih akcijah
neorganizirana rekreacija redna, vsaj enkrat tedenska
neorganizirana rekreacija neredna, na občasnih akcijah
Ne

Delež
6
14
5
20
18
37
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No, na situacijo lahko pogledamo tudi z druge strani. Kaj pa če imamo Slovenci dovolj znanja
in se znamo kvalitetno rekreirati sami? Mogoče dobimo dovolj informacij pri športni vzgoji v
osnovni in srednji šoli? Mogoče so nam osnovna znanja uspeli zagotoviti starši? Tako bi tudi
moralo biti. Vse naj bi se začelo v družini. Gibalne izkušnje in znanja, ki so pridobljena v okviru
družine, so eden od pomembnih dejavnikov za športno udejstvovanje tudi ko se zaključi z obvezno
šolsko športno vzgojo. Kvalitetna športna vzgoja lahko le še dodatno informira otroke o varnem
športnem udejstvovanju in jim postreže s široko paleto športnih znanj.
Prednosti organizirane oziroma vodene športnorekreativne vadbe so v tem, da tovrstno vadbo
vodijo ustrezno izobraženi strokovni kadri, ki znajo izdelati dobre, učinkovite in posameznikom
primerne vadbene programe. Podatki tudi kažejo, da so tisti, ki so aktivni v organiziranih oblikah
športne rekreacije, 4 krat bolj redni pri svoji dejavnosti (20% rednih in 5 % nerednih v letu 2008;
Tabela 1). Le redna gibalna aktivnost pa ima dovolj velik vpliv na naše zdravje. Delež redno in
neredno aktivnih v neorganiziranih oblikah športne rekreacije pa je skoraj enak.
Kakšen pa je trend? V zadnjih letih je opazno povečanje števila organizirano športno aktivnih
in zmanjševanje števila neaktivnih (Slika 2). V zadnji študiji je bilo ugotovljeno, daje odstotek
organizirano aktivnih nekoliko višji kot leta 2006. Zakaj? Možno je, da se ljudje začenjajo zavedati
pomena strokovno vodene, torej organizirane vadbe, ki najhitreje zagotavlja doseganje vadbenih
ciljev. Poleg tega se na tržišču vsako leto pojavi več zanimivih športnih programov, v katere se
ljudje vključujejo.

Slika 2. Primerjava deleža športno aktivnih od 1986 - 2008.

Kako še povečati delež organizirano aktivnih? Potrebno je ustvariti dobre vadbene pogoje,
primerne objekte za športno rekreacijo, igrišča, trim steze, otoke športa za vse, kjer bi bili ljudje
lahko aktivni. Število športno aktivnih namreč narašča z višino sredstev, namenjenih za športne
objekte. Treba je ponuditi dobre vadbene programe in ustrezne strokovnjake, kajti le strokovno
usposobljeni kadri imajo znanje za ustvarjanje novih storitev. Kdo ima znanje in kako do znanja?
Na Fakulteti za šport potekajo programi usposabljanja strokovnih kadrov v športu pod okriljem
Centra vseživljenjskega učenja v športu. Programi potekajo v povezavi z nacionalnimi panožnimi
zvezami in so namenjeni kadrom, ki delajo v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega ponuja programe
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usposabljanja za študente tudi Center za univerzitetni šport. Na ta način se spodbuja se študente
za vodenje in delo z mladimi, oziroma na splošno za vodenje različnih rekreativnih programov.
V študijskem letu 2009/10 seje na Fakulteto za šport vpisala tudi prva generacija študentov
bolonjskega triletnega študija Športna rekreacija, kjer bodo študentje dobili ustrezna znanja za
načrtovanje, vodenje in izvajanje različnih športno rekreativnih programov.

Gremo v naravo?
Katero športno rekreativno aktivnost izbrati, da bomo najbolj uživali, največ naredili za svoje
zdravje in zadovoljili svoje vadbene cilje? Na splošno bi lahko rekli, da se ljudje najraje odločamo
za aktivnosti, ki so nam všeč, s katerimi se lahko ukvarjamo v neposrednem bivalnem okolju, ki
so aerobnega tipa, cenovno dostopne in s katerimi se lahko ukvarjamo vse leto ter tudi do pozne
starosti.

Slika 1. Najbolj priljubljene športnorekreativne dejavnosti po odstotkih udeležencev v letu 2008
Rezultati raziskav SJM (Slovensko javno mnenje) kažejo, da Slovenci najraje hodimo,
plavamo, kolesarimo, smučamo, planinarimo in tečemo. Zanimivo je, da kljub pojavu modemih
športnorekreativnih aktivnosti (npr. različne zvrsti aerobike, skupinske fitnes vadbe...), ostajajo
gibalne aktivnosti v naravi najbolj priljubljene. Aktivno preživljanje prostega časa v naravi ima
očitno za Slovence poseben čar. Zadnje raziskave kažejo, daje hoja še vedno najbolj popularna
oblika gibalne aktivnosti. Kar 58% odraslih Slovencev se najraje ukvarja s hojo (Slika 1). Podatek
ni presenetljiv, saj je hoja bazična človekova aktivnost, ki ima številne pozitivne učinke na zdravje
(Zhu, 2008).
Hoji na prvem mestu sledita plavanje in cestno kolesarjenje, kar v primerjavi z rezultati raziskav
preteklih let ni nič novega (Slika 1). Te športne panoge so se usidrale na prvih treh mestih. Alpsko
smučanje ter planinstvo in gorništvo (na 4. in 5. mestu po priljubljenosti) pa bi lahko poimenovali
tudi del identitete Slovencev. Mnogi Slovenci so sprejeli planinstvo kot temeljno dejavnost ob
vikendih, alpsko smučanje pa kot način življenja v zimskem času. Aktivnosti, ki se odvijajo v
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naravi in za katere se odloča več kot 5% anketiranih, so še tek v naravi, rolanje (na rolerjih) in
gorsko kolesarjenje.

Kaj pa organizirana vadba v naravi?
Če smo prej napisali, daje s strani stroke zaželena organizirana in redna vadba, in če vemo, da
se Slovenci najraje ukvarjamo z dejavnostmi v naravi, potem je logičen zaključek - organizirana
vadba v naravi. Društva bi torej lahko ponudila ustrezne vadbene programe, ki bi jih vodili
strokovno podkovani kadri in kateri bi se odvijali v naravi. Zakaj ne bi organizirali npr, vadbe
nordijske hoje za osebe s povečano telesno težo? Ali pa morda vadbo kolesarjenja za osebe z
bolečinami v hrbtenici? Mogoče bi povabili upokojence na vadbo hoje v dopoldanskem času?
Če vemo, kaj imajo ljudje radi, jim lahko, seveda pod vodstvom strokovnjaka, ponudimo pakete
različnih vadbenih programov z različnimi vadbenimi cilji. Prej omenjeni strokovnjaki s potrebnim
znanjem v tem primeru predstavljajo dodano vrednost.

Literatura:
1. Hassmen, P., Koivula, N. & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: a population
study in Finland. Prev Med, 30, 17-25.
2. Kromhout, bloemberg, Siedell, Nissinen and Menotti, 2001
3. Mišigoj-Durakovič, M. et. al (2003). Physical activity and health. Ljubljana: ZDŠD, FŠ, KIF, ZŠ.
4. Seefeldt, V., Malina, RM & Clark, MA (2002). Factors affecting levels of physical activity in adults. Sports
Med, 32 (3), 143-168.
5. Pori, M., Bednarik, J. & Kolenc, M. (2008). Šport recreation from the point of view of financial resources used
since 1999. Šport, 56, suppl., 27-32.
6. Zhu, W. (2008). Let’s keep walking. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40 (suppl), 509-511.
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ŠPORTNI KLUB DNK IN DNEVNIKOVI DOGODKI 2010
Sonja Vidonja
Robert Zevnik

V Dnevnikovem športnem klubu DNK pripravljamo dogodke z mislijo na vse generacije, na
posameznike in družine, na začetnike in aktivne športnike. Namenjeni so razvedrilu, spoznavanju
novih oblik rekreacije ter druženju aktivnih ljudi in ljubiteljev gibanja na prostem. Celodnevni
programi vsebujejo športno-rekreativne aktivnosti za krepitev zdravja, telesa in tekmovalnega
duha, glasbeni program, pestre dejavnosti za otroke, poskrbljeno je tudi za hrano in pijačo za
udeležence.

