
»V slogi je moč« 

Športna zveza Ljubljane včeraj, danes, jutri



Športna zveza Ljubljane (ŠZL) je prehodila dolgo pot izzivov in uspehov od kar se je njeno 
ime prvič pojavilo, 25. aprila 1920. Zgodovinski pregled lahko povzamemo v dveh obdobjih, 
pred in po osamosvojitvi Slovenije. Leta 1992 je bil dejansko nov začetek, pričela se je pisati nova 
knjiga, od uvoda dalje. Izvolili smo prve organe zveze v samostojni Sloveniji, zasnovali pomembne 
cilje in izzive, s katerimi se je ŠZL  s katerimi se je ŠZL skozi leta srečevala. Prisotni sta bili velika 
zagnanost in pozitivna energija, kljub omejenim finančnim in kadrovskim resursom. 

 
Dve leti kasneje je bil za slovenski šport pomemben dan. Decembra 1994 sta se Športna 

zveza Slovenije (katere članica je bila tudi ŠZL) in Olimpijski komite Slovenije združi-
la v osrednjo slovensko nevladno športno organizacijo z imenom »Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez«. Veliko pričakovanj je bilo od skupne krovne organizacije, ki je s 1. janu-
arjem 1995 začela delovati na področju dveh stebrov športa (športa za vse in vrhunskega športa). 

 
A žal vidnih rezultatov ni bilo na spregled. ŠZL si je morala svojo pot razvoja in uspeha krojiti 

sama in je do danes uspešno dosegla pomembne mejnike. ŠZL je postala največja, zavidanja 
vredna, občinska športna zveza v Sloveniji. Postala je stičišče ljubljanskih športnih društev oz. 
klubov. Postala je pomemben sogovornik razvoja športa v Mestni občini Ljubljani (MOL). Postala 
je vplivna znotraj drugih nacionalni organizacij in inštitucij. Postala je zgled drugim sorodnim 
organizacijam v Sloveniji. 

 
Težko je v nekaj stavkih strniti vse dosežke zadnjih sedem mandatov. Teh je veliko. Najbolj 

ponosni smo lahko na število članov, ki iz leta v leto raste. V leto 2020 je ŠZL stopila 
z 215 športnih društev oz. klubov, v katerih je aktivno vključenih preko 55.000 športnic in 
športnikov iz več kot 60 športnih panog vseh starostnih kategorij, od rekreacije do vrhunskega 
športa. Zelo ponosni smo lahko, da člani ŠZL pomembno prispevajo k temu, da se približno 
70% Ljubljančank in Ljubljančanov vsaj enkrat tedensko ukvarja s športno rekreacijo, kar je nad 
slovenskim ter evropskim povprečjem. 

 
ŠZL igra pomembno vlogo med člani, saj povezuje vsa ta športna društev oz. klube v 

organizacijskem in strokovnem smislu, omogoča izobraževanja, usposabljanja in informiranja o 
aktualnih razmerah v športu, nudi vsestransko pomoč in zastopa njihove interese na vseh ravneh. 
Ravno zastopanost svojih članov je zelo pomembna. V vseh teh letih je bilo doseženo veliko. ŠZL 
je postal kredibilen partner MOL-a na vseh ravneh športa. Celo tako dober, da je podpredsednik 
ŠZL že drugi mandat tudi podžupan MOL, zadolžen za šport, na kar smo še posebej ponosni. 
Tudi zaradi tega smo lahko skupaj dosegli enega večjih mednarodno odmevnih dosežkov - 
certifikat »Global Active City«, ki ga je Mestna občina Ljubljana prejela za uspešno spodbujanje 
in povezovanje športa z drugimi področji življenja. Z ukrepi, ki jih prinaša certifikat, omogočamo 
še kakovostnejše bivanje občank in občanov.

 
Na področju športnih programov se izvaja vrsta pomembnih programov: na področju športa 

otrok in mladine ŠZL koordinira in izvaja Športne igre mladih ter Miniolimpijado oziroma Trimč-
kove športne dneve, med športno-rekreativnimi programi pa je potrebno izpostaviti štiri velike 
dogodke promocijskega programa Razgibajmo Ljubljano, vadbe v različnih športnih panogah, 
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svetovanja na mestnih Otokih športa, rekreativne lige, številne rekreativne dogodke in celoletne 
rekreativne mestne akcije. 

