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Veliki intervju

mag. Janez Sodržnik

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Kandidiram, ker sem prepričan, da bo to zmaga – za vse.
Katere lastnosti imate, da vas uvrščajo za resnega kandidata za predsednika?

Imam znanje, izkušnje, vizijo in poznam slovenski šport do potankosti. Z najboljšo ekipo ga bom samo še bolj povezal!

Zakaj ste izbrali slogan »Zmaga – za vse!«. Kaj naj bi to
pomenilo?

Predvsem to, da se moramo vsi zavedati, da smo na isti ladji
in bomo uspešni le, če bomo usklajeni pri nagovarjanju drugih partnerjev za več denarja, podpore, sodelovanja, veljave.
2

Kako ocenjujete zadnjih osem let OKS-ZŠZ?

Zmerno pozitivno. Delo na terenu je bilo nadpovprečno
dobro, smo se pa precej slabše odrezali v odnosu do države,
še posebej v času korone!
Kaj bi izpostavili kot svoj najpomembnejši osebni mejnik v okviru funkcije prvega podpredsednika?

Zagotovo uresničitev projekta državnega praznika – dan
slovenskega športa!
Kaj pa največje razočaranje pri delu OKS-ZŠZ?

Pomanjkanje ekipnega duha!

zmagazavse.si

Kje so po vašem mnenju ostale rezerve?

Veliko je treba narediti na vodenju organizacije, to pa je seveda povezano tudi z delom strokovne službe.
Če bi lahko zavrteli čas nazaj, bi ga zaradi ...

Tega nikoli ne počnem, učim se na izkušnjah in gledam naprej!
Očitajo vam, da zagovarjate zgolj šport za vse? Koliko
resnice je v tem?

Delno je res, saj sem vendar zadnjih osem let prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, zadolžen za področje športa za vse.
Pa imate izkušnje iz vrhunskega športa? Kaj konkretno?
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val sem v tenisu, bil tudi podpredsednik Tenis kluba Svoboda … in še bi lahko našteval.
Kako odgovarjate na očitek, da boste vzeli denar vrhunskemu športu in ga dali športu za vse?

No, to lahko očita samo nekdo, ki nima pojma o športu ali
pa je zlonameren! Od kdaj pa predsednik OKS-ZŠZ deli denar? Predsednik OKS-ZŠZ mora s svojo ekipo iskati nove
vire financiranja športa, in to obeh stebrov.
To pa zanima zainteresirano javnost: kje boste torej dobili dodatna sredstva?

S strani države in sponzorjev iz tujine! In
ravno tu potrebujemo enotnost, da skupaj
uspemo!

Imam jih ogromno, kar ljudje na terenu
Kandidiram, ker sem
vedo – deloval sem v nogometu, košarki,
Pravijo, da ste vsestranski športnik.
prepričan, da bo to
tenisu, hokeju na ledu, in to na klubski in
Drži?
zmaga – za vse.
državni ravni. Bil sem med akterji ustanoDrži! V mladosti sem igral rokomet, navitve nove Olimpije v nogometu, s starši
mizni tenis in košarko, bolj resno pa nomladih igralcev smo leta 2004 ustanovili
gomet.
HK Olimpija (ki danes uspešno igra v mednarodni ligi).
Kaj pa danes, s katerim športom se ukvarjate?
Bil sem idejni vodja in ustanovitelj Slohokej, d. o. o., ki je
Danes je moj glavni šport tenis in res uživam v njem. Igram
leta 2008 prevzel vodenje državnega prvenstva in ustanovil
dvakrat do trikrat na teden, več pa mi moje koleno ne pusti!
mednarodno tekmovanje. Istega leta sem začasno prevzel
vodenje Hokejske zveze Slovenije in jo rešil pred potopom.
Ali spremljate tudi šport na televiziji?
Bil sem dolgoletni član Izvršnega odbora Košarkarskega
Ja, redno.
kluba Union Olimpija, predsednik ženskega Košarkarskega
V časopisih?
kluba Ježica, ko je bil še v evropskem vrhu! Takrat sem bil
Občasno.
tudi v Izvršnem odboru Košarkarske zveze Slovenije. Delo-
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Na radiu?

Ko sem na poti.
Na socialnih omrežjih?

Še največ.

Kaj pa tekme v živo, si jih kdaj ogledate?

Ja, z veseljem.

No, pa naštejte zadnjih nekaj tekem oz. tekmovanj, ki
ste si jih ogledali v živo?

Hokej, košarka, odbojka, nogomet, curling, balinanje, tenis …

Lepo je slišati, da ste aktiven rekreativec, spremljate vrhunski šport in delate za dobrobit slovenskega športa.
Kot bodoči predsednik, kaj boste storili najprej? Kaj je
tisto, kar mora biti storjeno takoj po nastopu funkcije?

Najprej? Sestanek s sodelavci, ker so za delovanje organizacije ključni, potem konstituiranje izvršnega odbora in določitev delovnih nalog.

Kako ste zastavili program, katere so tiste tri, štiri najpomembnejše točke?

• Zagotoviti več denarja za šport v celoti iz sistemskih virov,
• materialno in tudi kadrovsko pomagati manjšim zvezam
s posebnim skladom, ki bi ga zagotovili,
• doseči, da bo praznik dan slovenskega športa postal dela
prost dan,
• ustvariti novo olimpijsko središče, kjer bo dovolj prostora tudi za nacionalne zveze, ki bi to želele oz. potrebovale,
• zagotoviti več programskega časa na javni televiziji in začeti projekt športne televizije.
Nekateri vam bodo očitali, da ste premalo ambiciozno
zastavili – imate še kakšnega asa v rokavu?

No, vse kar sem prej napisal, je zelo ambiciozno in bo pomenilo ne korak, temveč skok naprej za slovenski šport.

Pravite, da so cilji ambiciozno zastavljeni. Ali mislite,
da so uresničljivi?

Vsi so popolnoma uresničljivi, seveda ne čez noč in ne brez
podpore vseh ključnih deležnikov v slovenskem športnem
gibanju.
Pravite, da brez dobre ekipe ne gre. Če ni skrivnost, na
koga računate po izvolitvi?

Na vse!

Zaposlene zanima verjetno, ali načrtujete kakšne
kadrovske spremembe?

To bo bolj ko ne naloga generalnega sekretarja, nekaj sprememb pa zagotovo bo, saj je to neizbežno, če želimo prestaviti v višjo prestavo.

Šport se sooča z dvema skrajnostma. Na eni strani imamo fair play, na drugi strani doping. Kaj menite, da je
treba storiti, da bo več fair playa in manj dopinga?
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Ozaveščanje na eni strani in nadzor na drugi. Je pa to naloga
za celotno družbo, ne samo za šport.
Potem so tu še športne stave, ki …

So ok, če so legalne skozi uveljavljen in zakonit sistem. Vse
ostalo pa je treba preganjati in zatreti!
Kakšen se vam zdi odnos države oz. pristojnega ministrstva do športa?

Neustrezen, tudi podcenjujoč.
Kaj pa lokalnih skupnosti?

Precej bolje, saj se županje in župani še kako zavedajo, da
športne zveze in društva opravljajo izjemno delo v njihovih
lokalnih skupnostih.
Politike?

Na načelni ravni dober, na izvedbeni pa ne, sicer ne bi še
danes ugotavljali, da gre za šport bistveno premalo javnih
sredstev.
Športnice in športniki se soočajo z vrsto izzivov: športna infrastruktura, športni rezultati, poškodbe, kam po
športni karieri itd. Kaj boste storili, da bo teh izzivov
čim manj?

Pravzaprav se s temi izzivi soočamo že ves čas in jih tudi
primerno rešujemo že zdaj. Treba bo okrepiti podporne
mehanizme, kot so izobraževanje, karierni center in drugi,
da bomo spremljali športnika skozi celo njegovo kariero in
tudi po njej ter mu pri tem pomagali.

zmagazavse.si

Pravijo, da področje športnih delavcev ni najbolje urejeno, predvsem ko govorimo o honorarjih in delovnih
pogojih. Kaj lahko OKS-ZŠZ stori zanje?
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cijo opravljam kot prostovoljec. Potem pa me gledajo, kot
da z menoj nekaj ni v redu. Seveda vidim našo veliko odgovornost ravno v tem, da prostovoljstvu povrnemo ugled in
družbeno priznanje!

Mi lahko predvsem vztrajamo v pogovorih z državo, da se
zanje zagotovijo sistemski viri, npr. da se iz Letnega prograSlovenci sodimo med športne narode. Več kot 70 % ljuma športa zagotovijo sistemska sredstva za strokovne dedi se ukvarja z rekreacijo. Velika večina redno spremlja
lavce v zvezah, da na nivoju lokalnih skupnosti dodatno
športne dogodke. Na zadnjih olimpijskih igrah smo zapodprejo vsaj delno financiranje delavcev v športu ipd. Lep
ostali zgolj za Norveško po številu medalj glede na popuprimer je v letošnjem letu vzpostavitev sislacijo. Zakaj smo tako poseben narod?
temskega vira za financiranje regijskih piTo me sprašujejo vedno znova tudi kolegi
sarn OKS-ZŠZ in sredstev FSO ter lastnih
iz drugih držav, ki nam naše dosežke kar
Seveda
vidim
našo
sredstev.
malo zavidajo in se jim čudijo. Rekel bi, da
veliko odgovornost
Vsi se dobro zavedamo, da so prostovoje to v veliki meri odraz našega narodoveravno v tem, da
ljci ključni »igralec« na področju športa.
ga značaja. Slovenci smo majhen narod, ki
prostovoljstvu
Brez njih ne gre. Trend prostovoljstva
je skozi vso zgodovino živel ob velikih napovrnemo ugled in
je v upadu – kaj menite, kje so razlogi?
rodih, Germanih, Romanih in drugih. Za
družbeno priznanje!
No, to je vprašanje »za milijon dolarjev«!
preživetje in ohranitev lastne samobitnosti
Razlogov je seveda več, ni pa na srečo še
smo morali biti trmasti, vztrajni, pametni
tako dramatično, da bi se slovenski šport
in nepopustljivi! In vse to so odlike, ki so
zaradi tega ustavil. Na splošno bi rekel, da smo kot družnujne za uspeh v življenju, ne samo v športu, temveč tudi
ba v času tranzicije tudi pri vrednotah malo zašli. Namreč,
v vseh drugih dejavnostih. In tega imamo na pretek. Če to
vse prevečkrat se znajdem v položaju, ko moram ljudi skoraj
pomnožimo še z vrhunskih znanjem, ki ga imamo v izobilju,
prepričevati, da nisem v službi na OKS-ZŠZ in da to funkje uspeh zagotovljen!
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Pa je še kaj rezerve? Kaj bi bilo treba še storiti, da bi
bili še boljši?