Poslanstvo
- promocija športa in rekreacije kot zdrave oblike druženja, razvedrila in sprostitve
- krepitev športnega in tekmovalnega duha
- raznovrstne športne discipline in različne oblike rekreacije ob podpori stroke približati najširši
javnosti - nepoznavalcem in začetnikom
- spodbujati prebivalstvo k aktivnemu preživljanju prostega časa
- v skladu s poslanstvom in družbeno odgovornostjo medijske hiše povezovati in uresničevati
interese posameznikov in skupin na področju športa in rekreacije ter krepiti odnose z bralci,
naročniki in uporabniki medijev časopisne družbe Dnevnik

Naloge:
-

Organizacija športnih prireditev za najširšo javnost
Izvedba dogodkov in tekmovanj
Promocija aktivnosti in delovanja športnega kluba DNK
Izobraževanje v sodelovanju z drugimi organizacijami - ustanovami in kvalificiranimi društvi
ter zvezami na področju športa in rekreacije

Vizija
S povezovanjem organizacijskih znanj, tehnoloških zmogljivosti in vpliva medijev družbe
Dnevnik bomo vzpostavili prostor sproščene komunikacije, neformalnega druženja in sodelovanja
posameznikov ter interesnih skupin na področju športa in rekreacije ter na tej podlagi izoblikovan
pojem slovenskega športnega duha razširili prek institucionalnih in nacionalnih meja.
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DOGODKI 2010
Učenje teka na smučeh
Na Rogli je v nedeljo, 10. januarja potekal Prvi Dnevnikov tek na smučeh, velik družinski in
medijski dogodek, katerega se je udeležilo okrog 350 obiskovalcev. Ob pomoči inštruktorjev
so se učili pravilne tehnike, se podali na tekaško progo, sodelovali na tekmi teka na smučeh, se
okrepčali ob pohorskem loncu in sodelovali v nagradni igri za vikend paket na Rogli.

Dve tekmi teka na smučeh
Ob 11. uri se je začela Dnevnikova desetka, tekmovanje na 10 kilometrov za izkušene in vzdržljive
z bogatimi nagradami za najhitrejše v moški in ženski konkurenci. Za novince na tekaških smučeh
pa smo ob 12. uri pripravili tek po smučini Petre Majdič (ni merjenja časa). Tekmovalcem in
udeležencem prireditve so med drugim podelili tudi počitniški vikend paket na Rogli in nagrade
centra Althea in Alpine.

Zabava in aktivnosti po tekmi
Organizirali smo zabavni program pod šotorom, odrski program in zabavo za otroke z lutkarico,
dramaturginjo in igralko, ki seje otrok dotaknila s številnimi predstavami, Ajdo Ross ter glasbeno
skupino z izredno širokim repertoarjem Trio Kranjc, ki izvaja tako najbolj znane klasične skladbe
v unikatni priredbi kot tudi skladbe z elementi etno in folk glasbe z vsega sveta. Celodnevno
prireditev bosta povezovala moderatorja Radia Ekspres Klemen Bunderla in Petra Skrivamik.
Podrobnosti:
• 350 prijavljenih, ki so se učili osnov teka na smučeh z učitelji v sodelovanju s Smučarsko
zvezo Slovenije,
• Močna komunikacijska podpora (za 87.000 EUR oglasnega prostora)
• Uredniško sodelovanje Dnevnikovih edicij (številni prispevki naših novinarjev in članki
strokovnjakov)
• Projekt priloge Denar In, sodelovanje z Radiom Ekspres, interni oglasi, promocija teka in PR
članki v naših tiskovinah

Dan nordijske hoje z Niko
V soboto, 22. maja 2009, je od 10. ure dalje v Šmarjeških Toplicah, v idiličnem naravnem
okolju potekal Dan nordijske hoje z Niko, ki gaje Dnevnik, d.d., organiziral skupaj s Smučarsko
zvezo Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije. Športno-rekreativno druženje v znamenju
nordijske hoje je bilo namenjeno vsem ljubiteljem športa, posebno pa družinam, saj je za otroke
pripravljen pester spremljevalni program.

Učenje nordijske hoje z učitelji
Učitelji nordijske hoje so udeležencem pomagali osvojiti pravilno tehniko, nato so se podali na
3- oz. 6-kilometrski nordijski pohod. V nadaljevanju bo v okviru družabnega programa nastopila
Elda Viler, veliko presenečenj pa je pripravljenih tudi za otroke. Vsi udeleženci se bodo potegovali
za bogate praktične nagrade pokroviteljev, vsak pa bo dobil tudi topel obrok in darilno vrečico.

Pester program za otroke in družine
V okviru celodnevnega družabno-rekreacijskega dogodka, kije namenjen družinam, pripravljajo
pester program za otroke. Lahko se bodo lahko udejstvovali na ustvarjalnih delavnicah, cirkuških
delavnicah, si ogledali lutkovno predstavo in se pomerili v mini olimpijadi, ki jo pripravljamo v
sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Družabni del bo dosegel vrhunec z glasbenim
nastopom Elde Viler.
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Program Dneva nordijske hoje z Niko:
10.00 - prihod in prijave obiskovalcev, ki se bodo udeležili pohoda na 6 km, ter učenje pravilne
tehnike nordijske hoje;
11.00 - začetek pohoda na 6 kilometrov;
11.00 - prihod obiskovalcev, ki se bodo udeležili pohoda na 3 km, ter učenje pravilne tehnike
nordijske hoje;
12.00 - začetek pohoda na 3 km;
12.00 - vrnitev prvih pohodnikov in pogostitev (prve nagradne igre);
13.00 (in zatem vsako polno uro) - žrebanje za nagradne igre;
13.30 - nastop Elde Viler;
16.00 - zaključek.

Za otroke:
10.00 - 15.00 - delavnice za otroke
12.30 - lutkovna predstava
13.15 - Mini olimpijada (izvaja OKS)

Prijave
Za Dan nordijske hoje z Niko smo prijave zbirali na spletni strani http://nordijskahoja.dnevnik.si.

Nordijska hoja
Nordijska hoja je primerna za ljudi vseh starosti in za različne ravni telesne pripravljenosti,
posebno privlačna pa je za družine, saj pomeni kakovosten in zdrav način preživljanja skupnega
časa. Nordijska hoja je eden najbolj učinkovitih, varnih in dostopnih športov. Gre za intenzivno
hojo s posebnimi palicami. Med pravilnim izvajanjem hoje je aktivnih približno 90 odstotkov
mišic, med hojo pa najbolj občutimo delovanje nog in rok, pa tudi zadnjice, krepijo se trebušne
in hrbtne mišice, medtem ko se mišice ramenskega obroča in vratu sproščajo.

Podrobnosti:
• 600 prijavljenih, ki so se učili nordijske hoje
• Uredniško sodelovanje Dnevnikovih edicij (številni prispevki naših novinarjev in članki
strokovnjakov),
• Sodelovanje z Radiom Center,
• Močna komunikacijska podpora (za 87.000 EUR oglasnega prostora)

1. Dnevnikov duatlon
V Termah Čatež smo pripravili prvo Dnevnikovo tekaško-kolesarsko tekmovanje, ki se ga je
udeležilo več kot sto profesionalnih in rekreativnih športnikov. Najmlajši so tekmovali v cici
duatlonu, starejši pa so se pomerili v dveh disciplinah: v supersprint duatlonu (2km teka, 8km
kolesarjenja, Ikm teka) in v sprint duatlonu (5km teka, 20km kolesarjenja, 2,5 km teka).
V najtežji disciplini je zmagal Hrvat Gordan Petkovič, medtem ko je bila v ženski konkurenci
skoraj brez konkurence naša najboljša triatlonka Mateja Šimic. Kot podeljevalec nagrad se je
Dnevnikovega duatlona udeležil tudi olimpijski in svetovni prvak Primož Kozmus. Izvedeli smo,
da se pospešeno pripravlja za kolesarski maraton Franja. Dnevnikov duatlon je imenitno uspel in
veseli smo, da se naša hiša uspešno uveljavlja tudi na športnih področjih.
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Podrobnosti:
• 130 udeležencev
• Uredniško sodelovanje Dnevnikovih edicij (številni prispevki naših novinarjev in članki
strokovnjakov),
• Sodelovanje z radijsko postajo Studio D,
• Močna komunikacijska podpora (za 161.000 EUR oglasnega prostora)
• Sodelovanje s Triatlonsko zvezo Slovenija , bogate nagrade za zmagovalce

Golf Turnir - Dnevnik ProAm
Drugi vikend letošnjega septembra bo na igrišču za golf v Mokricah zaznamovan s prijetnim
druženjem in tekmovanjem v natančnih zamahih golfistov. V sodelovanju s PGA bosta namreč
v soboto, 11. septembra, potekala Dnevnikov Open turnir, v nedeljo, 12. septembra, pa tretji
Dnevnikov ProAm turnir.

Razpis in pravila za Dnevnikov Open turnir najdete na spletni strani http://dnk.dnevnik.si in www.
golfportal.info. Po turnirju sledi večerja v restavraciji igrišča Mokrice z podelitvijo in žrebanjem
bogatih nagrad. Glavna Nagrada je skuter.