ŠZL je aktivna tudi na področju športne informatike, kjer se ažurno dopolnjuje koledar 
ljubljanskih rekreativnih prireditev ter gibalnih, rekreativnih in športnih vadb, ob tem pa se 
zagotavlja tudi odlično medijsko pokrivanje dogodkov in vadb, med drugim tudi s sodelovanjem 
z Glasilom Ljubljana. Pohvale vreden je program Razgibajmo Ljubljano z doslej največjim 
skupnim številom udeležencev (skoraj 50.000 udeležencev glede na poročila izvajalcev). Program 
Razgibajmo Ljubljano iz leta v leto zaobjema večje število partnerskih društev, posebno pa je za 
izpostaviti lanski odziv mestnih partnerjev (LPP, Energetika in Lekarna Ljubljana).

 
Še na en projekt ne smemo pozabiti – vsakoletna prireditev »Športnik in športnica Ljubljane«! 

Tu ne gre zgolj za golo podelitev priznanj, temveč za pravi praznik ljubljanskega športa, kjer 
se na najvišji ravni počasti športnice in športnike kakor tudi tiste, ki stojijo za njimi. Trenerke in 
trenerje, amaterske športne delavke in delavce, prostovoljke in prostovoljce. Torej tiste, brez kate-
rih športa v Ljubljani na tem nivoju zanesljivo ne bi bilo! Gre za dogodek, ki je edinstven, saj se tu 
dejansko srečajo vsi, ki delujejo v ljubljanskem športu, izmenjajo izkušnje, včasih se tudi spoznajo. 
In v okviru prireditve društva oz. klubi tudi predstavijo svoje delovanje s točkami v programu. 

 
ŠZL zastopa svoje člane tudi tako, da sodeluje pri pripravi Letnega programa športa MOL. Na 

tem mestu je potrebno izpostaviti, da je bila ravno ŠZL oz. njeni predstavniki ključni pri zagovarjanju 
pomena športnih zvez na lokalni ravni. Tako smo leta 2017 dobili novi Zakon o športu (ZŠpo-1), 
ki v 13. členu opredeljuje pomen občinskih športnih zvez. Gre za izjemno pomembno določilo, ki 
vključuje mnenje občinskih zvez v postopke odločanja v lokalni skupnosti, kar nudi veliko možnosti, 
da civilna športna sfera doprinese k občinskem letnem programu športa po meri potreb društev.
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Letni program športa MOL sicer sega veliko dlje v zgodovino od novega Zakona o športu, 
kjer je ravno ŠZL igrala pomembno vloga za njegovo pripravo in sprejem na občinskem svetu. 
Tako je bila MOL med prvimi v Sloveniji, ki sprejema in izvaja Letni program športa že več 
kot 10 let. Pomemben dosežek šteje tudi sprejem strategije razvoja športa v Ljubljani 2018-
2028, ki je bila oblikovana z roko v roki ŠZL in MOL. Na to smo lahko še posebej ponosni, 
saj sta civilna športna sfera in lokalna skupnost skupaj pripravila strateški dokument, ki omogoča 
korekten in ambiciozen razvoj športa v Ljubljani na vseh ravneh. Pri pripravi so na različne načine, 
tudi z obravnavo problematike na sejah skupščine ŠZL, sodelovala tudi društva oz. klubi ter tako 
pomembno sooblikovali njeno vsebino.

 
Korak pred drugimi sorodnimi zvezami v Sloveniji predstavlja Športni center Triglav 

(ŠCT), ki je bil zgrajen leta 2000. V centru ima ŠZL svoj sedež in prostore, poleg tega tudi več-
namensko dvorano, ki letno zabeleži več kot 120.000 obiskov športno vadečih ljudi, kar je v tem 
segmentu vsekakor ena največjih v Sloveniji. Danes lahko ponosno rečemo, da je izgradnja objekta 
dosegla svoj namen v vseh pogledih. ŠZL je dobila sodoben prostor, ki nudi možnost uporabe 
prostorov svojim članom, omogoča občankam in občanom športno udejstvovanje, obenem prina-
ša pomemben vir prihodkov za kritje stroškov delovanja zveze. Z izgradnjo centra se je rešila tudi 
prostorska stiska bližnje Osnovne šole Vita Kraigherja in nekaterih ljubljanskih srednjih šol, ki v 
dopoldanskem času že več kot 20 let izvajajo proces predmet Šport. 