😊

No, vedno je prostor za izboljšave.
Predvsem se vrnemo na izhodišče – zagotoviti bo treba več denarja, da lahko
okrepimo strokovno delo tako v zvezah kot na lokalni ravni.
Resnici na ljubo pa je treba samokritično povedati, da je tudi
v športnih organizacijah še veliko za postoriti, in tu vidim še
ogromno potenciala!
Preidimo na drugo področje. Povejte nam kaj več o
vadbi na recept?

Če zelo poenostavim – gre za povezavo med medicinsko in
kineziološko stroko na način, da se dopolnjujeta. Primer: po
pregledu zdravnik pacientu predpiše namesto 20 tablet 20
ur vodene vadbe v športnem društvu pod nadzorom kineziologa. Po končanem ciklu ga ponovno pregleda in pove,
kje vse je izboljšal svoje telesno stanje oz. čemu naj v prihodnje posveča dodatno pozornost.
Pa mislite, da bi to v praksi delovalo?

Preverjeno deluje! Pilotski projekt, ki ga je vodil dr. Jaka
Strel, je dal dovolj dobre rezultate, da smo lahko zdaj resen
sogovornik zdravstvu in si obetamo pozitivnega razvoja v tej
smeri tudi v prihodnje.
No, to pa je lepo slišati.

Ja, nas mora zanimati predvsem partnerstvo z zdravstvom,
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ker naslavljamo isti cilj – zdravo družbo. Le pogledi na to,
katera pot je prava, so dostikrat različni. Ampak začetek je
obetaven.
Zanima nas vaš program za specifična področja športa
oz. ciljne populacije. Otrok in mladine?

V sodelovanju z nacionalnimi panožnimi zvezami in Fakulteto za šport, ki razpolaga s podatki SLOfit (spremljanje
gibalne učinkovitosti otrok in mladine), ter s podporo MIZŠ
moramo najti načine, da obrnemo trend padanja gibalne
učinkovitosti s pripravo takšnih programov, ki bodo zanimivi za otroke in mlade. Idej imamo res veliko, zagotoviti
pa moramo sodelovanje naštetih deležnikov, da prepoznajo
pomembnost področja. Cilj: šport in športna vzgoja na urniku vsak dan, kvalitetni rekreativni programi, prilagojeni
razvojni stopnji otrok in mladih (izhajajoč iz potreb razvoja
otrok in mladih, je treba prilagoditi tudi tekmovalno orientiranost nacionalnih panožnih zvez) …, pa še nekaj asov
imamo v rokavu.
Obštudijska dejavnost?

Sam bi rekel – študijska dejavnost. V sodelovanju z rektorsko konferenco, ŠOS in SUSA najti načine, da šport postane
obvezni predmet vsakega študijskega programa v vsakem
letniku študija. Naloga ni tako zahtevna, kot je morda videti na prvi pogled. Imamo že dobro izdelan program, kako

zmagazavse.si

se bomo tega lotili, in projekt je izvedljiv brez dodatnih infrastrukturnih posegov, kar pa seveda ne pomeni, da ti niso
potrebni. Cilj nas vseh mora biti »zdrav duh v zdravem telesu«. Študentom je bila storjena največja škoda z ukinitvijo
obveznega športa.
Šport invalidov in oseb s posebnimi potrebami?

Mi smo predvsem v vlogi podpornega partnerja Zveza ŠISSPK pri uresničevanju njegovih ciljev. Vsekakor pa bomo
tudi v prihodnje izvajali projekte, s katerimi nagovarjamo in
vključujemo osebe s posebnimi potrebami (npr. olimpijski
festival, olimpijska bakla, kongresi šport za vse …).
Zaposleni oz. delavski šport?

Zaposleni predstavljajo največjo družbeno podskupino in
naša pomembna naloga je, da skupaj z vsemi deležniki (delodajalci, sindikati, državo …) uveljavljamo uvajanje telesne
vadbe tudi v podjetja. Seveda na načine, ki bodo primerni
zanje. Skozi evropski projekt v partnerstvu z EFCS (European Federation for Company Sport) bomo vzpostavili enotno
platformo, ki bo služila tem ciljem!
Seniorji oz. starostniki?
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Sem pa tudi podpredsednik WFCS – svetovne zveze na področju delavskega športa.
Kaj je za vas velja kot najpomembnejši dosežek – tako
vas osebno kot Slovenije?

V minulem mandatu zagotovo dejstvo, da smo dobili nov
državni praznik – DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA! Ta projekt je dokaz, da skupaj zmoremo vse. Ta praznik je zagotovo
ZMAGA ZA VSE! Ko postane še dela prost dan, bo zadovoljstvo popolno.
Dokaz, kako dobro odločitev – kot družba in država – smo
sprejeli, je povabilo, ki sem ga dobil na zasedanju športnega
vrha Sveta Evrope v Antaliji v Turčiji konec prejšnjega meseca s strani nemške ministrice, odgovorne za šport. Povabili
so me, da jim v začetku decembra predstavim celotno zamisel in koncept praznika, saj razmišljajo, da bi nekaj takega
naredili tudi sami. In verjemite mi, da ne bodo edini.
Kaj mislite, da je pomembno za OKS-ZŠZ?

OKS-ZŠZ potrebuje bistveno večjo prepoznavnost, če želimo pritegniti nove sponzorje in posledično več denarja za
vse deležnike v športu. Upati si moramo pripeljati največji
športni dogodek v Slovenijo. Zagovarjam, da Slovenija organizira zimske olimpijske igre leta 2034.

V sodelovanju z akterji, ki so že sedaj zelo dejavni na področju
telesne dejavnosti starostnikov, je treba povečati število kakovostnih programov za starostnike. OKS-ZŠZ
že sedaj pospešeno usposablja športne delavČe vas prav razumemo, boste pripeljali
Kandidatura treh držav,
zimske olimpijske igre v Slovenijo? Ali
ce za področje športne rekreacije in športa
Slovenije, Avstrije in
se vam ne zdi, da nekoliko pretiravate?
starejših, ki svoje znanje prenašajo v lokalne
Italije, pokazala bi
No, sami tega zagotovo ne zmoremo, lahko
sredine. S svojo mrežo regijskih pisarn bomo
moč idej, sposobnost
pa skupaj s sosedi. Namreč, Evropa izgublposkrbeli tudi za redne meritve gibalne učinprisluhniti času in
ja tisto moč, ki jo je v zgodovini vzpostavila
kovitosti starejših. Pri tej ranljivi skupini gre
zmožnost sodelovanja.
kot vodilni del sveta: moč idej, inovacij, akza široko sodelovanje lokalnih skupnosti,
Centrov za krepitev zdravja, osebnih zdravcij, ambicij. Kandidatura treh držav, Slovenije, Avstrije in Italije, bi ponudila odgovore
nikov in športnih društev.
na vsa navedena vprašanja: pokazala bi moč idej, sposobnost
Zamejski šport?
prisluhniti času in zmožnost sodelovanja. Kandidatura bi bila
Ta je še kako pomemben za ohranjanje narodne identitete
dokaz vere v prihodnost.
pri naših ljudeh v zamejstvu. Želim si, da bi se sodelovanje
Te tri države so kot ustvarjene za organizacijo olimpijskih iger v
še okrepilo, ne samo na športno-družabnem, temveč tudi na
duhu trajnosti, kot ga zagovarja Mednarodni olimpijski komite.
strokovnem delu. Tudi naše športne organizacije v zamejVse tri že imajo primerne objekte, kar pomeni, da za pripravo
stvu si tega želijo!
tekmovališč ne bili potrebni novi posegi v okolje in bi se naVeliko izkušenj imate tudi na mednarodnem področju.
mesto gradnje novih megalomanskih športnih objektov lahko
Kje ste trenutno aktivni?
posvetili prenovi infrastrukture tako, da bi ta postala enerLetos smo imeli volilni kongres Mednarodnega združenja
getsko učinkovita in trajnostna.
športa za vse (TAFISA) v Portorožu, kjer sem bil izvoljen
Prevozi, namestitve, delovanje naprav ipd. bi bili urejeni sona mesto »zakladnika« organizacije, torej sem postal drugi
naravno in z ambicijo, da bi bile te ZOI prve igre brez oglčlovek organizacije in nadziram celotno poslovanje. Skupaj s
jičnega odtisa. To je tudi osnovno poslanstvo skupne kanpredsednikom in generalnim sekretarjem sestavljamo preddidature Slovenije, Avstrije in Italije: dokazati, da so zimski
sedstvo, ki vodi organizacijo med sestanki izvršnega odbora.
športi, ne le tekmovanja, lahko okolju prijazni oz. vzdržni.
Kot predstavnik združenja TAFISA sem bil letos že drugič
izvoljen v izvršni odbor svetovalne komisije za šport (EPAS)
Preidimo na hitra vprašanja.
pri Svetu Evrope.
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Največji osebni dosežek v življenju?

Dva sinova in dva vnuka (za zdaj

😊).

Na kaj ste najbolj ponosni?

Na svojo ekipo in prijatelje, ki mi stojijo ob strani! Brez njih
bi bila tudi moja kandidatura nesmiselna!
Najljubša jed?

Kremšnita.

😊

Šport, ki ga najraje spremljate?

Nogomet, tenis in košarka.
Naj športnik?

Hmm, jih je več, ampak na vrh bi postavil Dražena Petroviča!
Naj športnica?

Janja Garnbret.

Preden zaključiva intervju. Ali se strinjate z omejitvijo
predsedniškega mandata?

ne akcije Suha krajina v Žužemberku! Predvsem zaradi tega
sem jeseni prevzel vodenje Centra za delovne akcije na RK
ZSMS, profesionalno pa vodil Komisijo za SLO in DS v letih
1988–1990, ko smo se uspešno ukvarjali z »demontažo« bivše države!
Med leti 1990 in 1994 sem bil »obrambni minister« za Ljubljano (takrat je bila še velika) in za svoj prispevek k obrambi
domovine dobil najvišje državno odlikovanje.
Med leti 1995 in 1999 sem bil direktor mestne uprave MOL
v najzahtevnejšem obdobju reorganizacije lokalne samouprave in vzpostavljanja novega upravnega sistema. In seveda sem
pridobil ogromno znanja in izkušenj o delovanju vladnega in
nevladnega sektorja ter njunih povezovanjih.
Med leti 1999 in 2005 sem deloval v treh različnih podjetjih:
Esotech, d. o. o. (energetika), Olimpica, d. o. o. (šport – KK
Union Olimpija) in Park Ilirija, d. o. o. (nepremičnine).