Dnevnikov ProAm
Že tretjič bo pod vodstvom profesionalnih inštruktorjev 12. septembra v okviru Dnevnikovega
ProAm turnirja potekal brezplačni tečaj golfa, celodnevna dogodka, kije namenjen popularizaciji
športa in povečevanju števila igralcev golfa. Na ProAm turnirjih se pomerijo ekipe, ki jih
sestavljajo tako ljubiteljski igralci golfa kot profesionalci. Dnevnik je doslej že dvakrat izvrstno
pripravil ProAm, kije pritegnil predstavnike številnih uglednih podjetij, ki so gostili poslovne
partnerje. Glede sodelovanja vašega podjetja na prihajajočih ProAm-ih se lahko obrnete na g.
Miha Vrbinca (031 388 973, miha.vrbinc@dnevnik.si).

Lani zmaga ekipa Clarusa - kdo bo slavil letos?
Lanskoletnega Dnevnikovega ProAm golf turnirja v Mokricah se udeležilo 19 ekip. Postopen
start ekip se je začel že ob deveti uri, tekmovanje pa je trajalo vse do četrte popoldne, ko se je
začelo tekmovanje Hole in one. To sicer ni prineslo zmagovalca, dobra volja med ekipami pa je
vseeno ostala. Med profesionalci je lani na ProAm-u zmagal Gregor Slabe, med ekipami pa si
je bruto zmago prisvojila ekipa Januš/Aktiva skupina, drugo mesto je zasedla Športna loterija,
tretje pa Samsung. Neto zmago so zaslužili ekipa Clarus, drugi so bili A Cosmos, tretji pa Dan
Kuchen.

Podrobnosti:
• Brezplačno učenje golfa, organizirano med golf turnirjem Dnevnik Pro am
• Sodelovanje z Golf zvezo Slovenija.

Medijska sponzorstva
Dnevnik je s svojimi edicijami sponzor številnih vidnejših dogodkov s področja kulture,
gospodarstva, izobraževanja in športa. Dnevnik aktivno sodeluje na Slovenskem oglaševalskem
festivalu, v sklopu katerega organizira jadralsko preizkušnjo, ki se imenuje Dnevnikova regata.
Že nekaj let je Dnevnik pokrovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije, Atletske zveze Slovenije in
generalni medijski sponzor hokejskih klubom HDD Tilia Olimpija in HK Acroni Jesenice. Obenem
podpira tudi odbojkarski klub ACH Vblley in Dnevnikov šolski ekipni kros ter je štipenditor treh
perspektivnih mladih športnikov.
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POROČILO IZ SVETOVNEGA KONGRESA
ŠPORTA ZA VSE 2010
Gorazd Cvelbar

Kot predstavnik Slovenskih nevladnih organizacija sem se udeležil 13. svetovnega kongresa
športa za vse, kije potekal od 14. do 18.6. v Jyvaskuli na Finskem. Kongresa seje udeležilo 586
delegatov predstavnikov nevladnih športnih organizacij iz 92 držav iz celega sveta.
Gostitelj kongresa je bil Finski olimpijski komite. Organizirala sta ga raziskovalni center za
zdravje in športne znanosti ter center za neuromuskulame raziskave univerze v Jyvaskuli pod
pokroviteljstvom Mednarodnega olimpijskega komiteja in njegove komisije za šport za vse v
sodelovanju z Svetovno zdravstveno organizacijo in Zvezo mednarodnih športnih zvez.
Vsebinsko je bil kongres posvečen temi: Promocija športa za vse: Prednosti in strategije za 21.
stoletje.
V izmenj avi pogledov in izkušenj z ostalimi udeleženci in seznanitvij o z najnovej širni znanstvenimi
spoznanji sem pridobil pomembne informacije, ki jih bom predstavil slovenskim nevladnimi
organizacijam, ki delujejo in se povezujejo na tem področju.
Na koncu kongresa je bila sprejeta sklepna deklaracija, ki jo lahko razumemo tudi kot akcijski
dokument za skupno delovanje.

SKLEPNA DEKLARACIJA
Ker je šport pravica vsakega človeka kongres prepoznava:
nujnost optimalnih in enakih možnostih za telesno aktivnost preko razpoložljivih in dostopnih
površin (vključno z odprtimi površinami), opremo in ostalimi pogoji primernimi potrebam
skupnosti.
Potrebo po vzpodbujanju udeležbe z skrbno pripravljenimi, inovativnimi programi od
tradicionalnih iger do športa.

Grožnjo in ceno, ki jo družba plačuje zaradi zmanjšanja telesne aktivnosti, predvsem med mlajšimi
odraslimi in zlasti globalne incidence manjše ravni telesne aktivnosti na delovnih mestih.
Nujnost posvečanja skrbi zdravi prehrani in prehranjevalnih navad za zmanjšanje incidence
debelosti in kroničnih bolezni.

Družbene in zdravstvene dobrobiti zmanjšanja časa posvečenega sedečemu načinu življenja,
predvsem tistega pred ekranom vključno z računalniškimi igrami, socialnimi internetnimi omrežji
in televizijo.

Pomen in rastočo popularnost nestrukturiranih, zmernih telesnih aktivnosti (kot je ne tekmovalna
rekreacija, vključno z jogingom, hojo in kolesarjenjem) in iger s prilagojenimi pravili.
Nujnost spodbujanja in vključevanja udeležbe v telesnih aktivnostih, ki naj bodo vseživljenjske
in pri tem izhajati strankam prilagojenega pristopa, ki naslavlja specifične potrebe vsake starostne
skupine.

Pomembnost ciljne skupine mladih in vplivanja na njihovo zgodnje vključevanje v telesno
aktivnost, vključno z nestrukturiranimi športnimi aktivnostmi, rekreativnim športom in športno
vzgojo v šolah z namenom oblikovanja stalnih življenjskih navad.
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Kongres naslavlja in vzpodbuja športno gibanje da prevzame vodilno vlogo pri impelemtaciji
neposrednih aktivnosti v boju proti upadanju telesne aktivnosti v družbi predvsem z:

Športne zveze naj promovirajo šport za vse za vse starostne skupine in v celotni družbi, zlasti s
programi telesne aktivnosti namenjenim boljšanju zdravja, V svojih strukturah
naj oblikujejo odbore ali komisije za šport za vse in šport za vse vključijo tudi v izjave o svojem
poslanstvu.
Nacionalni olimpijski komiteji naj vzpodbujajo, promovirajo in organizirajo projekte športa za
vse za vse starostne skupine v sodelovanju z ostalimi športnimi institucijami in organizacijami in
naj tudi oblikujejo odbore ali komisije športa za vse.
Športni klubi in društva ter ostale nevladne organizacije naj zagotovijo programe telesnih
aktivnosti za mlade, ki bodo potekali pred in po pouku.

V promocijo telesnih aktivnosti in zdravja ter družbenih in vedenjskih sprememb povezanih z
njimi naj se vključijo »športne zvezde«

Mednarodni olimpijski komite naj razvije set navodil za aktivnosti namenjene športu za vse
vključno s posebnimi programi za vse dele olimpijskega gibanja.
Kongres ravno tako prepoznava odgovornost vseh deležnikov v športu za vse - posameznikov,
družin, šol, delovnih organizacij, zdravstvenih institucij, nevladnih in vladnih organizacij na vseh
ravneh. Naj pričnejo z akcijo. Naj športno gibanje združi moči s temi deležniki ter v sodelovanju
z njimi koordinira in oblikuje zveze za močno več nivojsko in združeno akcijo.

Glede na to kongres spodbuja:
Ljudi vseh starosti , da se pričnejo ukvarjati z različnimi telesnimi aktivnostmi, ker različne
aktivnosti zagotavljajo različne pozitivne učinke na zdravje.

Posameznike da vključijo zmerno telesno aktivnost, kot sta hoja in kolesarjenje (tudi zaradi
transporta, kjer je možno) in nestrukturirano športno rekreacijo v svoje vsakdanje življenje.
Družine, da so zgled in da pozitivno vplivajo s svojo lastno telesno aktivnostjo ter so zainteresirane
za šolsko športno vzgojo in rekreativne aktivnosti v skupnosti.

Družine, da zagotovijo primerne priložnosti otroka za udeležbo v strukturiranih in nestrukturiranih
telesnih aktivnostih ter jih spodbujajo k udeležbi in pri tem upoštevajo njihove sposobnosti in želeje.

Zdravstveni sektor, da oblikuje močnejše povezave s športnim gibanjem na vseh ravneh ter
prične s promocijo in z učinkovitimi akcijami upoštvajoč globalne težave z upadanjem telesne
aktivnosti in s tem povezanim pojavom debelosti in kroničnih bolezni, kot so diabetes in srčno
žilna obolenja.
Šole, da prično sodelovati s privatnim sektorjem, vlado in skupnostjo pri zagotavljanju objektov
in potrebnih virov za športno opremo in izvedbo programov telesne aktivnosti.
Da se Športna vzgoja razširi in ravno tako izven kurikulami programi in se s tem mladim
zagotovi, dnevne športno rekreativne dejavnosti vključno z fitnes programi ter tekmovalnimi in
netemovalnimi športnimi aktivnostmi.
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Predvsem vladne službe na nivoju odločanja, da razvijejo vzgojene kurikulame okvire, ki bodo
vključevali obvezne ure športne vzgoje z rastočo kvaliteto telesnih aktivnosti in poučevanjem o
pozitivnih učinkih telesne aktivnosti in primerne prehrane.
Vlade in vladne agencije da v sodelovanju z šolami pripravijo sporazumno uporabo igrišč in
rekreacijskih centrov, da bodo ti na voljo prebivalcem, športnim klubom in ostalim nevladnim
organizacijam za strukturirane in nestrukturirane telesne aktivnosti, ko so šole zaprte. Pr tem naj
oblikujejo politike ki urejajo medsebojna razmerja.