 
Veliko in pomembno vlogo pa je ŠCT odigral tudi pri ureditvi prej zanemarjene in degra-

dirane jame v sodoben športni center ter obuditvi in vrnitvi nogometa za Bežigradom, saj je bil 



v njegovih prostorih leta 2005 ustanovljen NK Bežigrad (danes NK Olimpija Ljubljana). Leta 
2017 je Ljubljana postala bogatejša tudi za zunanji športni poligon, ki ga je ŠZL skupaj z MOL 
in Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) postavila ob dvorani. 
Namenjen je vadbi vsem občankam in občanom Ljubljane, na njem pa se organizirajo tudi vodene 
vadbe, ki se jih udeležuje vedno več ljudi.

 
Z rastjo ŠZL je rastla tudi kadrovska ekipa pisarne, ki od nekdanjega prostovoljnega dela 

danes šteje pet redno zaposlenih, ki vsakodnevno skrbi za obsežen servis članom. Društva oz. klubi 
lahko dostopajo in koristijo brezplačni informacijski sistem, brezplačni medijski servis, najamejo pod 
ugodnimi pogoji kombinirano vozilo, uredijo zavarovanje odgovornosti trenerjev in vaditeljev in 
nezgodno zavarovanje športnic in športnikov pod posebno ugodnimi pogoji, brezplačno lahko upo-
rabijo sejno sobo v ŠCT in najamejo dvorano pod ugodnejšimi pogoji, pridobijo lahko pomoč pri 
pridobivanju pravnih, finančnih in računovodskih mnenj in vrsto drugih ugodnosti, ki jih članstvo 
v ŠZL omogoča. Za realizacijo vseh nalog gre zasluga tudi drugim zunanjim sodelavcem in predv-
sem prostovoljcem, ki pomagajo ŠZL dosegati nove mejnike. Na tem mestu je potrebno izpostaviti 
tudi pomembno sodelovanje v obliki podpisanega sporazuma s Slovensko filantropijo – Zdru-
ženjem za promocijo prostovoljstva, kar omogoča še boljše programe na tem področju. 
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ŠCT je od leta 2015 vsebinsko in predstavniško bogatejša, saj je postala regijska pisarna 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Gre za pomemben korak pri 
razvoju športa na lokalni ravni, ki ga nudi OKS-ZŠZ skozi svoje programe. Ravno s spremembo 
vodstva OKS-ZŠZ leta 2014 je znotraj krovne organizacije - področje drugega stebra športa, ki 
ga krojijo lokalne športne zveze - pridobilo pomembno vlogo in prepoznavnost. Na novo so se 
re-definirala razmerja, športne zveze širom Slovenije so pridobile svojega predstavnika – prvega 
podpredsednika ter predstavnike v Izvršnem odboru in drugih organih OKS-ZŠZ. Strokovni 
svet športa za vse OKS-ZŠZ ima pomembno vlogo na področju razvoja lokalnega športa. Skratka, 
vključevanje občinskih športnih zvez v razvoj športa na nacionalni ravni je pridobilo drugačno 
dimenzijo. ŠZL ima znotraj teh organov pomembno vlogo, kar omogoča boljšo zastopanost in-



teresov svojih članov. Potrebno je poudariti tudi dejstvo, da je ŠZL zelo aktivna tudi pri delo-
vanju  Fundacije za šport že od ustanovitve. V zadnjem mandatu delovanja je sekretar ŠZL tudi 
predsednik sveta FŠO. 

 
Vse to se kaže v pomembnih dodatnih finančnih virih, ki omogočajo tudi izpeljavo raznih 

športnih programov članov ŠZL. Tovrstnih razdeljenih sredstev v obliki sofinanciranja progra-
mov društev oz. klubov je bilo v preteklih 4 letih skupaj za 426.930 EUR, pri čemer se beležili 
znatno vsakoletno rast teh sredstev v obdobju 2016/2020. ŠZL bo tudi v prihodnje nadgrajevala 
prihodke  z željo, da se sredstva za člane povečajo. Med nove ukrepe sodi letošnje sodelovanje na 
prijavi projekta »European Partnership Protocol« na razpis Erasmus+ šport, kjer bi se v primeru 
odobritve slednjega pridobilo dodatna finančna sredstva. Velika želja je, da se ponovno obudi 
sklad za pomoč društvom, ki je bil pred leti zaprt zaradi gospodarskih razmer. Takratni dogovor 
potrjen s sklepom skupščine, omogoča ponovno formiranje ob ugodnih finančnih razmerah.