Mandate smo omejili na zadnji skupščini
na 12 let, kar je tudi bil moj predlog!
Kaj pa s starostno omejitvijo? Spodaj?
Zgoraj?

Osebno starostnim omejitvam nisem naklonjen, ker verjamem, da mora biti merilo za nek položaj znanje, pripravljenost za
delo …

Že vrsto let sem
predan slovenskemu
športu in velik
zagovornik zdravega
življenjskega sloga.

Kakšen bi moral biti po vašem mnenju
predsednik?

Izkušen, delaven in povezovalen!

Kdaj pa bo napočil čas, da ženska prevzame predsedniške vajeti v roke?

Očitno letos še ne, ker ni kandidatke. Verjamem pa, da kmalu!
Ali se vam zdi, da so ženske še vedno v podrejenem položaju? Kaj boste naredili, da se trend spremeni?

Mislim, da ne. Sam jih vseskozi vzpodbujam, da se vključijo,
in jim pri tem seveda tudi po najboljših močeh pomagam!
Zaključek najinega intervjuja naj bo neobičajen. Povejte kaj več o sebi. Predvsem svoje izkušnje in delovna
okolja, ki vam bodo v pomoč ob izvolitvi.

Uvodoma bi rad poudaril, da sem že vrsto let predan slovenskemu športu in velik zagovornik zdravega življenjskega
sloga.
Vrednote, kot so tovarištvo, prostovoljstvo in trdo delo, sem
ponotranjil že v rani mladosti, saj sem se poleg športa v poletnih mesecih udeležil 15 mladinskih delovnih akcij in leta
1985 postal najmlajši komandant zvezne mladinske delov-
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Od leta 2005 sem lastnik lastnega podjetja
SODRA, d. o. o., ki se ukvarja z nepremičninami in fotovoltaiko. To mi tudi omogoča, da lahko veliko svojega časa posvetim
svoji veliki ljubezni – športu!
Danes s prijatelji aktivno igram tenis in s
tem ohranjam zdrav življenjski slog. Sem
velik ljubitelj narave in sprehodov, kjer
nabiram prepotrebno telesno in psihično
pripravljenost za vsakodnevne napore.

Zavedanje o celovitosti in povezanosti vseh segmentov slovenskega športa, tako vrhunskega kot športa za vse, sem
najbolj udejanjil v zadnjih dveh mandatih na mestu prvega
podpredsednika OKS-ZŠZ!
V času vodenja Strokovnega sveta športa za vse je dozorela pobuda za razglasitev državnega praznika, posvečenega
športu, telesni dejavnosti in zdravemu življenjskemu slogu
nasploh! Pri tem sem brezmejno verjel v pozitivno sporočilo, ki ga takšen praznik prinaša, in neutrudno iskal podporo
pri vseh odločevalcih v državi – predsedniku RS, Vladi in
poslanskih skupinah v DZ. Ves trud je bil poplačan julija
2020, ko je Državni zbor RS sprejel zakon, s katerim je potrdil DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA za nov državni praznik!
Bi še kaj dodali?

Verjamem v svojo ekipo in se veselim uresničevanja zastavljenih ciljev. Verjamem v ZMAGO – ZA VSE!
Hvala za pogovor. Želimo vam veliko uspeha na volitvah.

Hvala. Gremo zmagat, ne!

zmagazavse.si

Program 2022-2026

Program Zmaga - za vse
Veliko ljudi se je vprašalo, zakaj slogan »Zmaga – za vse!«,
ko pa gre za volitve v organe OKS-ZŠZ? Pavšalnih razlag bi
lahko bilo veliko, tako pozitivnih kot negativnih. A za tako
preprostim sloganom se skriva dejansko veliko več. Govora je
o zmagi, ki jo v športnem svetu zelo dobro poznamo. Športna
zmaga nam prinaša tisti trenutek življenja, ko sta ves trud in
vloženi čas v nenehne treninge in odrekanja poplačana.
A vendar zmage ne smemo omejevati zgolj na šport. Tudi v
vsakdanjem življenju se srečujemo z zmagami čisto na vseh
področjih: družina, izobraževanje, služba, zdravje in še bi
lahko naštevali. Zmaga je tisti trenutek, ko vemo, da smo
dosegli nekaj, za kar smo si prizadevali. Ob zmagi nas oblije
tisti prijeten občutek zadoščenja in veselja.
OKS-ZŠZ je organizacija, ki lahko prinese zmago – za
vse. Ne zgolj športnikom, športnim delavcem, zvezam in
klubom, temveč tudi vsem državljankam in državljanom.
OKS-ZŠZ pomembno vpliva na prihodnost športa, saj skrbi
za njegov razvoj. Obenem je ključna organizacija, ki skozi
lokalne športne zveze pripomore k bolj pogosti telesni dejavnosti ljudi. Posredno skrbi za redne gibalne aktivnosti
državljank in državljanov.
Šport lahko napreduje zgolj in izključno, če vsi glavni akterji sodelujejo pri skupnem cilju: zmaga – za vse. »Za vse«
pomeni, da ni nihče izključen ali zapostavljen, ne glede na
svojo gibalno sposobnost, psihofizično in mentalno stanje, intelektualno znanje, socialni položaj, versko in etnično
pripadnost, raso, barvo kože, spolno identiteto in spolno
usmerjenost, politično ali drugo prepričanje, kraj bivanja,
starost in jezik.
Gojiti moramo pomembno vrednoto, ki ji pravimo strpnost.
Medčloveško spoštovanje in strpnost pomembno vplivata na
razvoj in vpliv dogodkov v športu, ne glede na to, v kakšni
vlogi se posameznik pojavi: kot gledalec, tekmovalec, trener,
sodnik, športni funkcionar, sponzor, predstavnik politične
oblasti itd. Izključevanje in neenaka obravnava ljudi ter kršenje človekovega dostojanstva in njegovih pravic morajo biti
strogo kaznovani! Zato je zelo pomembno, da vlagamo vse
napore v inkluzijo in zagotavljanje enakih možnosti vsem.
Šport mora biti odprt in dostopen vsakomur ter tako slediti
vrednoti: vključenost.
Pri tem seveda pomembno vlogo igrata vrednoti: poštenost
in iskrenost. Slednji sta osnova za sodelovanje in povezovanje, kjer igra ključno vlogo predsednik OKS-ZŠZ z ožjo ekipo sodelavcev. On je prvi med enakimi, ki mora gojiti vero v
boljšo prihodnost slovenskega športa. Najprej med sodelavci

znotraj strukture OKS-ZŠZ, nato med športniki in športnimi
delavci ter zvezami in društvi/klubi. Poštenost in iskrenost
pomembno vplivata na čist in varen šport ter telesno dejavnost. To se odraža v ničelni toleranci do vseh oblik dopinga in
zagovarjanju poštene igre (fair play), katerima morajo slediti
vsi deležniki v športu.
Vse to je tudi osnova za zagotavljanje integritete in preprečevanje neetičnih in nelegalnih dejanj v športu. Temu je treba
prišteti še dobro upravljanje, ki mora temeljiti na transparentnosti delovanja in poslovanja ter spoštovanju etičnih načel,
kar se odraža v vrednoti: odgovornost. Zato je treba širiti
olimpijske vrednote že v času vzgoje in odraščanja otrok, saj
jih na ta način najlažje osvojijo in gojijo skozi vse življenje.
Olimpizem lahko pomembno vpliva na boljši svet, zato je toliko bolj pomembno, da olimpijsko gibanje gradi olimpijski
duh na vrednoti: zaupanje.
Na treningu in tekmovanju ter pri rekreativni in ljubiteljski
telesni dejavnosti je treba uživati ne glede na to, v kateri vlogi
se posameznik pojavi: kot trener, športnik, funkcionar ali gledalec itd. To prinaša veselje, prijetne (nepozabne) trenutke in
pomembno vpliva na zdravje ljudi. Zato velja spoštovati prej
navedene vrednote: strpnost, poštenost, iskrenost, vključenost, odgovornost in zaupanje.
Da bomo lahko udejanjili zmago – za vse, tako v vrhunskem
športu kot športu za vse, moramo določiti jasne cilje za vsako ciljno skupino. Program temelji na t. i. »hiši zmage«, ki
povezuje ljudi in organizacije, ki delujejo v športu. Njihovo
sodelovanje zagotavlja enakomeren razvoj športa ter bistveno pripomore k telesno dejavni in bolj zdravi družbi. V »hiši
zmage« so štiri ključne skupine deležnikov: če eden izmed teh
stebrov ne deluje dobro ali se drugi neenakomerno razvija v
primerjavi z ostalimi, kaj hitro ostanemo brez zmage – za vse.
Program temelji na sodelovanju in povezovanju za zagotavljanje enakomernega razvoja športa, in sicer za vsako ciljno
skupino posebej. En steber brez drugega ne more dobro delovati v »hiši zmage«.
Postavitev štirih ključnih skupin deležnikov, ki so v sliki »hiša
zmage« predstavljeni v obliki stebrov ( zveze, klubi in druge
organizacije, ki delujejo v športu,  športni delavci in funkcionarji,  športnice in športniki,  državljanke in državljani), ne
temelji na podmeni, da je nekdo prvi in nekdo zadnji. Vsi so v
enakem položaju, saj so medsebojno soodvisni. Na stabilnost
sistema in njegov razvoj pa pomembno vplivajo zunanji akterji
( partnerji v Sloveniji,  mednarodni partnerji,  inštitucije in organizacije, ki finančno in drugače podpirajo šport ter
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Slika 1: Hiša zmage

Zmaga - za vse!
slovenska olimpijska akademija, olimpijski karierni center, olimpijski strokovni center, marketing ...