Vlade, predvsem regionalne in nacionalne, javne zdravstvene službe in vojsko, da v popolnosti
upoštevajo pomembnost pozitivnega socialnega, zdravstvenega in ekonomskega učinka
primerne telesne aktivnosti prebivalstva. Pri oblikovanju politik na področju športa, zdravstva in
urbanističnega načrtovanja vključno z skrbjo za javne površine namenjene športu in rekreaciji naj
upoštevajo ceno, ki jo za družbo predstavlja zmanjševanje telesne aktivnosti prebivalstva.

ZVEZA ZA ŠPORTNO REKREACIJO SLOVENIJE
Karel Lazar

Predstavitev je na volja na http://www.sportna-rekreacija.si/
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MOTIVI UDELEŽENCEV DOBRODELNE 12 URNE
KOLESARSKE PRIREDITVE ZA UKVARJANJE S ŠPORTOM
Aleksej Dolinšek

Izvleček
Glavni cilj raziskave je bilo ovrednotenje posameznikovih motivov za ukvarjanje s kolesarjenjem.
V raziskavo je bilo vključenih 53 posameznikov, ki so se udeležili 12 urnega dobrodelnega
kolesarjenja dne 27.3.2010 v Ajdovščini, pod sloganom „Pomagajmo otrokom do še lepšega
otroštva44. Anketiranci so izpolnili anketni vprašalnik z 18 predlaganimi motivi. Glavni razlogi
za ukvarjanje s kolesarjenjem so bili užitek, osebno zadovoljstvo in skrb za zdravje, najmanj
pomemben pa jim je zaslužek.
Ključne besede: motivi, kolesarjenje, ultramaraton

GIBALNE NAVADE IN OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA ZAPOSLENIH V
PODJETJU LEKD.D.
Jasna Merčun

Izvleček
Glavni cilj raziskave je bil raziskati načine preživljanja prostega časa, nekatere vidike ukvaijanja s
telesno dejavnostjo in osebno oceno zdravstvenega stanja zaposlenih in študentov v podjetju Lek
d.d. Vzorec meijencev je zajemal 55 ljudi, od tega 50 žensk in 5 moških, v treh starostnih skupinah:
do 30 let, od 30 do 40 let in od 40 do 50 let. Za pridobitev želenih podatkov smo uporabili anketni
vprašalnik. V vzorec spremenljivk smo zajeli socialno demografske značilnosti, gibalno dejavnost,
zdravstveno stanje in morfološke spremenljivke (telesna teža, telesna višina, ITM). Podatke smo
obdelali s programom Excel za Windows. Z raziskavo smo ugotovili, daje več kot četrtina anketirancev
prekomerno hranjenih. Največ jih preživi svoj prosti čas z družino, sledi gledanje televizije in
ukvarjanje s športom. S športno dejavnostjo se manj kot 10 % anketirancev ukvarja vsak dan, 26 %
dva do tri krat tedensko, ostali pa so športno skoraj neaktivni. Največ se jih ukvarja s tekom, nato s
hojo, aerobiko, pohodništvom in fitnesom. Na vprašanje, kako vpliva vaša športna dejavnost na vaše
počutje na delovnem mestu je velika večina (78 %) odgovorila, da delo opravljajo lažje in se počutijo
bolje. Svoje zdravstveno stanje je velika večina (95 %) ocenila za dobro ali odlično. Od bolezni so
se med zaposlenimi v zadnjem času najpogosteje pojavljale utrujenost, glavobol ter bolečine v vratu
in križu. Večina zaposlenih je pod stresom in menijo, da so njihove zdravstvene težave povezane z
njihovim delovnim mestom. Kar 71 % anketirancev ni zadovoljnih s svojo telesno težo.
Ključne besede: gibalna dejavnost dejavnost, zdravstveno stanje, prosti čas, indeks telesne mase,
stres

POGLED SREDNJEŠOLK NA ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE
Barbara Čelan

Izvleček
Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, koliko srednješolkam pomeni šport oziroma športna vzgoja. Vzorec
meijenk je zajemal 30 dijakinj Srednje šole Slovenska Bistrica, starih 15 in 16 let. Podatke o stališčih
do športa smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Ugotovili smo, da se velika večina dijakinj (67%)
rada ukvarja s športom tudi v prostem času ter da se zavedajo pozitivnih učinkov gibanja na zdravje.
Pomembno se jim zdi tudi športno udejstvovanje starejših ljudi ter vlaganje družbe v šport ter zavzemanje
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za športno vadbo vseh ljudi. Večina (73%) športa po končanem šolanju ne namerava opustiti.
Ključne besede: srednješolke, stališča, šport

ŠPORTNOREKREATIVNA DE JAVNOST IN ZDRAVJE
Gregor Furek

Izvleček
Zbrani znanstveni izsledki kažejo, da je gibalna aktivnost zelo koristna za zdravje. K izboljšanju
zdravja in bolj kakovostnemu načinu življenja pripomorejo vse oblike gibanja in telesne vadbe, ki
jih vzdržujemo daljše obdobje. V letih od 1995 do danes je bilo narejenih več raziskav o vplivu
telesne aktivnosti na zdravje. Leta 2007 sta Ameriško združenje za srce in Ameriško združenje za
medicino športa priporočila, da potrebujejo za vzdrževanje zdravja odrasel človek med 18 in 65 leti
30 minut zmerne telesne vadbe 5 dni v tednu ali 20 minut bolj intenzivne vadbe 3 dni v tednu ali
kombinacij zmerne in intenzivne vadbe (Oja, Buli, Fogelholm, Martin, 2010). Telesna aktivnost je
pomembna za ohranjanje zdravja mišic in kosti, če smo telesno aktivni več, kot so priporočila, pa to
preprečuje zvišanje telesne mase. Priporočila za starejše so podobna, le da se priporočajo še dodatne
vaje za ravnotežje in prožnost. V nalogi smo predstavili pomen telesne aktivnosti na zdravje ter
priporočila o količini telesne aktivnosti za posamezne starostne skupine
Ključne besede: telesna aktivnost, športna rekreacija, zdravje, priporočila

OBVLADOVANJE IN PREMAGOVANJE STRESA ŠTUDENTOV
FAKULTETE ZA ŠPORT
Miha Planinc

Izvleček
Čas študija je za mnoge naporen čas. Študentje soočen z mnogimi zahtevami in obremenitvami, s
katerimi se mora na nek način spoprijeti in jih uspešno razrešiti. Vse to pa lahko vodi do prevelikih
obremenjenosti ali stresa. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako se študentje fakultete za
šport soočajo z vsakodnevnimi stresorji in kakšno je njihovo trenutno psihično stanje. V raziskavo
je bilo zajetih 44 slušateljev, od tega 52,2% žensk in 47,7% moških. Povprečna starost je bila 21,45
let. Večina, 84,1% jih je obiskovala 2. letnik starega programa Športna vzgoja, 15,9% pa je bilo 1.
letnikov Bolonjskega študija smer Športna rekreacija. Uporabili smo General health questionnarie,
prirejeno verzijo GHQ (Goldberg, 1972), ki zajema 13 postavk. Anketiranci so odgovarjali na
petstopenjski lestvici Linkartovega tipa, kjer 1 pomeni, da sploh niso imeli težav, 5 pa pomeni, da
so imeli težav veliko več kot običajno. Rezultati nam kažejo, da so imeli študentje v zadnjem času
največ težav s koncentracijo, sledi razdražljivost in občutek da so pod pritiskom. Ugotovili smo, da
študentje nimajo večjih psihičnih motenj. O sebi imajo pozitivno mnenje ter se počutijo koristne in
sposobne opravljati svoje delo. Depresije in počutja nesrečnosti med njimi ni zaznati.
Ključne besede: stres, vprašalnik zdravja GHQ, študenti

PREPOZNAVANJE WELLNESSA IN NJEGOVEGA POMENA PRI OBLIKOVANJU
ŽIVLJENSKEGA SLOGA
Hari Centa

Izvleček
Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno je poznavanje wellness procesa in njegovih sestavnih
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delov pri študentih Fakultete za šport. Vprašalniki so bili posredovani 51 študentom, med katerimi
je bilo 27 moških in 24 žensk, starih med 20 in 29 let. Po pomembnosti umeščanja v wellness proces
so od 1 do 5 ovrednotili vse aktivnosti, ki so bile podane kot so del wellness procesa. Rezultati
raziskave so pokazali, da sta za večino najpomembnejši telesna in čustvena plat wellness procesa.
V ospredju so bile aktivnosti kot so skrb za telesno težo in zdravo prehrano, nadziranje stresa,
spodbujanje pozitivnih čustev, notranje zadovoljstvo in mir, spodbujanje pozitivne samopodobe
in samozavesti. Vrednosti so se gibale med 3,7 in 4,7.
Ključne besede: wellness, anketa, vidiki zdravja