 
Dolgoletni trud in investicija v razvoj kakovosti izvajanja storitev ŠZL je v letu 2020 »po-

plačana« s pridobitvijo certifikata »NVO standard kakovosti«, ki ga podeljuje Zavod Center 
za informiranje, sodelovanj in razvoj nevladnih organizacij (CVNOS), na kar smo lahko še 
posebno ponosni. NVO standard kakovosti temelji na standardu ISO 9001, ob tem poudarja ele-
mente kakovosti, ki so za nevladne organizacije še posebej pomembni: transparentnost, finančna 
preglednost in učinkovitost; učinkovito notranje in zunanje komuniciranje; učinkovito vodenje 
in izvajanje projektov; premišljeno graditev partnerstev in mreže; enako obravnavanje prostovolj-
cev in zaposlenih. Certifikat je obenem potrditev kakovostnega opravljenega dela in spodbuda za 
nadaljnji razvoj, ki temelji na kakovosti. ŠZL je prva športna organizacija v Sloveniji, ki je šla 
čez cel proces pridobivanja tega certifikata in ga tudi uspešno pridobila. To možnost pa bodo v 
prihodnje imeli tudi člani ŠZL, za katere se bo izpeljal cel proces pridobivanja tega certifikata. Prav 
zaradi tega je sklenjeno posebno sodelovanje na tem področju s CNVOS. Eno izmed temeljnih 
vodil ŠZL bo tudi v prihodnje nadgradnja in skrb za izvajanje dobrega upravljanja v športu, kar 
poleg uspešnega finančnega poslovanja, omogoča zagotavljanje dolgoročne stabilnosti organizaci-
je, zaščito integritete športa ter krepitve avtonomije pri uveljavljanju etičnih načel. 

 
Zelo pomembno področje predstavlja digitalizacija poslovanja, kjer bo ŠZL s programom 

»e-klub«, ki ga uspešno uporablja že kar nekaj ljubljanskih klubov, pomagala povezati še več svo-
jih članov. Program bo ljubljanskim društvom oz. klubom omogočal racionalizacijo poslovanja, 
pregledno vodenje članstva,  statistični pregled delovanja društva in možnost vzpostavitve digi-
talnih povezav z drugimi informacijskimi sistemi na nivoju MOL, OKS-ZŠZ in drugih športnih 
organizacij. Skupaj s programom e-klub se bo ŠZL povezala tudi z računovodskim servisom, 
specializiranim za delovanje na področju športa, ki bo članicam nudil kvalitetne storitve, aktualne 
nasvete na področju športa in optimalno ceno računovodskih storitev. 

 
ŠZL se bo tudi v prihodnje razvijala in nadgrajevala svoje delovanje. V pripravi je Strategija 

delovanja ŠZL za naslednje 5-letno obdobje, v kateri se bo definiralo tudi ključne cilje in naloge 
za nadaljnje uspešno delo. Obravnavala in sprejela jo bo skupščina ŠZL predvidoma pred koncem 
letošnjega leta.

 



»Veliko je bilo že narejenega, a veliko dela nas še čaka! Vsak izziv je možno premagati, 
vsaj cilj je možno doseči! Trdno verjamem, da lahko z dobro, motivirano ekipo sodelavcev 
in s  tisoči športnih navdušencev in prostovoljcev, ki delujejo v naših društvih, zagotovimo 
nadaljnji razvoj ljubljanskega športa! Še naprej bomo čvrst zagovornih skupnih interesov 
napram mestnim oblastem z enim samim ciljem – ustvarjati čim boljše pogoje za razvoj 
športa v vseh pojavnih oblikah in za delovanje društev in klubov, ki uresničujejo javni 
interes na področju športa! V slogi je moč: tako je bilo nekoč, tako je danes in tako bo 
jutri. Le s skupnimi močmi zmoremo premagati vse ovire. Tega se veselim, saj verjamem 
v sposobnosti športnic in športnikov, trenerk in trenerjev, strokovnih delavk in delavcev, 
športnih funkcionark in funkcionarjev, prostovoljk in prostovoljcev ter vseh ljubiteljic in 
ljubiteljev športa!«  

mag. Janez Sodržnik