ŠPORT ZA VSE

Mednarodni partnerji

Državljanke in državljani

ŠPORT ZA VSE
Športnice in športniki

Športni delavci in
funkcionarji ter
prostovoljci in gledalci

Zveze, klubi in druge
organizacije, ki
delujejo v športu

Partnerji v Sloveniji

VRHUNSKI ŠPORT

VRHUNSKI ŠPORT

Vlada RS, pristojno ministrstvo za šport, lokalne skupnosti, Fundacija za šport, sponzorji, donatorji ...

telesno dejavnost) in notranji akterji ( slovenska olimpijska
akademija,  olimpijski karierni center,  olimpijski strokovni center,  marketing služba,  strokovni svet za vrhunski
šport, strokovni svet športa za vse,  strokovni svet olimpijskega strokovnega centra,  regijske pisarne idr.).
Pomembno je, da vsi deležniki, ki tvorijo »hišo zmage – za
vse«, sodelujejo, se povezujejo in si zaupajo, saj je od njih
odvisno, kako se bo šport razvijal in kakšno družbo bomo v
prihodnje imeli.

 Državljanke in državljani
OKS-ZŠZ ima pomembno vlogo pri promociji zdravega načina življenja in vključevanja ljudi v različne veje športa. V
Sloveniji imamo tako kot drugod telesno dejavno in telesno
nedejavno prebivalstvo, pri čemer ni nujno, da vsi dojemajo
pozitiven vpliv redne telesne dejavnosti na zdravje in počutje
ljudi. V prihodnje je treba veliko več napora vložiti v promocijo zdravega načina življenja, kjer ključno vlogo igrajo lokalne
športne zveze in vanje vključeni klubi. Obenem velja izkoristiti
možnost sodelovanja s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani,
predvsem pri ugotavljanju gibalne učinkovitosti otrok, mladih
in odraslih. To je tudi osnova za nadaljnje ciljno usmerjene
ukrepe, ki pripomorejo, da prebivalstvo postane telesno dejavno v takšni meri, da se zdravje skupnosti izboljša.
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OKS-ZŠZ mora vložiti veliko napora v dialog z lokalnimi skupnostmi ter slednje podpirati pri prizadevanjih, da ljudje ohranjajo zdravje na osnovi zdravega načina življenja (izvajanje redne
telesne aktivnosti, opustitev zdravju škodljivih navad, uživanje lokalno pridelane zdrave prehrane, izogibanje dejavnostim, ki povzročajo stres, zadosten spanec z obilico osebne sprostitve, skrb
za čisto in zeleno okolje, ustvarjanje medgeneracijske harmonije
in še bi lahko naštevali). Med ključnimi dejavniki zdravega življenjskega sloga je športno udejstvovanje. Zato je pomembno, da
se sistematično pristopi k izgradnji javne športne infrastrukture,
da se zagotavljajo sredstva za programe zvez, društev, klubov in
drugih organizacij, ki ustvarjajo programe na področju športa.
Promocijo je treba izvajati tudi na področju preventive, predvsem pri ozaveščanju o bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikih, ki negativno vplivajo na zdravje ljudi.
Ključni projekt, ki lahko pripomore k ciljno usmerjenemu
ozaveščanju o pomenu redne telesne dejavnosti, je nadgradnja dneva slovenskega športa (23. september) v dela prost
dan. Tako kot kulturni praznik pomembno vpliva na dojemanje naše države, kulture in jezika, bo zagotovo tudi praznik
športa dvignil narodno zavest o pomenu gibanja. Smo narod,
ki je marsikateri državi zgled, kaj vse zmore dvomilijonska
država na velikih mednarodnih tekmovanjih. Zakaj ne bi naredili še koraka dlje in si upali trditi, da bo do leta 2034 vsak
državljan vsaj 150 minut zmerno aerobno telesno dejaven
na teden? Temu lahko rečemo zmaga – za vse!

zmagazavse.si

Pri zastavitvi tako ambicioznih ciljev pa moramo razmišljati
tudi v smeri, da šport pridobi svoje ministrstvo. Tako kot ga
ima kultura, bi ga moral imeti tudi šport. Na žalost se politika pojavlja in bohoti zgolj ob osvojenih medaljah na največjih
mednarodnih tekmovanjih. Takrat smo vsi ponosni na naše
športnike, a vendar je do takšnega rezultata dolga trnova pot.
OKS-ZŠZ mora vzpostaviti dialog in partnersko sodelovanje z
državo. Politične stranke morajo razumeti, da če želimo narediti korak dlje v športu, so potrebni konkretni premiki tudi na
področju javne uprave. Ministrstvo za šport ali ministrstvo za
šport in turizem je tisto, kar potrebujemo. Šele ko bomo imeli
ministra, državnega sekretarja, direktorja direktorata in ves potreben državni aparat, ki bo skrbel za razvoj športa in telesno
dejavnost državljank in državljanov, lahko govorimo o zmagi
– za vse!
Športnim dosežkom pa je treba najti primerno mesto, kjer bodo
lahko vse generacije za nami občudovale rezultate svojih predhodnikov. Sodoben, prostoren in inovativen muzej športa je
tisto, kar športna skupnost pogreša že vrsto let. Veliko obljub, a
muzeja v takšnem obsegu, kot si ga šport zasluži, še vedno ni.
Slovenski narod ima zelo bogato zgodovino, ki sega v leto 1863,
ko je bil ustanovljen prvi sokolski klub na Slovenskem – Gimnastično društvo Južni sokol. Naslednje leto bo 160. obletnica,
ko lahko naredimo konkreten premik tudi na tem področju.
OKS-ZŠZ mora pomembno prispevati k temu, da se ravno naslednje leto sprejmejo konkretne družbeno-politične zaveze in
postavi temeljni kamen za novi muzej športa.
Vse to in še veliko več je treba združiti v novi Nacionalni
program športa 2024–2033, ki bo kmalu začel nastajati izpod peres raznih strokovnjakov. OKS-ZŠZ kot predstavnik
civilne športne sfere mora imeti ključno besedo pri snovanju
tega dokumenta, zato sta še toliko pomembnejša dialog in sodelovanje z državo. Nadgradnja nacionalnega programa športa mora biti usmerjena tudi v povezovanje in sodelovanje z
ministrstvom za zdravje oz. medicinsko stroko, predvsem ko
je govora o drugačni obliki zdravljenja in preventivnih aktivnostih. Šport in zdravstvo morata v prihodnje bistveno bolje sodelovati, med najpomembnejše projekte zagotovo sodi
vadba na recept oz. recept za zdravo življenje s športom.
Gre za več kot 20 let staro idejo, ki je končno pridobila več
pozornosti, pa tudi v praksi se v določenih sredinah že izvaja.
Projekt je izjemno pomemben za prihodnje oblike zdravljenja, kjer vadba nadomesti zdravilo na recept. Zatorej je potreben premik iz »svetlih izjem« v »sistemsko ureditev«.

 Zveze, klubi in druge
organizacije, ki delujejo v športu
Jedro športnega načrtovanja in udejstvovanja se odvija v okviru
zvez, društev, klubov in drugih organizacij, ki delujejo na področju športa na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter v za-
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mejstvu. Lahko rečemo, da se čisto vsi deležniki soočajo z vrsto
izzivov, med katerimi zagotovi prednjači nekonsistentna in premajhna finančna podpora njihovim programom in projektom.
OKS-ZŠZ mora biti gonilna sila za pridobivanje dodatnih
virov sredstev iz državne blagajne, kjer je ključnega pomena
dialog in sodelovanje z državo, obenem pa zagovarjati tudi drugačno politično-upravno ureditev v okviru novega ministrstva
za šport. Med možne ukrepe sodi ukinitev davka od iger na
srečo, ki se ga trenutno odvede pri dobitku. S tem bi se sredstva,
ki jih prejme Fundacija za šport, povečala za 15 %, kar v praksi
pomeni več kot milijon evrov. Država bi lahko naredila še en
korak več na področju zagotavljanja več denarja, in sicer bi se
lahko davčne olajšave povečale za vse tiste, ki vlagajo sredstva v
šport. To bi služilo kot spodbuda zasebnemu sektorju za večjo
vključenost v razvoj slovenskega športa.
Ker vemo, da so javna sredstva omejena, so ključnega pomena sponzorji. Prišel je čas, da skozi vrata OKS-ZŠZ vstopi
mednarodno priznana korporacija, ki bo v slovenskem športu videla svojo poslovno priložnost in bo zanjo pripravljena
seči globoko v žep. Zelo pomembno nalogo opravlja olimpijski marketing, ki dobro skrbi za vzpostavljanje novih partnerstev, in ena takih nalog je, da prestopimo državne meje.
OKS-ZŠZ mora vzpostaviti solidarnostno shemo, s katero
svojim članicam finančno pomaga iz sredstev, pridobljenih iz
zasebnega sektorja. Članicam OKS-ZŠZ bi se glede na njihov
premoženjski položaj in program aktivnosti razdelilo do 15
% vseh skupaj pridobljenih sredstev po vnaprej določenem
ključu. Solidarnostna shema je namenjena okrepitvi delovanja zvez, predvsem premagovanju finančnih izzivov.
Drugi pomemben ukrep, s katerim se zagotovi pomoč članicam OKS-ZŠZ, je administrativna, računovodska in strokovna pomoč v okviru skupnega olimpijskega središča.
OKS-ZŠZ se mora vrniti nazaj k športu, torej v objekt, kjer
se šport izvaja. Tam bi vzpostavili prostore (pisarne) za vse
tiste članice (nacionalne zveze), ki svojih prostorov nimajo
oz. trenutno uporabljajo neprimerne prostore. Gre za model, ki omogoča sodelovanje med zvezami in OKS-ZŠZ na
dnevni ravni. Takšna združitev »pod eno streho« pa odpira možnost strokovne podpore, ki jo lahko OKS-ZŠZ nudi
svojim članicam. Članice pridobijo bistveno prijaznejšo
uporabo prostora, obenem pa lahko računajo na pomembno podporo delovanja njihove zveze. Ta projekt se bo delno
financiral iz sredstev, pridobljenih iz lastniškega deleža bežigrajskega stadiona.
Tretji ukrep je usmerjen v znatno večjo in enakomerno medijsko podporo vsem članicam OKS-ZŠZ. Televizijski medijski prostor je časovno omejen, zato je uredniška politika
javne televizije usmerjena v zgolj nekatere športne panoge,
ki po njihovi oceni pritegnejo širšo populacijo. Vmešavanje
v uredniško politiko bi bilo neodgovorno s strani vodstva
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OKS-ZŠZ, zato je treba vse napore usmeriti v novi javni televizijski program, ki bo namenjen izključno športu. Na
ta način lahko tudi druge nacionalne športne zveze pridejo do medijskega prostora, kar znatno pripomore k popularizaciji in pridobivanju dodatnih sredstev za pokrivanje
stroškov delovanja zvez. Vzporedno s projektom javnega
televizijskega športnega programa pa je treba zagotoviti tudi
internetno televizijo, kjer se lahko v obliki »streaminga«
zagotavljajo direktni prenosi državnih prvenstev in drugih
tekmovanj članic OKS-ZŠZ. To je dejansko celovit pristop k
zagotavljanju medijske pokritosti slovenskega športa. OKSZŠZ kot krovna organizacija lahko ustanovi oddelek, ki bo
skrbel za koordinacijo vsebine teh športnih programov.
Četrti sklop pomoči zvezam, predvsem njihovim klubom,
je vzpostavitev dialoga in sodelovanja z župani in občinskimi upravami, s ciljem, da se bistveno več vlaga v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture. Namreč, 5–7 %1 vseh sredstev občinskega proračuna
je nekakšen optimalni znesek za ustrezen razvoj športa na
lokalni ravni. Na žalost vse športne panoge nimajo ustrezne
ali primerno urejene športne infrastrukture, v sklopu katere bi lahko zagotavljali optimalne pogoje delovanja klubov
in njihovih športnikov. OKS-ZŠZ lahko veliko pripomore
k razvoju športa na lokalni ravni, a za to je potreben velik
angažma predsednika in njegove ožje ekipe. Vseeno pa nista
pomembna zgolj izgradnja nove športne infrastrukture in
redno investicijsko vzdrževanje slednje. Tudi pogoji njene
uporabe so ključni pri zagotavljanju ustreznih terminov za
izvedbo treningov in tekmovanj. Lokalna skupnost mora
v športu prepoznati pomemben dejavnik za zagotavljanje
pogojev za boljše zdravje skupnosti, kot tudi za promocijo
svoje občine, ki služi kot osnova za športni turizem. Zato so
občinska vlaganja oz. finančna podpora programov in projektov zvez in klubov na lokalni ravni izjemno pomembni za
prihodnost slovenskega športa.