PSIHOLOŠKA PRIPRAVA ŠPORTNIKA
Miran Kaligarič

Izvleček
Glavni cilj raziskave je bil analizirati psihološko pripravo športnikov iz Obale. Anketiranih je
bilo 96 športnikov iz Obale, od tega 33,3% žensk in 66,7% moških. Proučen je bil le manjši
vzorec populacije športnikov, ki tekmujejo v članskih kategorijah, in sicer v 1., 2. državni ligi
oz. v mednarodni kategoriji. V 1. državni ligi nastopa 60 (62%) anketirancev, v 2. državni ligi
21 (22%), v mednarodnem rangu pa 15 (16%). Vključeni so bili športniki iz naslednjih športnih
panog: jadranje, košarka, rokomet, namizni tenis, veslanje, nogomet, kickboxing, atletika,
vaterpolo, fitnes, ples, plavanje, karate, mali nogomet in odbojka. Ankete kažejo, da je največ
športnikov pred športnim nastopom samozavestnih in optimističnih. Največjo skrb jim predstavlja
nezadovoljstvo s svojimi pričakovanji/cilji, sledi slaba predstava in poraz. Anketirani športniki
najmanjšo skrb posvečajo mnenju soigralcev po slabi predstavi. Večina anketirancev je ocenila,
da v klubu, kjer delujejo, ustrezno skrbijo za psihološko pripravo športnikov. Rezultati kažejo, da
pri kar v 60% psihološko pripravo opravljajo trenerji, v 46% se pripravijo sami.
Ključne besede: psihološka priprava, vrhunski športniki, vprašalnik

ANALIZA NEKATERIH DINAMIČNIH VIDIKOV OSEBNOSTI MED VRHUNSKIMI
ŠPORTNIKI
Urban Jarc

Izvleček
Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti vrednote vrhunskih športnikov, ki imajo kategorizacijski
razred olimpijskega komiteja Slovenije. Vzorec merjencev je zajemal 19 športnic in 21 športnikov
starih od 14 do 35 let, ki tekmujejo v individualnih športih. V raziskavi smo uporabili Muskovo
lestvico vrednot, ki obsega 55 vrednot, katere so anketiranci ovrednotili z vrednostmi od 0 do
100. Rezultati so pokazali, da so pri starejših močno v ospredju vrednoti šport in gibanje ter šport
in rekreacija. Športnicam je pomembnejše prijateljstvo, svoboda in razumevanje, športnikom pa
šport in gibanje, prostost in gibanje ter pravičnost.
Ključne besede: vrednote, vrhunski športniki
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POROČILO O DELU OKS-ZŠZ, ODBORA ŠPORTA ZA VSE V
MED KONGRESNEM OBDOBJU
Gorazd Cvelbar

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je prek svojega odbora športa za vse
nadaljeval z uresničevanjem srednjeročnega programa in že utečenimi programi ter pričel izvajati
tudi nekatere nove projekte.

Marketinške in medijske aktivnosti na področju športne rekreacije
Vzpostavili smo informacijsko platformo, ki omogoča zbiranje in posredovanje podatkov o
možnostih za športno rekreativno dejavnost najširših množic. Sistem je funkcionalen, bazira na
športno civilni regijski organiziranosti in zagotavlja brezplačno dostopnost tovrstnih informacij,
tako za izvajalce programov, kot za zainteresirane medije, ki podatke objavljajo. Razvitje bil v
okviru osrednjega državnega informacijskega sistema, kar v perspektivi omogoča povezljivost
z razvidi usposobljenega kadra in športnih objektov. Sistem predstavlja nadaljevanje javnega
informacijskega servisa na področju športne rekreacije, ki gaje razvil ukinjeni Zavod za šport.
Predvidena je tudi vzpostavitev novega orodja, ki bi vsem izvajalcem omogočalo nove
funkcionalnosti v smislu možnosti neposrednih rezervacij in plačila startnin in vadnin.
V sodelovanju z družbo Olimp in partnerskimi podjetji OKS-ZŠZ je bila izvedena medijska
kampanja, namenjena osveščanju in vzpodbujanju javnosti k spremembi življenjskega sloga: »S
športom v nov olimpijski življenjski slog«. S sloganom »Migaj raje z nami« smo bili prisotni
v široki paleti medijev od televizije, radijskih postaj, tiskanih medijev, spletnih straneh do
transparentov na športno rekreativnih prireditvah. Po raziskavi partnerskega podjetja Mediana
je bila kampanja dobro opažena in sprejeta v javnosti. Rezultati javno mnenjske raziskave tudi
podpirajo aktivnosti OKS-ZŠZ na področju športne rekreacije in vse bolj prepoznavajo vlogo
organizacije na področju športa za vse.
Na splošno smo bili v tem obdobju na medijskem področju zelo aktivni in kljub zaostrenim
finančnim razmeram smo uspeli realizirati večino zastavljenih projektov. Konceptualno,
vsebinsko in oblikovno prenovljeno oddajo »Migaj raje z nami«, kije bila redno na sporedu vsak
petek popoldne na drugem programu TVS s ponovitvijo v nedeljo zadnji dve leti (predhodno
oddaja Zdaj) smo skrčili na osem premiernih oddaj v januarju in februarju in dve v novembru in
decembru. Za zagotovitev dolgoročne finančne stabilnosti oddaje in ostalih projektov odbora je bil
v okviru te delovne skupine pripravljen tudi novi marketinški model, ki pa žal ni dal pričakovanih
rezultatov.

Razširili mrežo medijev, v katerih redno tedensko objavljamo informacije, namenjene športu
za vse: TVS: telopi z napovedmi ŠR prireditev v obvestilih na prvem programu (360 - letno)
polurna oddaja (46 letno), teletekst, spletne strani; Dnevnik - redna tedenska rubrika, Večer redna tedenska rubrika, Primorske novice - redna tedenska rubrika, Gorenjski glas - tedensko,
Dolenjski list - tedensko, Pomurski vestnik - tedensko, Celjan, Zasavec, Savinjske novice,
Revije: Šport, Viva, Karizma Bicikel, Vzajemnost, Lipov list; radijske postaje: Štajerski val,
Koroški radio, Radio SI, Murski Val, Radio morje; Radio Laser. Spletni portali: www.olimpic.
si, 12 regijskih portalov, www.migajznami.si,www.najdi.si, www.nformacije.net, www.bicikel.
com, www.seniorji.si.....
Stalne rubrike so se pričele objavljati tudi v internih glasilih zainteresiranih podjetij sponzorjev
in partnerjev OKS-ZSZ.
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Odmeven je bi tudi projekt »Slovenski dan športa«, ki smo ga pripravili v sodelovanju z društvom
športnih novinarjev Slovenije ob dnevu OKS - 15. oktobra in je dobra osnova, da se javnost z
brezplačnimi predstavitvami široke palete možnosti za športno udejstvovanje tudi v prihodnosti
vzpodbudi za redno športno rekreativno dejavnost.

Uspešnost uveljavljanja posameznih športnih panog je v neposredni soodvisnosti s številom ljudi,
ki se z njo ukvarjajo tudi na športno rekreativnem nivoju. Olimpijski komite je sprožil pobudo,
da se v okviru nacionalnih panožnih zvez oblikujejo ustrezne organizacijske oblike (odbori,
komisije), ki skrbijo za pripravo in izvedbo nacionalnih športno rekreativnih programov. Izvajajo
jih v sodelovanju z zvezami in društvi na lokalnem nivoju. Nekatere NPŠZ so že doslej uspešno
izvajale tovrstne aktivnosti in znatno prispevale k popularizaciji panoge med rekreativci. Pri tem
je potrebno izpostaviti Plesno, Kajakaško, Plavalno, Triatlonsko in Planinsko zvezo. V letu 2009
so se pričeli ustvarjati organizacijski in vsebinski pogoji tudi na Kolesarki zvezi Slovenije.

Šport in mladi
V okviru neposrednih izvedbenih projektov odbora je bil realiziran projekt »Mini olimpijada«, ki
jev tem obdobju vključil že preko 4500 otrok prve triade devetletke. Projekt je zgledno organiziran
v sodelovanju z Slovensko olimpijsko akademijo in občinskimi športnimi zvezami. Projekt ima
tudi zagotovljeno finančno in materialno podporo podjetja Mercator, sponzorja Slovenskih
olimpijskih reprezentanc z blagovno znamko Lumpi. V okviru projekta MJU »vsebinske mreže
na področju športa in rekreacije« smo v sodelovanju z Zvezo za šport otrok in mladine Slovenije
uspešno kandidirali na sredstva iz evropskih skladov. Projekt bo zaključen v letu 2010. Realiziran
ni bil del plana ki seje nanašal na povezovanje panožnih športnih šol v interesno dejavnost šol.