 Športni delavci, funkcionarji,
prostovoljci in gledalci
Izjemno pomembna skupina ljudi so vsi tisti, ki skrbijo, da
športnice in športniki uživajo ustrezno podporo za ustvarjanje
primernih pogojev treniranja in tekmovanja ali zgolj gibanja/
redne telesne dejavnosti. Med slednje sodijo praktično vsi: trenerji, sodniki, sekretarji, funkcionarji, prostovoljci, strokovni
delavci in vrsta drugih aktivistov, ki sodelujejo pri razvoju športa. To področje je verjetno najmanj deležno podpore in ustvarjanja boljših pogojev za delo v športu. OKS-ZŠZ lahko naredi
veliko več, da se položaj vseh deležnikov v športu izboljša.
Med pomembna področja zagotovo štejemo razvoj kadrov na
osnovi ustvarjanja pogojev izobraževanja in usposabljanja.
V Sloveniji imamo izobraževanje na formalni in neformalni
1 Odvisno od velikosti in naravnih danosti občine.
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ravni, ki ga izvajajo nekateri visokošolski zavodi slovenskih
univerz, nacionalne športne zveze, OKS-ZŠZ in drugi. Skratka izbira je pestra in kvalitetna. Gre za pomembno področje,
ki ga je treba podpirati, s ciljem širjenja strokovno izobraženega kadra za dvig kakovosti izvajanja športnih programov.
Slovenija ima kar dobro zakonodajo na področju športa, predvsem tisti del, ki govori, da v športu lahko delajo zgolj izobraženi
ljudje s področja športa in strokovno usposobljeni ljudje. A vendar se ta dobra plat kaj hitro zaključi, saj je še vedno preveč ljudi,
ki vodijo treninge in druge oblike vadbe brez ustrezne izobrazbe
ali usposobljenosti. OKS-ZŠZ bi moral skupaj s pristojnimi organi ustvariti ustrezne sistemske pogoje, s katerimi bi se zmanjšala oz. izničila nelojalna konkurenca, ki jo nekateri ustvarjajo na
trgu. S tem bi pozitivno vplivali na ustvarjanje boljših pogojev za
športnice in športnike ter zagotavljanje bolj urejenega sistema.
Področju prostovoljstva je treba nameniti veliko več pozornosti, saj se vsi dobro zavedamo, da prostovoljstvo »ni več popularno«. Dejstvo je, da prostovoljstvo bogati naš prostor in
izboljšuje kakovost življenja, predvsem ker ljudje delo opravljajo s srcem in ljubeznijo. Zato je treba prostovoljcem dati
posebno pozornost in podporo, da se bodo čutili vključeni
in pomembni. Treba je tudi širiti dobre prakse in s tem večati
število prostovoljcev v športu. OKS-ZŠZ lahko nudi edinstveno priložnost sodelovanja na velikih dogodkih, zato je treba
pričeti z ustvarjanjem baze prostovoljcev, ki imajo interes za
posebna doživetja v okviru sodelovanja na velikih tekmovanjih. Prav zato je smiselno ustvariti skupno bazo prostovoljcev s članicami OKS-ZŠZ, do katere bi imeli dostop praktično vsi znotraj članstva. S tem se omogoči, da je obveščenost o
dogodkih bistveno bolj učinkovita in ažurna, predvsem pa se
krog razpoložljivih prostovoljcev konkretneje razširi. Ustvarjena skupnost prostovoljcev lahko pripomore k boljši organizaciji dogodkov, kajti brez prostovoljcev praktično ne gre.
Posebna kategorija podpornikov športa so gledalci oz. ljudje, ki spremljajo šport ob igrišču, preko radia, na televiziji
ali socialnih omrežjih. To so tisti, ki ustvarjajo vzdušje na tekmah in s svojo energijo podpirajo športnice in športnike. Poleg
tega so tudi posredni financerji športa, saj z nakupom vstopnic in navijaških rekvizitov podpirajo svoj klub ali slovensko
reprezentanco. Za to populacijo ni posebnih širše zasnovanih
programov ali projektov, s katerimi bi jim nudili ustrezno podporo in občutek, da so pomembni za slovenski šport. OKS-ZŠZ
mora narediti korak tudi v to smer in ustvariti posebno platformo, kjer se najbolj zvesti navijači in podporniki športa ustrezno
izpostavijo in nagradijo. Tukaj velja omeniti še implementacijo projekta nacionalne športne kartice kot identifikacijskega
sredstva na športnih dogodkih članic OKS-ZŠZ in ostale ugodnosti, ki jih kartica lahko prinaša na svetovnem spletu (kot npr.
koledar vseh športnih dogodkov v Sloveniji, enotni sistem za
prijavo na male in velike rekreativne in druge športne dogodke, portal za spremljanje športnih dogodkov v živo, vključno z

zmagazavse.si

dostopom do arhiva avdio, video in tekstualnih vsebin, spletna
trgovina športne opreme in rekvizitov idr.).
Na področju dela v športu še vedno zaznavamo neenakost
med moškimi in ženskami, saj sodeč po objavljeni statistiki iz
leta 2021 zgolj tretjina žensk deluje v športnih organizacijah.
OKS-ZŠZ mora storiti veliko več, da bo priložnost za delovanje v športu dobilo veliko več žensk, bodisi kot športne
funkcionarke bodisi kot trenerke, sodnice ali strokovne delavke. Zato je pomembno, da OKS-ZŠZ tudi v svoji interni
strukturi sprejme bolj zavezujoča stališča in v organih stremi
k temu, da izenači število predstavnikov spolov. To naj služi
kot vzor njegovim članicam, ki bodo v tej smeri morale narediti več kot do sedaj. Zastaviti si je treba jasen cilj enakih
možnosti za vse, ne glede na spolno usmerjenost in spolno
identiteto.
Ko pogledamo statistične podatke o vključenosti invalidov v
delovanje športnih organizacij, pa so te številke še bolj porazne. Treba je stremeti k inkluziji, torej vključevanju gibalno
oviranih oseb, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter
drugih invalidov v delovanje športnih organizacij. Tudi te osebe lahko z nekaterimi prilagoditvami in metodami dela dosegajo enako dobre standarde in rezultate. Inkluzija pripomore h
krepitvi čuta empatije, obenem pa nas kot družbo pripelje do
višje stopnje strpnosti in medsebojnega spoštovanja. OKS-ZŠZ
lahko skupaj z zvezo ŠIS-SPK in drugimi pooblaščenimi organizacijami ustvari podporne mehanizme, ki stremijo k cilju
enakih možnosti za vse.
Pomembni področji sta tudi mednarodno delovanje ter
mednarodna vključenost športnih funkcionarjev, sodnikov in drugih športnih delavcev v evropske in mednarodne
športne zveze. Gre za neverjetno število ljudi, ki s svojim
znanjem in izkušnjami pripomorejo h globalnemu razvoju
športa. V preteklosti je bilo veliko govora, kako bi te ljudi
povezali in s tem naredili pomemben korak pri izmenjavi
dobrih praks. Tovrstna skupina ljudi ima dejansko najširši možni pogled na razvoj mednarodnega športa in lahko
bistveno prispeva k izboljšanju stanja v slovenskem športu.
Te ljudi je treba povezati v klub mednarodnih funkcionarjev pri OKS-ZŠZ. Namen te skupnosti je izmenjava dobrih
praks med člani ter prenos znanja in izkušenj med članicami
OKS-ZŠZ, kakor tudi mednarodno medpanožno povezovanje in ustvarjanje novih prijateljstev.
Nadgradnja tovrstne skupnosti pa je iskanje širše mednarodne
podpore za pridobitev člana izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja. Slovenija premore kar nekaj uglednih osebnosti, ki so veliko naredile za slovenski šport in svoj
pečat pustile tudi na mednarodnem prizorišču. S postopkom
evidentiranja potencialnih kandidatov je treba začeti takoj, če
želimo priti pravočasno s pravim imenom v mednarodno zainteresirano javnost. Slovenija bi lahko tako do leta 2034 imela
člana Izvršnega odbora.
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 Športnice in športniki
Globalni športni trg naj bi v letu 2022 ustvaril približno 500
milijard evrov. To vse nakazuje, kako pomembne so športnice in športniki oz. ljudje, ki se želijo ukvarjati s športom in
biti telesno aktivni. Za lažje razumevanje tega področja lahko
populacijo razdelimo v dve skupini: vrhunski športniki, med
katere sodijo ljudje, ki trenirajo in/ali tekmujejo, ter ljudje, ki
trenirajo oz. se rekreirajo s ciljem ustvarjanja dobrega počutja.
Vse te ljudi bi lahko razvrstili tudi v druge skupine, ki imajo
svoje specifike in potrebe: otroci, mladostniki, študenti, odrasli oz. zaposleni, starejši oz. seniorji. Potem so tu še ranljive
skupine ljudi: brezposelni, invalidi, socialno ogroženi, osebe s
prekomerno težo, ljudje z neozdravljivimi boleznimi idr. Lahko bi ustvarili tudi skupine glede na spol, spolno identiteto
in spolno usmerjenost. Obstajajo še druge možne razvrstitve
v skupine, a vendar je ne glede na to, kako te ljudi razvrščamo, pomembno, da jih obravnavamo enako in nudimo enake
možnosti. V športu je treba gojiti ničelno toleranco do vseh
oblik diskriminacije, nestrpnosti in sovraštva.
Zelo pomembno področje je zagotavljanje vseh podpornih
mehanizmov vrhunskim športnicam in športnikom. Celostna obravnava športne kariere posameznika, vključno z
obdobjem po zaključeni karieri, je ključ do zmage – za vse.
Zato se je treba zavzemati, podpirati in nadgraditi vse podporne mehanizme, v sodelovanju z vsemi odgovornimi deležniki v času izobraževanja: dvojna kariera, študij na daljavo,
športne štipendije in šolnine, certifikat »športnikom prijazno
izobraževanje«, tutorstvo mladim športnikom itd. Tovrstni
mehanizmi pripomorejo k lažjemu usklajevanju športne kariere in izobraževanja.
Ko je govora o šolanju oz. izobraževanju, ne smemo spregledati otrok in mladine ter študentov, ki se s športom ukvarjajo
ljubiteljsko. OKS-ZŠZ bi moral zagovarjati model športa in
športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah, ki učencem in
dijakom zagotavlja praktično vsak dan eno šolsko uro (kot
to poznajo v nekaterih evropskih državah). Zato sta potrebna
dialog in sodelovanje s pristojnim ministrstvom, da se učni
načrt dopolni ter tako otrokom in mladini omogoči več ur
obvezne športne vzgoje.
Se pa zadeva bistveno spremeni pri študentski populaciji, saj
na visokošolskih zavodih večinoma ni obvezne športne vzgoje.
OKS-ZŠZ mora v sodelovanju z nacionalnimi športnimi zvezami – krovnimi organizacijami študentskega športa – zagotavljati podporo udeležbi športnic in športnikov na najvišjih
mednarodnih tekmovanjih, podobno kot to počne pri udeležbi
na npr. olimpijskih igrah, mediteranskih igrah itd. Poleg tega
lahko pripomore k temu, da se iz javnih sredstev pridobi bistveno več finančne podpore za obštudijske dejavnosti. Slednje so
namreč edina možnost rekreativnega udejstvovanja študentk
in študentov, področje pa je finančno podhranjeno že vrsto let.
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Vrhunske športnice in športniki potrebujejo še dodatno podporo med športno kariero. Zanje so zelo pomembni zdravstveno varstvo in ustrezna zavarovanja, ki so – kot dobro
vemo – bistveno dražja od osnovnih. Zato je zelo pomembno
nadalje podpirati zdravstvene preglede registriranih športnikov in kategoriziranih športnikov ter obenem širiti mrežo
olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov, tako
da bo vsaka regija imela svoj center. Na ta način se športnicam
in športnikom zagotovijo optimalni pogoji za visoko strokovno raven diagnostičnih in terapevtskih postopkov. Sedanje
nadstandardno zavarovanje pa je treba razširiti na vse stopnje
kategorizacije, tako da se vključi tudi sofinanciranje mladinskega in državnega razreda. S tem se dejansko vsem kategoriziranim športnicam in športnikom zagotavlja nižja premija
zavarovanja.
Pravilnik o delovanju sklada vrhunskih športnikov je pomemben v luči zagotavljanja finančne podpore vrhunskim
športnikom. Pravilnik je iz leta 2009 in kar kliče po spremembah, predvsem pri razširitvi kroga upravičencev. To se lahko
doseže tako, da se vključijo tudi nekatera druga mednarodno
odmevna tekmovanja, kjer ima osvojena medalja ravno tako
veliko težo.
Vsi dobro poznamo problematiko zaposlitve vrhunskih športnic in športnikov ter njihovih trenerjev, saj v času športne kariere nimajo zadostnega časa za izpolnjevanje obveznosti iz
delovnega razmerja. Zato so pomembne zaposlitve v javnem
sektorju, ki omogočajo fleksibilen urnik dela oz. prilagojeno delo. Tovrstni sistem zaposlitve deluje dobro in zagotavlja
ustrezno podporo vrhunskim športnicam in športnikom ter
njihovim trenerjem. OKS-ZŠZ ima sklenjen sporazum s tremi
ministrstvi (za obrambo, za notranje zadeve in za finance), ki
zaposlujejo določeno število vrhunskih športnic in športnikov
(tudi mladih) ter njihovih trenerjev. Sporazum je iz leta 2013,
kar terja njegovo posodobitev tudi glede zagotavljanja večjega
števila zaposlitev ter vključitve tistih športnic in športnikov,
ki izhajajo iz kolektivnih športov.
Posebno poglavje pa je zaposlitev po zaključeni športni karieri. Kar nekaj je športnic in športnikov, ki niso uspeli usklajevati dvojne kariere (intenzivni treningi in redna tekmovanja
ter izobraževanje). Ti se po zaključeni karieri soočajo s težavo,
kje najti primerno zaposlitev. Te športnice in športnike je treba motivirati, da svojo prihodnost najdejo v športu kot športni delavci, trenerji ali sodniki. A glede na slovenske razmere
to ne zadostuje za dostojno življenje. Zato bi moral OKS-ZŠZ
vzpostaviti tesno sodelovanje z zavodom za zaposlovanje, z
obrtno in gospodarsko zbornico ter z njimi najti ustrezne mehanizme za pospeševanje zaposlovanja športnic in športnikov
ob njihovi zaključeni karieri. Ta kader ima precej pozitivnih
lastnosti, ki so jih pridobili v športni karieri (kot npr. delav-

nost, organiziranost, samozavest, obvladovanje stresa in še bi
lahko naštevali). Ustvariti je treba neke vrste interni trg delovne sile, kjer bi lahko delodajalci našli ustrezen kader.
Slovenski šport pa ni omejen zgolj na ozemlje Slovenije. V sosednjih državah so društva in zveze, ki združujejo veliko število
športnic in športnikov. Združenje slovenskih športnih društev
v Italiji, Slovenska športna zveza na avstrijskem Koroškem,
Zveza Slovencev na Madžarskem in Zveza slovenskih društev
na Hrvaškem so tiste referenčne športne organizacije, ki skrbijo
za zamejski šport. Društva in zveze se onkraj meje soočajo z
vrsto različnih izzivov. Najbolj izstopa pomanjkanje finančnih
sredstev, s katerimi bi lahko zagotovili kakovostne programe
športnicam in športnikom ter njihovim trenerjem. OKS-ZŠZ
bi moral vzpostaviti dialog in sodelovanje z Uradom vlade za
Slovence v zamejstvu in po svetu ter s skupnimi močmi poiskati nove finančne resurse za podporo zamejskemu športu.
Drugo področje je pomanjkanje strokovnega kadra (kot npr.
kineziologi), ki bi svoje delovne naloge izvajali v slovenskem jeziku. Vzpostaviti je treba ustrezne podporne mehanizme, s katerimi bi stimulirali zaposlovanje tovrstnega kadra v zamejstvu.

Namesto zaključka pobuda za
velikopotezni projekt Slovenije –
ZOI 20342
Da bi zimske igre skupaj pripravile Slovenija, Avstrija in Italija,
je bila konec devetdesetih let prejšnjega stoletja sijajna politična
akcija, ki morda ni bila brez možnosti za uspeh (nazadnje je igre
leta 2006 priredil Torino), a vendarle so bile okoliščine tedaj povsem drugačne kot danes. Tedaj je bila Evropa v vetru sprememb,
s padcem Berlinskega zidu se je končevalo obdobje njene razdeljenosti na Zahod in Vzhod, Evropska unija pa je imela magnetno
privlačnost za nove članice, od katerih so bile nekatere hkrati tudi
povsem nove države.
Čas je zdaj drugačen – danes je v vetru sprememb ves svet.
Epidemija, vojna in energetska kriza so se v zadnjih dveh letih
pridružile podnebnim spremembam, ki so že prej terjale od
nas velike prilagoditve, a je zdaj že jasno, da z njimi močno zamujamo. Končuje se obdobje človekove nezmerne potrošnje
vsega, kar zmore Zemlja obnavljati – in pričenja se doba vseh
vrst negotovosti, ki se že kažejo z vse pogostejšimi izrednimi
vremenskimi pojavi in velikimi naravnimi ujmami. Evropa izgublja prav tisto moč, ki jo je v zgodovini vzpostavila kot vodilni del sveta: moč idej, inovacij, akcij, ambicij.
Kandidatura treh držav, Slovenije, Avstrije in Italije, bi ponudila odgovore na vsa navedena vprašanja: pokazala bi
moč idej, sposobnost prisluhniti času in zmožnost sodelovanja. Kandidatura bi bila dokaz vere v prihodnost.