Šport in starejši
V okviru delovne skupine za starejše smo nadaljevali sodelovanje z Zvezo društev upokojencev
Slovenije (ZDUS) in podjetjem Unitur pri promociji in delovanju Nacionalnega centra za šport,
rekreacijo in gibanje Rogla - Zreče . Izveden je bil posvet s predsedniki pokrajinskih komisij za
šport v nacionalnem centru. Posledično so bili organizirani štirje regijski posveti, na katerih so
bile predstavljene vsebine projekta Nacionalni center za šport, rekreacijo in gibanje. Zagotovili
smo izobraževalna in promocijska gradiva za vse udeležence. Aktivno smo sodelovali tudi na
Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Šport v podjetjih
Zastavljeni cilj, da se razširi model organizacije »delavskih športnih iger«, ki ga uspešno organizira
Športna zveza Novo mesto, v ostala zainteresiran okolja ni bil realiziran.

Objekti in oprema
V sodelovanju s komisijo za športne objekte so bili oblikovani standardi in normativi za izgradnjo
športne infrastrukture, pri katerih je bil upoštevan vidik športa za vse. V sodelovanju s podjetjem
ELAN je bil pripravljen izvirni projekt »Slovenski kozolec« kot objekt, namenjen športni vadbi
v naravi. Posredovana je bila tudi pobuda vsem nacionalnim panožnim športnim zvezam in
občinskim športnim zvezam za oblikovanje regijskih centrov za posamezne športne panoge.
V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije smo poslali pobudo vsem pristojnim ministrstvom z
naslovom »Narava naj večji športni objekt na Slovenskem« s ciljem, da v snovanje dokumentov, ki
urejajo to področje, vključijo tudi predstavnike zainteresirane športne in turistične društvene sfere.

Usposabljanje strokovnih kadrov
Izvedeno je bilo usposabljanje za vaditelje športno rekreativnih programov odraslih, v Planici in
v Slovenj Gradcu. Skupno število ljudi, ki so pridobili licenco L stopnje je čez 60. Usposabljanje
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je sofinancirano iz evropskih socialnih skladov in je bilo za udeležence brezplačno.

Športno rekreativne prireditve
Odbor je v tem obdobju uspešno izvedel projekt za podporo društvenih rekreativnih prireditev:
Slovenija teče, kije vključeval 126 športno rekreativnih tekaških prireditev, ki potekajo skozi vse
leto po vsej državi in so regijsko povezane v petih regijah. Zagotavljali smo pogoje za njihovo
uspešno organizacijo in poskrbeli za njihovo medijsko prepoznavnost. V akcijo so vključeni tudi
tradicionalni Olimpijski teki. Skupno je na prireditvah sodelovalo preko 30 tisoč ljudi, od tega 26
tisoč tekačev. V sodelovanju s Kolesarko zvezo in Turistično zvezo Slovenije smo izvedli akcijo
Slovenija kolesari, v katero seje vključilo 60 organizatorjev rekreativnih kolesarskih prireditev
in so potekale od marca do oktobra po vsej Sloveniji. Na vseh prireditvah je kolesarilo 26 tisoč
rekreativcev. V sodelovanju s Slovensko olimpijsko akademijo smo izvedli Mini olimpijado, ki
je potekala v spomladanskem in jesenskem času v dvajsetih krajih po Sloveniji in je bilo vanjo
vključenih preko 4500 tisoč otrok.

Šport invalidov
Odbor jev svojih izvedbenih projektih skrbel za zagotavljanje enakih možnosti vključevanja
invalidov in z določenimi organizacijskimi prijemi vzpodbujal vključevanje v športno rekreativne
programe. Strokovni sodelavec odbora je sodeloval pri diplomski nalogi in povezal FŠ, Kajakaško
zvezo Slovenije in Zvezo paraplegikov. Pred nami je naloga, ki omogoča razvoj rekreativnega in
tekmovalnega kajakaška športa med invalidi. Na državnih igrah specialne olimpijade je bila za
starše, spremljevalce in tekmovalce organizirana Mini olimpijada z Lumpijem.
Paralimpijski komite Slovenije je v tem obdobju pričel uspešno kampanjo za promocijo
invalidskega športa v javnosti z dnevi oprtih vrat.

Prostovoljno delo v športu
Delovna skupina je pripravila vsa potrebna strokovna gradiva za vodenje, evidentiranje in
vrednotenje prostovoljnega dela v športnih društvih. Na voljo so vsem zainteresiranim na spletni
strani OKS. Izdelan in podan je bil predlog Komisiji za priznanja pri OKS za podeljevanje priznanj
prostovoljcem v športu. Pripravljen je bil program usposabljanja mentorjev prostovoljnega dela,
ki gaje potrdil strokovni svet za šport RS in je vključen v sofinanciranje iz evropskih socialnih
skladov. Z ostalimi krovnimi društvenimi organizacijami smo aktivno sodelovali pri revitalizaciji
aktivnosti za sprejem zakona o prostovoljnem delu. Preko ENGSO (Zveza evropskih športnih
nevladnih organizacij) smo sodelovali pri oblikovanju bodočih evropskih politik na področju
prostovoljstva. Aktivno smo se vključili v kandidaturo na sredstva EU za projekt »Aktivno
državljanstvo«. V okviru delavnice, kije potekala maja 2009 v Parizu smo predstavili področje
prostovoljstva ostalim evropskim športnim nevladnim organizacijam.
V tem obdobju smo skupaj z ostalimi društvenimi organizacijami vplivali na sprejem zakona
o prostovoljstvu in na uravnavanje podzakonskih aktov, s ciljem obravnavanja in vrednotenja
prostovoljnega dela na sistemski ravni.

Recept za zdravo življenje s športom
Krovni proj ekt Olimpij skega komitej a Slovenij e na področju povezovanj a strok športa in medicine
pri osveščanju javnosti o pomenu redne in pravilne telesne, gibalne, športne aktivnosti za zdravje
smo v devetem letu nadgradili vsebinsko prenovo osnovne zgibanke. Osnovna zgibanka je bila
razdeljena na vseh prireditvah, ki potekajo pod okriljem odbora. V tem obdobju nam je uspelo
založiti in distribuirati 105.000 zgibank.

Šport in turizem
Odbor je v med kongresnem obdobju pripravljal programe za športno turistični program
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1»

»Olimpijska kartica«, ki ga sicer vodi družba Olimp. Pripravljen je bil letni program s partnerji
iz turističnega gospodarstva, proizvodnje in prodaje športne opreme in rekvizitov ter medicine
in izvajanja športnih testiranj. V sodelovanju s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč je bil
pripravljen program zdravo kopanje, ki je omogočal 10% do 50% popust pri nakupu kart za
bazenske komplekse ter v sodelovanju z Združenjem žičničarjev Slovenije program smučanje
z Olimpijsko kartico, ki imetnikom omogoča 10% do 50% popuste pri nakupu smučarskih kart
za vsa slovenska smučišča in nekatera v Avstriji in Italiji. Sklenjen je bil dogovor z Univerzo
v Ljubljani na osnovi katerega smo pridobili 2500 novih imetnikov OK. Sodelovali smo tudi
pri promociji nove kartice »Active Slovenia«, ki bo povezovala športno turistične in kulturne
dogodke v Sloveniji in jih promovirala tudi v tujini. Sodelovali smo z Gospodarskim združenjem
za pohodništvo, kije pripravilo akcijo »Slovenija hodi«. Akcija je namenjena oblikovanju novih
turističnih produktov, ki temeljijo na pohodništvu, njihovo vključitev v turistično ponudbo
Slovenije in posredno vzpodbujanje društev k organizaciji pohodnih prireditev, vzdrževanju
obstoječih pohodnih poti in vzpostavitvi novih. Sodelovali smo s podjetjem SI šport pri promociji
in pripravi prvih svetovnih veteranskih zimskih iger - Bled 2010.
V tem obdobju ni bil realiziran planirani posvet z nacionalnimi panožnimi zvezami na temo
organizacijske in programske spremembe v delovanju zvez za področje športa za vse.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH NA PODROČJU ŠPORTNE
REKREACIJE NA FAKULTETI ZA ŠPORT
Izr. prof. dr. Maja Pori

Izobraževalna dejavnost
V študijskem letu 2009/10 se je na Fakulteti za šport začel izvajati prvostopenjski univerzitetni
študijski program Športna rekreacija. Strokovni naziv, ki se pridobi s programom je diplomant
športne rekreacije. Študij traja 6 semestrov (3 leta). Študij je izredno praktično naravnan in omogoča
diplomantu pridobitev številnih praktičnih športnih znanj za načrtovanje, vodenje, izvajanje in
vrednotenje športno rekreativnih programov. Diplomanti bodo zaposljivi kot animatorji športne
rekreacije v različnih športno-rekreacijskih centrih, fitnesih in zdraviliščih. V okviru študija
študenti pripravijo številne seminarske in raziskovalne naloge, katerih del je predstavljen tudi v
pričujočem zborniku.