2 Ker bodo naslednje zimske olimpijske igre leta 2026 potekale v Cortini d'Ampezzo, bo leta 2030 na vrsti neevropsko prizorišče, kar pomeni, da bi lahko skupna
kandidatura Avstrije, Slovenije in Italije prišla v poštev za igre leta 2034.
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Te tri države so kot ustvarjene za organizacijo olimpijskih iger v
duhu trajnosti, kot ga zagovarja Mednarodni olimpijski komite
in kot je v skladu z zamislijo ustanovitelja sodobnih olimpijskih
iger Pierra de Coubertina, ki je dejal, da morajo igre povezovati
ljudi in povzročiti čim manj škode v naravi.
Vse tri že imajo primerne objekte, kar pomeni, da za pripravo
tekmovališč ne bili potrebni novi posegi v okolje in bi se namesto
gradnje novih megalomanskih športnih objektov lahko posvetili
prenovi infrastrukture, da bi ta postala energetsko učinkovita in
trajnostna. Prevozi, namestitve, delovanje naprav ipd. bi bili urejeni sonaravno in z ambicijo, da bi bile te zimske olimpijske igre
prve igre brez ogljičnega odtisa.
To je tudi osnovno poslanstvo skupne kandidature Slovenije,
Avstrije in Italije: dokazati, da so zimski športi, ne le tekmovanja, lahko okolju prijazni oz. vzdržni. V nasprotnem primeru, če ostanejo do okolja škodljivi in celo nasilni, bodo
v prihodnjih desetletjih propadle tudi vse z njimi povezane
dejavnosti, v prvi vrsti turizem, ki je nosilna gospodarska
panoga v teh okoljih. Prebivalci bi zato kandidaturo podprli in zainteresirano sodelovali s prireditelji, ki bi za projekte
pridobili sredstva evropskih zelenih programov – v nasprotju
z odklonilnim odnosom, ki se je izkazal z referendumi v švicarskih kantonih Wallis in Graubünden, v avstrijskih deželah
Tirolski in Solnograški ter v nemški zvezni deželi Bavarski in
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zaradi njih velja, da se alpsko prebivalstvo ne želi več soočati
s škodljivimi vplivi zimskih olimpijskih iger. Tudi okoljske in
naravovarstvene organizacije odločno oporekajo investicijam
v športno infrastrukturo, ki bi bila v rabi zgolj kratek čas.
Zamisel za skupne zimske olimpijske igre postaja v času podnebne krize logična izbira. Ni več vprašanje, ali smo pripravljeni ali ali zmoremo, temveč kdaj začnemo. Na tej poti do
skupnih zimskih olimpijskih iger v Sloveniji, Avstriji in
Italiji je treba ustvariti zeleno trajnostno naravnano politiko, s katero se nakaže jasna smernica delovanja v prihodnje. Podpirati je treba vse tiste programe in projekte, ki nimajo negativnih učinkov na okolje. Organizacije in ljudje, ki
delajo v športu, morajo postati ambasadorji sprememb navad
v luči zagotavljanja trajnostnega vsestranskega pristopa do
športa. Slovenija je v celoti zavezana 17 ciljem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Slovenska športna skupnost lahko
pomembno prispeva k doseganju teh ciljev.
S skupnimi močmi zagotovimo zmago – za vse!
Mag. Janez Sodržnik,

kandidat za predsednika Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez

Intervju
prof. dr. Maja Pajek
kandidatka za podpredsednico OKS-ZŠZ (šport za vse)
Funkcija, ki jo trenutno zasedate:

Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost na
Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in podpredsednica
Športne unije Slovenije.
Koliko let delujete v športu?

Od osmega leta dalje v različnih funkcijah: kot tekmovalka v
orodni telovadbi, kot trenerka in sodnica orodne telovadbe,
kot prostovoljka, kot inštruktorica različnih skupinskih vadb,
kot predsednica Zveze za šport otrok in mladine Slovenije,
kot predavateljica na programih usposabljanja strokovnih
kadrov v športu, kot avtorica programov usposabljanja strokovnih kadrov v športu, kot članica strokovnega sveta športa
za vse pri OKS-ZŠZ, kot članica akreditacijske komisije, kot
predavateljica na strokovnih in znanstvenih kongresih športa,
kot predsednica programskih svetov na strokovnih in znanstvenih kongresih …, veliko se je nabralo v 30 letih.

Šport, ki ga najraje spremljate:

Vsi športi, ki vključujejo estetsko komponento gibanja, srce pa
še vedno najmočneje bije za prvo ljubezen: orodno telovadbo.
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Ga spremljate tudi v živo?

Da, kadar mi čas dopušča.
Kdo je vaš vzornik?

Vsak, ki s svojim predanim delom sledi svojim sanjam.
Šport, s katerim se redno ukvarjate:

Vse oblike rekreativnega športa, odvisno od letnega časa:
planinarjenje, tek na smučeh, kolesarjenje, vadba v fitnesu,
smučanje, lastna vadba doma (vsak dan) …
Vaš največji dosežek na področju športa:

Da sem svoje navdušenje nad ukvarjanjem s športom (na začetku je bila to orodna telovadba) spremenila v svoj poklic in
da na ta način na vseh ravneh športa konstruktivno prispevam k izboljšanju položaja športa v Sloveniji ter širjenju znanja o pomembnosti telesne dejavnosti za zdravje ljudi.
Na kaj ste najbolj ponosni?

Na svoj neustavljivi ustvarjalni duh in na sposobnost doseganja zastavljenih ciljev.
Kaj najbolj potrebuje slovenska športna sfera?

Karizmatičnega in močnega zastopnika, ki bo sposoben povezati
celotno športno sfero, od rekreativnega do vrhunskega športa, in
bo zastopal interese športa tako na lokalni kot državni ravni.
Zakaj menite, da je J. Sodržnik dobra izbira za predsednika?

G. Sodržnik je s svojim dosedanjim delom pokazal in dokazal, da je človek, ki zna povezovati, sodelovati in ima karizmo dobrega voditelja. Športna sfera bo z g. Sodržnikom
dobila predsednika, ki bo naredil vse, da slovenski šport in
športniki dobijo mesto, ki jim v družbi pripada. Njegova velika prednost je v tem, da drži in uresničuje svoje obljube.
Sama sodelujem z njim od leta 2014 in sem navdušena nad
ogromnim delom, ki ga prostovoljno opravlja v športu, preprosto zato, ker ima šport neizmerno rad.
Glavni cilj v primeru izvolitve:

Nadaljevati in nadgraditi delo mojega predhodnika, g. Sodržnika (sedanjega prvega podpredsednika OKS-ZŠZ, zadolženega za področje športa za vse), in v skupnih projektih
povezati šport za vse in vrhunski šport.
Kaj bo vaša prva poteza?

Dodobra se seznaniti s celotno ekipo na OKS-ZŠZ in vzpostaviti dobre medosebne odnose, ki so prvi pogoj za dobro
sodelovanje in delo v prihodnje.
Kaj želite spremeniti?

Zavedanje o pomembnosti športa za vse in športa na lokalni ravni kot osnovne ravni in temelja pri nadaljnji gradnji
kakovostnega in vrhunskega športa. To zavedanje je v tem
trenutku bistveno premajhno.
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Kje vidite neizkoriščen potencial OKS-ZŠZ?

V povezovanju različnih deležnikov na področju športa na
vseh ravneh.
Zakaj ste se odločili kandidirati?

Ker vem, da lahko s svojim 30-letnim znanjem in izkušnjami prinesem svež veter v jadra organizacije, kot je OKS-ZŠZ.
Postavljena ekipa pod vodstvom g. Sodržnika je nedvomno
izredno udarna in ustvarjalna moč, ki bo pomenila nov zagon za organizacijo.
Kaj menite, da je vaša prednost?

Vztrajnost, iskrenost, predanost ter izjemna sposobnost odkrivanja novih poti reševanja konfliktnih in kriznih situacij.
Kaj pa pomanjkljivost?

Vztrajnost, iskrenost, predanost …, nikoli ne odneham.
Včasih kdo to vzame kot veliko pomanjkljivost.
Zakaj ste vi boljša izbira od protikandidatov?

Ne ukvarjam se s protikandidati, gradim svojo pot skupaj
z ekipo, pravzaprav avtocesto, in to je moja/naša prednost
pred ostalimi.
Kaj obljubljate članom OKS-ZŠZ?

Kakovostno opravljeno delo in skrb za boljše pogoje delovanja na vseh ravneh športa.
Kaj pa športnikom/-cam in športnim delavcem/-kam?

Enako.

Kdo je vaš največji podpornik/-ca?

Družina in prijatelji.

Koliko medalj lahko osvoji Slovenija na OI Pariz 2024?

Želim si, da čim več, saj je to največja nagrada športniku,
ki vlaga vse in še več v svoje treninge. Medalja za Slovenijo
pa pomeni najboljšo možno promocijo države v svetovnem
merilu.
Kaj pa na zimskih OI 2026?

Enak odgovor kot pri prejšnjem vprašanju.
Kdo je trenutno najbolj »vroč/-a« športnik/-ca?

Zame vsak, ki dan za dnem načrtno, sistematično in organizirano, kljub težavam na športni poti, vztraja pri uresničevanju svojih športnih ciljev.
Kaj pa reprezentanca?

Vsaka reprezentanca, ki dan za dnem načrtno, sistematično
in organizirano, kljub težavam na športni poti, vztraja pri
uresničevanju svojih športnih ciljev.
Kaj bi še povedali?

Dajte nam možnost, da vam pokažemo, kaj smo sposobni narediti – ne bomo izneverili vaših pričakovanj. Smo mlada in
udarna ekipa, ki stremi k izboljšanju položaja športa v Sloveniji.
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Intervju
mag. Stanko Glažar
kandidat za podpredsednika
OKS-ZŠZ (vrhunski šport)
Funkcija, ki jo trenutno zasedate:

Podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, podpredsednik
Strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, član Izvršnega odbora OKS-ZŠZ.
Koliko let delujete v športu?

V športu aktivno delujem že od svojega devetega leta, ko sem
začel z aktivnimi treningi nogometa. Nastopal sem kot igralec, trener, sodnik, kontrolor in na koncu kot funkcionar v
različnih športnih zvezah. Bil sem predsednik lokalne športne zveze, predsednik sveta javnega zavoda za šport in direktor Zavoda za šport Ptuj. Kot direktor mestne uprave Ptuj
in že tretji mandat kot nepoklicni župan se prav tako veliko
ukvarjam s športno problematiko. Sodeloval sem na različnih
strokovnih in znanstvenih kongresih. Največ časa sem opravljal funkcijo podpredsednika Nogometne zveze Slovenije, kjer
sem bil na to mesto izvoljen kar pet mandatov. Ob tem pa še
vedno delujem v IO OKS in Strokovnem svetu za šport RS.
Tudi rekreativno sem še vedno aktiven športnik.
Šport, ki ga najraje spremljate:

Težko bi se odločil samo za eno športno panogo, ker je široka paleta športov, ki me privlačijo.
Ga spremljate tudi v živo?

Zakaj menite, da je J. Sodržnik dobra izbira za predsednika?