Še vedno pa na Fakulteti za šport potekajo stari programi, kjer je Športna rekreacija ena od
izbirnih smeri študija, za katero se odločijo študenti v tretjem letniku študija. Izbirni predmet
poslušajo v tretjem in četrtem letniku in načeloma tudi diplomirajo iz te tematike. V obdobju od
7. Kongresa športne rekreacije je s tematiko športne rekreacije na Fakulteti za šport diplomiralo
15 študentov. V svojih delih so študenti obravnavali področja športnorekreativnih navad ljudi
različnih starosti, predstavili načrte sodobne turistične ponudbe v posameznih slovenskih krajih,
opisali modele različnih organiziranih oblik športnorekreativne vadbe, model sodobnega wellness
centra ter ugotavljali mnenja turistov o posameznih športnorekreativnih programih in ponudbah.
Konkretni naslovi poameznih diplomskih del so naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Program zdrave prehrane in telesne aktivnosti pri ženskah s prekomerno telesno težo
Model prehrane rekreativnega športnika pri vadbi moči
Analiza vključevanja športnih vsebin v wellness programe na slovenski obali
Društvo Partizan Križe, njegov čas, vzpon in zaton
Analiza uporabe prehranskih dopolnil in prepovedanih substanc pri obiskovalcih izbranih
fitnes centrov po Šloveniji
Vsebinska in organizacijska zasnova alpskega smučanja v okviru centra za univerzitetni
šport
Analiza idejne zasnove športnorekreacijskega parka Ankaran
Analiza športnorekreativnih navad in mnenj gostov o ponudbi podjetja Kolparaft
Vpliv staršev na vključitev otrok v športno vadbo
Vloga vodje pri organizirani vadbi teka
Psihosocialni vidiki športnorekreativnega ukvarjanja s kajakom na divjih vodah
Načrtovanje in programiranje sodobne športno turistične ponudbe v blejskem turističnem
okolišu
Analiza športnega turizma v Goriških Brdih od leta 1991 do 2009 in možnosti razvoja
Motivacija, samopodoba in mnenja o športnih oblačilih žensk, ki obiskujejo vadbo v fitnes
centrih
Prepoznavanje wellnessa in njegovega pomena pri oblikovanju življenjskega sloga

Mednarodno sodelovanje
Fakulteta za šport je v preteklem obdobju intenzivno sodelovala s Pedagoško fakulteto v Bihaču.
Profesorji fakultete so predavali na dodiplomskem študiju v okviru predmetov Dejavnosti v naravi
ter Športna rekreacija. Fakulteta za šport je bila tudi soorganizatorja kongresa z naslovom Šport,
turizem in zdravje, kjer je bilo predstavljenih 12 prispevkov slovenskih profesorjev in asistentov.
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V letu 2009 je Fakulteta za šport pridobila bilateralni projekt pod nosilstvom predstojnice Katedre
za športno rekreacijo in zdravje, v okviru katerega se predvideva raziskovanje športnorekreativnih
navad javnosti ter motivacije aktivnih in pasivnih udeležencev športnorekreativnih prireditev.

Športnorekreativni programi za zunanje obiskovalce
Na Fakulteti za šport potekajo od leta 2008 v času poletnih počitnic športnorekreativni programi
za osnovnošolske otroke. Letošnje poletje seje teh programov udeležilo preko 600 otrok. Prav
tako pa so se novembra 2009 začeli izvajati številni športnorekreativni programi tudi tekom leta.
Pod sloganom „V objemu športa” se ponujajo programi za otroke (plavaj, kobacaj, telovajček,
ABC gimnastike, ABC atletike, plesni svet in mala prožna ponjava) in odrasle (step TNZ, pilates,
vodna aerobika, vodna košarka, vadba za nosečnice in plavanje).
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POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS/
CENTRA ZA PREPREČEVANJE KRONIČNIH BOLEZNI CINDI
NA PODROČJU TELESNE DEJAVNOSTI V MEDKONGRESNEM
OBDOBJU
Andrea Backovič Juričan in Mojca Janežič.

Z gibanjem do zdravja (ZGDZ)
Osnovni namen nacionalnega populacijskega projekta Z gibanjem do zdravja (skrajšano: ZGDZ),
ki kontinuirano poteka že od leta 1999 dalje, je s pomočjo različnih aktivnosti osveščati splošno
javnost o pomenu gibanja za zdravje in s tem vplivati na izboljšanje gibalnih navad pri prebivalcih,
ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni. Večino tradicionalnih projektnih aktivnosti smo
tudi letos izvajali ob dnevu zdravja, dnevu gibanja, dnevu športa, dnevu brez avtomobila oziroma
v okviru evropskega tedna mobilnosti ter dnevu hoje. Poleg izvedb t.i. občinskih preizkusov hoje
na 2 km, namenjenih splošni populaciji v lokalnih skupnostih, smo s pomočjo lokalnih partnerjev
na večini testiranj kot obliko spremljevalne aktivnosti ponudili še demonstracije nordijske hoje ter
svetovanja za zdrav življenjski slog. Ponatisnili in distribuirali smo brezplačno gradivo (knjižice
ZGDZ, informativne zloženke Mavrični program hoje ter datumske in vsebinske plakate ZGDZ
ter plakate ZGDZ z napotki za varno in učinkovito vadbo), kije objavljeno tudi na spletni strani
IVZ.

Evropska HEPA mreža
Namen evropske »Health Enhancing Phyisical Activity« (HEPA) mreže je okrepiti in podpreti
prizadevanja in aktivnosti, ki lahko povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje
za zdrav življenjski slog predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Namen
sodelovanja Inštituta za varovanje zdravja RS (Centra za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI)
v evropski HEPA mreži je predvsem aktivno delovanje v okviru usmerjevalnega odbora te mreže.
Kot partnerja za vključitev v mrežo smo pridobili Ministrstvo za zdravje RS.
V okviru sodelovanja Slovenije v mednarodnem projektu »Nacionalna HEPA politika: študija
primerov v Evropi« sta bila izpolnjna 1. In 2. verzija osnutka namenskega vprašalnika glede
zgodovine in vsebine nastanka nacionalnih dokumentov, ki direktno ali indirektno podpirajo
spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ter sorodnih akcijskih načrtov in njegovih
implementacij. Predstavnica IVZ je bila udeležena na mednarodnem delovnem sestanku v
Wageningen-u na Nizozemskem (28. in 29.4.2010), kjer je predstavila slovenske preeliminame
rezultate študije, v kateri je bilo identificiranih 24 nacionalnih dokumentov s posrednimi ali
neposrednimi HEPA elementi. Na sestanku je bila ugotovljena potreba po nadgradnji namenskega
vprašalnika, zato gaje skupina do konca maja 2010 tudi preoblikovala.

Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja 2007-2012
Ustanovljena pa je bila tudi delovna skupina za namene učinkovitega načrtovanja, izvajanja
in evalvacije Akcijskega načrta Strategije Vlade RS na področju spodbujanja telesne (gibalne)
dejavnosti za krepitev zdravja 2007- 2012. V okviru delovne skupine so tudi predstavniki MŠS
in OKS.

Svetovni dan gibanja 2010
Za Svetovni dan gibanja 2010 je bil oblikovan koncept in slogan »Tisoč življenj, tisoč oblik
gibanja« ter podporno gradivo (priporočila) za različne starostne skupine ljudi in različna
okolja, kije tudi objavljeno na spletni strani IVZ. Izvedene so bile promocijske aktivnosti, vsem
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potencialnim sodelujočim partnerjem pa je bilo poslano povabilo k sodelovanju pri obeležitvi
Svetovnega dneva gibanja in podporno gradivo.
V sklopu omenjenega svetovnega dneva je v Rogaški Slatini 10. in 11.05.2010 potekal tudi 5.
mednarodni FIT kongres. Na pobudo MZ RS je bilo na kongresu izvedeno plenarno predavanje
z naslovom »Študija primerov spodbujanj telesne dejavnosti za krepitev zdravja v Sloveniji«.
Avtorici omenjenega obsežnega članka pa sta Andrea Backo vic Juričan in Jožica Maučec
Zakotnik.

Izobraževanja na področju telesne dejavnosti za zdravnike in zdravstvene delavce
S pripravo in izvedbo izobraževanj za slovenske zdravnike in zdravstvene delavce vseskozi
zagotavljamo možnosti za strokovno izobraževanje in usposabljanje na področju promocije
zdravja, preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni, svetovanja za zdrav življensjki slog in
seveda za spodbujanje telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Z različnimi vsebinami želimo čim
več izvajalcev, ki delajo v mreži zdravstvenovzgojnih centrov in izvajajo delavnice za odrasle v
okviru Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni usposobiti za korektno
opravljanje njihovega dela.

ALPHA
Namen evropskega projekta ALPHA (»Instruments for Assessing Levels of Physical Activity
and Fitness«) je bil določiti najbolj optimalen niz inštrumentov za ugotavljanje populacijske
ravni telesne dejavnosti in njenih faktorjev (kot so promet, grajeno in delovno okolje) ter
telesne pripravljenosti z namenom zanesljivega primerjanja podatkov med državami EU.
Projekt sofinancirata Evropska komisija in DG SANCO. Poleg udeležbe na sestankih projekta
smo izpolnjevali naloge znotraj našega delovnega paketa WP3 - notranja in zunanja evalvacija
projekta. Rezultate smo predstavljali na sestankih usmerjevalnega odbora. Projekt seje uradno
zaključil 31.12.2009.

LIFECYCLE
LIFE CYCLE je evropski projekt, katerega namen je spodbujanje vseživljenjskega kolesarjenja
pri vseh starostnih skupinah prebivalstva in s pomočjo različnih vladnih in nevladnih organizacij.
Cilj projekta je vpliv na spremembo naraščajočega sedečega življenjskega sloga z vpeljavo
telesne dejavnosti v naš vsakdan ter uveljavljanje kolesarjenja kot zdrave oblike transporta v
vsakdanjem življenju in poudarjanje pomembne vloge razvoja zdravih vzorcev mobilnosti v
zgodnjem otroštvu ter ohranjanje te navade skozi vse življenje. Projekt je sofinanciran s strani
Executive Agency for Health and Consumers (EAHC). Temelji na osmih delovnih paketih (»Work
Package« ali skrajšano WP). Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI je pri projektu
neposredno odgovoren za implementacijo ukrepov za spodbujanje kolesarjenja pri predšolskih
otrocih, šolskih otrocih, delovni populaciji in seniorjih v Sloveniji (WP 5, 6 in 7). Posredno pa
sodeluje tudi pri ostalih delovnih paketih. Aktivnosti in slovenski rezultati projekta so bili do
sedaj predstavljeni na številnih mednarodnih srečanjih.
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•■SIS Naložba v vašo prihodnost
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INFORMACIJE O PROJEKTU: USPOSABLJANJE
STROKOVNIH DELAVCEV ŠPORTU V LETIH 2009, 2010, 2011
Nadja Blagojevič

OKS-OLIMP d.o.o. je na podlagi javnega razpisa za »sofinanciranje programov usposabljanja
strokovnih delavcev v športu v letih 2009,2010 in 2011« izbran izvajalec programov usposabljanj
in licenčnih seminarjev, ki so brezplačni in tako dostopni vsem zainteresiranim.

Operacijo delno financirana Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: «Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«,
prednostne usmeritve: «Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi
temelječi na znanju.«

Nosilec konzorcija oz. projekta:
OKS - Olimp d.o.o.

Ostali Konzorcijski partnerji na projektu:
Planinska zveza Slovenije http://www.pzs.si/
Twirling zveza Slovenije http://www.twirling-zveza.si/
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije http://www.zsoms.si/

OBSEG PROGRAMOV:
OKS - Olimp d.o.o. v sodelovanju z 35 NPŠZ in športnimi organizacijami je izvajalec 165
različnih programov usposabljanj in licenčnih seminarjev.
Twirling zveza Slovenije v okviru projekta izvaja 6 programov in licenčnih seminarjev.
Planinska zveza Slovenije v okviru projekta izvaja 31 različnih programov in licenčnih
seminarjev.

Zveza za šport otrok in mladine Slovenije v okviru projekta izvaja 2 različna programa
usposabljanja.

SKUPAJ: 204 programov usposabljanja in licenčnih programov.

IZVEDBA DO SEDAJ:
Konzorcij je v času od 01.05.2009 do 31.08.2010 izvedel:
187 programov usposabljanj, katerih seje udeležilo 3937 oseb (2550 M in 1387 Ž) ter
83 licenčnih seminarjev, ki se jih je udeležilo 5649 oseb (4851 M in 798 Ž).

Skupaj je konzorcij usposobil 2550 (od tega 1673 M in 877 Ž) oseb in licenciral 5649 oseb (4851
M in 798 Ž).
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Konzorcij je do sedaj skupaj s tem obdobjem izvedel programe usposabljanja in licenčne
seminarje v vseh 12-ih slovenskih regijah. Hkrati pa je vse kvantitativne cilje tako v programih
usposabljanja kot licenčnih seminarjih pri obeh spolih že presegel

IZVEDBA POSAMEZNIH PARTNERJEV:
Pregled realizacije konzorcijskih partnerjev:
OKS-OLIMP, d.o.o. je izvedel 153 programov usposabljanja, ki se jih je udeležilo 3100 oseb
(od tega 2016 M in 1084 Ž) ter 44 licenčnih seminarjev katerih seje udeležilo 4644 oseb (4107
M in 537 Ž). Usjposobili smo 1912 oseb (od tega 1252 M in 660 Z), licenciranih je 4644 oseb (
4107 M in 537 Z).

Planinska zveza Slovenije je izvedla 27 programov usposabljanja katerih se je udeležilo 719
oseb (508 M in 211 Ž) ter izvedla 39 licenčnih seminarjev, katerih seje udeležilo 1005 oseb (od
tega 744 M in 261 Ž). Usposobilo seje 529 oseb (od tega 398 M in 131 Ž). Licenciranihje 1055
oseb (od tega 744 M in 261 Ž).

Twirling zveza Slovenije je izvedla 4 programe usposabljanja katerega seje udeležilo 46 oseb (1
M in 45 Z). Licenčnih seminarjev Twirling zveza Slovenije v tem obdobju ni izvedla. Usposobilo
se je 41 oseb (od tega 1 M in 40 Ž).
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije je prav tako izvedla 3 programe usposabljanja katerega
se je udeležilo 72 oseb (25 M in 47 Ž). Licenčnih seminarjev Zveza za šport otrok in mladine
Slovenije v tem obdobju ni izvedla. Usposobilo sej je 68 oseb od tega (22 M in 46 Ž).
Pri izvajanju projekta smo zagotovili enake možnosti z zahtevanih vidikov. Programi usposabljanja
in licenciranja se izvajajo v vseh 12 statističnih regija Slovenije. Usmeritev projekta je izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo v družbi temelječi na znanju. S projektom spodbujamo razvoj
delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. V drugi polovici projekta
spodbujamo predvsem izvajanje programov, ki so bili prej zaradi visokih kotizacij nedostopni
oziroma seje na usposabljanje prijavilo premalo ljudi. Prav tako spodbujamo zveze, ki so bile do
sedaj v našem projektu manj aktivne in jim pomagamo pri pripravi in izvedbi celotnega programa
usposabljanja.
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TERME ZREČE Z OKOLICO 115.9. - 17.10. 2010
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PROGRAM FESTIVALA
18. 9. - Ofcvontev praznika in razstava aranžmajev na temo JESEN Z JABOLKOM

24. 9, - IZBOiR KRAUKE JABOLK
26. 9. - TRADKIONALNE TURISTIČNE IGRE, tekmovanj« za najboBa GOBifiŽl

te i.-: ■
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27. - 30. 9, -1. LIKOVNA KOLONIJA študentov Likovne akademije Ljubljana.
30. 9 - Otvoritev razstavno prodajne galerija likovnih del
8. -10.10. - ROMANTIČNI VIKEND z jabolki (wellness, savne, kulinarika animacija)
11. -17.. 10. - JABOLKO' KOT ELIKSIR ZDRAVJA (3 in 4 dnevni programi za seniorje)

PROGRAM ANIMACIJE
ČETRTEK

SREDA
Drganjsngn s^rc-hod po
sadovnjakih,
pteds^vitev jaldŽhih
■sort, predavanj« a
zdravinih lastnostih
jabolk [predavala bo
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ihrfcka tehnotoginjal
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PETEK
Vodena večerja z rzbsrom jedi paveomh z jabolk popc-dne hvarska
delavcu, .izmenjava izkušenj kuharjev - gostov tzufetava kuharje
JW0H0ftSKlH
I
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. IOSTI (ten
kuharskih mojstric d-HBnarije ROGLA!
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te >
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JESENSKI ZDRAV ODDIH
Termin: 15.9. do 23.10.2010

UGODNA PONUDBA
Cena v f

Program vključuje:
7x polpenzion. 2x dnevno vodno

n>hl- .

kopanje v termalnih bazenih., animacija po tedenskem

osf&r v

Vite Terme Zreče

250,00

Hotel Dobrava 2000

310.00

programu
W'

*

Informacije in rezervacije

SHVrA*

ft(»fiam77 j

wvA,v,yniur..eu
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Člani organizacijskega odbora kongresa:
Gorazd Cvelbar, dr. Maja Pori, Aleš Šolar, Dušan Gerlovič, Andrea Backovič Juričan,
Primož Kos

Člani programskega sveta so:
dr. Herman Berčič, dr. Boris Sila, dr. Jakob Bednarik, dr. Maja Bučar, Janez Matoh, Dean Crnek,
Janet Klara Djomba
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