Je športnik v pravem pomenu besede in ima vodstvene sposobnosti. S svojimi bogatimi izkušnjami v vseh segmentih
športa in povezovalnostjo bo kakovostno opravljal funkcijo
predsednika OKS-ZŠZ.
Glavni cilj v primeru izvolitve:

Vsekakor želja po poenotenju dela znotraj športne sfere ter
dvig pogojev za priprave in tekmovanja na višji nivo.
Kaj bo vaša prva poteza?

Glede na časovno razpoložljivost poskušam čim več tudi v živo.

Doreči način delovanja in usklajevanja znotraj celotne
strukture OKS-ZŠZ.

Kdo je vaš vzornik?

Kaj želite spremeniti?

Nimam konkretnega vzornika, vsekakor pa bi lahko naštel
nekaj športnikov, ki bi s svojim trudom in vztrajnostjo lahko
predstavljali vzor mladim športnikom.
Šport, s katerim se redno ukvarjate:

Zagotoviti boljši status športa v sodelovanju z državnimi institucijami.
Kje vidite neizkoriščen potencial OKS-ZŠZ?

Še vedno igram rekreativno nogomet in tenis.

Večja usklajenost delovanja tistih, ki delujejo v vseh segmentih športa.

Vaš največji dosežek na področju športa:

Zakaj ste se odločili kandidirati?

Na kaj ste najbolj ponosni?

Kaj menite, da je vaša prednost?

Vsepovsod, kjer sem deloval, sem prispeval k boljšim rezultatom ter izboljšanju statusa športne dejavnosti in pogojev
za delo v športu.
Na realizacijo zastavljenih ciljev.
Kaj najbolj potrebuje slovenska športna sfera?

Poenotenje športne sfere in korektno vrednotenje naših
izjemnih športnih dosežkov.

Glede na bogate izkušnje in znanje, ki sem ga pri dosedanjem
delu pridobil, lahko pomagam, da bo OKS-ZŠZ v nekaterih
segmentih nadgradil svoje dosedanje aktivnosti.
Izkušnje, inovativnost, vztrajnost, timsko delo, ustvarjalnost, realizem …
Kaj pa pomanjkljivost?

Premočna zavzetost, nepopustljivost …
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Zakaj ste vi boljša izbira od protikandidatov?

Sploh ne razmišljam o protikandidatih, ampak ponujam
svoje znanje, izkušnje in pripravljenost za sodelovanje z
deležniki v športu.

Kaj pa na zimskih OI 2026?

Enako kot pri letnih OI.

Kdo je trenutno najbolj »vroč/-a« športnik/-ca?

Kaj obljubljate članom OKS-ZŠZ?

Usklajeno sodelovanje v želji po doseganju skupnih ciljev.

Nesmiselno bi bilo izpostavljati samo enega športnika ali
športnico, ker imamo veliko uspešnih, ki odlično promovirajo Slovenijo.

Kaj pa športnikom/-cam in športnim delavcem/-kam?

Kaj pa reprezentanca?

Kdo je vaš največji podpornik/-ca?

Kaj bi še povedali?

Izboljšanje pogojev za športno dejavnost v vseh pojavnih
oblikah.
Sodelavci, prijatelji in seveda družinski člani.
Koliko medalj lahko osvoji Slovenija na OI Pariz 2024?

Vsekakor si želim čim več medalj, ker je to največja nagrada za
vložen trud in vzpodbuda za nadaljnje delo vsakega športnika.

Vsaka reprezentanca, ki uspešno zastopa našo državo, si na
svoj način zasluži, da jo izpostavimo.
Slediti je treba našim športnikom pri njihovih odličnih rezultatih in jim pomagati ustvarjati boljše pogoje. Glede na
to, da smo majhen narod, pa moramo biti pri tem vsaj enotni in usklajeni.

Intervju
Andraž Žurman
kandidat za podpredsednika
OKS-ZŠZ (poslovne zadeve)
Funkcija, ki jo trenutno zasedate:

Predsednik Nadzornega odbora OKS-ZŠZ
Koliko let delujete v športu?

Od osmega leta, imam 35 let.

Šport, ki ga najraje spremljate:

Težko se odločim. Najraje spremljam tiste športe, kjer smo
najboljši, hec.
Cenim in spoštujem vsakega športnika.
Večkrat sem že poudaril, da športniki predstavljajo našo državo na najlepši možen način, na kar velikokrat pozabimo.

😊

Ga spremljate tudi v živo?

Nazadnje sem gledal tekmo odbojke med Slovenijo in Francijo.
Kdo je vaš vzornik?

Pravzaprav nimam konkretnega vzornika. Vsak človek nam
je lahko v določenem trenutku vzornik. Meni je to bil večino
časa pokojni dedek. Sedaj pa skušam v vsakem poiskati vrednoto, ki mi je blizu, oziroma neko karakteristiko, ki mi je všeč,
in se z njo poistovetiti, se česa naučiti …
Šport, s katerim se redno ukvarjate:

Funkcionalna vadba 5-krat tedensko. Enkrat tedensko grem
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na trening vaterpola. Poleti me bolj ko ne zanimajo vodni
športi, surfanje, vejkanje in lov ribic na dah.
Vaš največji dosežek na področju športa:

Težko rečem. Izhajam iz ekipnega športa, sem vaterpolist –
bivši vratar. Imam kar nekaj uspehov kot vratar. No, ne samo
kot vratar, kjer je pomembna ekipa. Osebno je to šport, ki
ga danes najraje igram na rekreativnem nivoju. Ko sem bil
mlajši, je šlo bolj zares. V vlogi funkcionarja bi se našlo
kar nekaj stvari. Ponovno moram poudariti, da sem vedno imel srečo, da sem bil obkrožen z dobro ekipo. Saniral

😊

zmagazavse.si
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sem Vaterpolo klub Ljubljana Slovan, v štirih letih smo uspeli članstvo otrok povečati s 25 na 150 otrok, postali smo
4-kratni državni in pokalni prvaki. Poleg tega je VKL Slovan soustanovitelj nove krovne vaterpolske zveze. Bil sem
pobudnik za njeno ustanovitev in na to sem zelo ponosen.
Izkazalo se je za pravilno potezo, saj je lahko vaterpolo v
Sloveniji ponovno zadihal.

ZŠZ. To bi odpiralo ogromno vrat vsem zvezam in omogočalo sponzorjem večjo prisotnost.

Na kaj ste najbolj ponosni?

Iskrenost, odprtost, delavnost.

Na svojo ženo in tri hčerkice.
Kaj najbolj potrebuje slovenska športna sfera?

Enotnost športnih zvez se mi zdi pomemben korak. Mnenja
sem, da bo preko enotnosti in še boljšega pristopa do Vlade
RS več posluha na drugi strani. Žal je tako kot vsaka stvar
tudi šport povezan z denarjem. Premalo se vlaga v šport,
tako v rekreacijo kot vrhunski šport.
Zakaj menite, da je J. Sodržnik dobra izbira za predsednika?

Gospod Sodržnik ima ogromno referenc na področju športa. Njegovi dosežki povejo vse. Poleg tega ga osebno poznam
zelo dobro in je nedvomno pravi kandidat za predsednika.
Glavni cilj v primeru izvolitve:

Pridobiti več sredstev za delovanje športnih zvez. Odgovor
je dokaj preprost, izvedba pa precej bolj kompleksna. Zato
igra tukaj pomembno vlogo OKS-ZŠZ, predvsem tisti, ki jo
vodijo.
Kaj bo vaša prva poteza?

Večino zaposlenih že poznam, poznam kar dobro tudi organizacijo. Vsekakor bi rad osebno spoznal vse zaposlene in še
bolje spoznal dnevno delovanje organizacije. Znotraj organizacije se moramo dobro spoznati, zato da lahko skladno s politiko
vodstva in izvršnega odbora dosegamo zastavljene cilje.
Kaj želite spremeniti?

Ne bi dosti spreminjal, raje bi stvari dodajal ali pa mogoče
kaj drugače oblikoval. Sem oseba, ki ga zelo zanimajo rezultati. Za moje pojme rezultati štejejo.
Kje vidite neizkoriščen potencial OKS-ZŠZ?

V medijskem prostoru, ki bi ga lahko koristile tudi manjše
zveze. Vzpostavitev medija oziroma čez čas televizije OKS-

Zakaj ste se odločili kandidirati?

Rad imam izzive in rad imam kompleksne projekte. Enostavne stvari me ne zanimajo.
Kaj menite, da je vaša prednost?
Kaj pa pomanjkljivost?

Premalo ubogam ženo.

😊

Zakaj ste vi boljša izbira od protikandidatov?

Ne pravim, da sem boljša izbira. Nerad podcenjujem ali pa
sodim o drugih; oceno naj dajo tisti, za katere delamo. Lahko samo povem, kdo sem jaz in za čim stojim. To sem že
opisal.
Kaj obljubljate članom OKS-ZŠZ?

Iskrenost, odprtost, delavnost.

Kaj pa športnikom/-cam in športnim delavcem/-kam?

Ponovno iskrenost, odprtost, delavnost.
Kdo je vaš največji podpornik/-ca?

Žena in moja družinica. Oni mi pomenijo največ.
Koliko medalj lahko osvoji Slovenija na OI Pariz 2024?

😊

Hehe Nikoli še nisem stavil, tako da se bom izognil temu
vprašanju.
Kaj pa na zimskih OI 2026?

Enak odgovor kot pri prejšnjem vprašanju.
Kdo je trenutno najbolj »vroč/-a« športnik/-ca?

Preveč jih je. Ne morem reči, ker ne želim nikogar izključiti
oziroma užaliti. Mi smo res vrhunski narod, narobe sem se
izrazil. Res imamo vrhunske športnike. S ponosom spremljam vse.
Kaj pa reprezentanca?

Enak odgovor kot pri prejšnjem vprašanju.
Kaj bi še povedali?

Komaj čakam, da pričnemo z delom. Naj rezultati povejo
svoje.
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Zmaga - za vse!
slovenska olimpijska akademija, olimpijski karierni center, olimpijski strokovni center, marketing ...

ŠPORT ZA VSE

VRHUNSKI ŠPORT

Vlada RS, pristojno ministrstvo za šport, lokalne skupnosti, Fundacija za šport, sponzorji, donatorji ...

Mednarodni partnerji

Državljanke in državljani

ŠPORT ZA VSE
Športnice in športniki

Športni delavci in
funkcionarji ter
prostovoljci in gledalci

Zveze, klubi in druge
organizacije, ki
delujejo v športu

Partnerji v Sloveniji

VRHUNSKI ŠPORT

