Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah - priprava
izhodišč (SRŠ)
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport v sodelovanju s Zavodom za šport Slovenske
Konjice (P1) in Občino Slovenske Konjice (P2)

3. Besedilo:
•

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta

Strategija razvoja športa v Občini Slovenske Konjice 2020 – 2030, je nujen strateški dokument s
katerim želita organizirana civilna športna sfera in lokalna skupnost postaviti trdne temelje za
nadaljnji razvoj športa na lokalni ravni za obdobje prihodnjih deset let. Strategija izkazuje javni
interes v športu z dvema namenoma:
- dvigniti odstotek športno aktivnih občanov vsaj za polovico,
- s športom in telesno dejavnostjo soustvariti optimalne pogoje za zdrav življenjski slog prebivalcev.
Za dobro pripravo strategije pa je potrebna kvalitetna priprava izhodišč. Priprava izhodišč
strateškega dokumenta zahteva poglobljen študij ključnih dokumentov tako na nivoji države kot na
nivoju lokalnih skupnosti in temeljito analizo na terenu. Pri pripravi izhodišč bomo aktivirali
posameznike, ki imajo tako na področju športa, kot metodoloških pristopov, dovolj teoretičnega
znanja. Cilj projekta je pripraviti osnovna izhodišča za pripravo strategije športa. Študenti
interdisciplinarno povezanih programov, bodo analizirali, proučevali ter pripravili ustrezna gradiva, ki
bodo predstavljala osnovo za pripravo strategije razvoja športa v Občini Slovenske Konjice 2020 –
2030, z upoštevanjem obstoječega stanja na terenu (območju).
Študenti interdisciplinarno povezanih programov so analizirali obstoječe stanje na terenu in ga
poglobljeno analizirali ter na podlagi analize pripravili izhodišča za pripravo strategije športa za
občino Slovenske Konjice. V projektnih aktivnostih bodo aktivno sodelovali vsi partnerji in se
smiselno dopolnjevali.
V občini Slovenske Konjice je registriranih 70 športnih društev, od tega občina finančno podpira
programe preko tridesetih. Društva pokrivajo 29 različnih športnih panog. Največ društev najdemo v
panogah: košarka, borilne veščine - splošno, strelstvo, smučanje in planinstvo. Sicer pa so
zastopane še naslednje panoge: atletika, deskanje, golf, hokej, jadranje, kegljanje, kolesarstvo,
letalstvo, lokostrelstvo, motokros, namizni tenis, nogomet, orientacija, plavanje, potapljanje, ples,
plezanje, smučanje, šah, twirling, tenis in splošna vadba. Zapisano se sicer sliši obetavno, a zadnje
analize (podatek: Javni razpis LPŠ 2019) kažejo, da je v športne aktivnosti vključenih manj kot
2.000 občanov, kar predstavlja slabih 15% prebivalstva. Problem, ki ga projekt naslavlja je torej
nizka športna aktivacija občanov Slovenskih Konjic.

Z namenom izvajanja nacionalnega programa športa; upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih
objektov, športnih igrišč in otroških igral, ter za opravljanje administrativnih, strokovnih,
organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa, je občina ustanovila javni zavod Zavod
za šport Slovenske Konjice, v letu 2019 pa se je z namenom dodatne vsebinske podpore društvom
in opolnomočenja slednjih, oživila tudi Športna zveza občine Slovenske Konjice. Naslednji korak na
poti do dviga športne aktivacije je nedvomno priprava celovite, kakovostne in dosegljive strategije
razvoja športa v občini. Za pripravo pa je potrebna poglobljena analiza obstoječega stanja vseh
deležnikov in priprava dobrih izhodišč za kasnejšo pripravo strateškega dokumenta, kot je Strategija
športa. Posnetek dejanskega stanja in analiza se je izvajala na celotnem območju Slovenskih konjic
v obliki anket, intervjujev in zoom sestankov, fokusnih skupin.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Študenti interdisciplinarno povezanih programov so analizirali, proučevali ter pripravili ustrezna
gradiva, ki predstavljajo osnovo za pripravo strategije razvoja športa v Občini Slovenske Konjice
2020 – 2030, z upoštevanjem obstoječega stanja na terenu (območju).
Projektne aktivnosti so bile razdeljene na delovne skupine:
1. Izdelava načrta dela in ustrezne metodologije za izvedbo projekta
sestava projektne skupine (mentorji in študenti) - Kick off meeting - uvodno srečanje vseh projektnih
partnerjev (opredelitev terminskega in vsebinskega plana dela z aktivnostmi po posameznih
deležnikih, opredelitev metodologije in dispozicija za izvedbo)
2. Analiza in študij obstoječih strategij in strateških dokumentov na področju športa drugih občin, ki
so primerljive z občino Slovenske konjice - primeri dobrih praks
3. Zbiranje podatkov in Analiza obstoječega stanja (pregled območja na terenu, zbiranje podatkov,
posnetek dejanskega stanja na terenu, analiza obstoječih podatkov za območje, predlogi)
4. Priprava vprašalnika za anketiranje na terenu med prebivalci oziroma subjekti ter deležniki
(Izvedba internih sestankov in pridobivanje podatkov izhodiščno stanje, priprava celovitih rešitev).
Mentor s študenti analizira rezultate ankete. Pripravijo se prvi osnutki idejne rešitve na podlagi
rezultatov ankete, zbiranja podatkov in analize obstoječega stanja.
5. Izvedba delavnic/e z vsemi športnimi društvi v občini Slovenske Konjice (vključevanje lokalnega
prebivalstva in gospodarstva v predloge vsebin). Na delavnici se predstavijo rezultati ankete,
analize potreb in stanja območja (problemske točke).Predstavijo se tudi možne rešitve oz. scenariji
razvoja. Sledi moderirana diskusija z vsemi akterji.
6. Identificiranje in Opredelitev Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice.
7. Na podlagi odziva zainteresirane javnosti na prve osnutke se te dopolnijo. Pripravi se predlog
izhodišč za pripravo Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice.
8. Izvedba delavnice z lokalnimi deležniki v občini Slovenske Konjice (predstavitev dopolnjenih
predlogov, končna predstavitev).
9. Priprava Končnega poročila projekta.
• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Rezultat projekta je bila sprva priprava izhodišč za pripravo dokumenta Strategija razvoja športa v
Slovenskih Konjicah 2020 – 2030. Rezultate projekta smo presegli, saj smo uspeli v celoti pripraviti
celoten dokument z naslovom Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah 2020 – 2030. Glavni
cilji strategije in s tem širši doprinos k družbeni koristi so naslednji:
- večja vključenost zainteresirane javnosti, predvsem lokalnih skupnosti in še posebej mladih, pri
razvoju občine in zagotavljanju udeležbe prebivalcev lokalnega okolja v izvajanje projektov; z večjo
vključenostjo lokalnega prebivalstva se krepi njihovo identificiranje z domačim krajem, večji
medsebojni povezanosti prebivalcev in krepitvi lokalne skupnosti
- izboljšanje informiranja med prebivalci o izvajanju projektov v lokalnem okolju, ter stanja zasnove
športa v lokalnem okolju, ki jih je občina SK zabeležila kot nujno potrebne za celostno in celovito
ureditev
- postavitev temeljev za trajnostne športne strateške rešitve na širšem lokalnem/regionalnem okolju
- zagotavljanje ustreznih pogojev za oblikovanje rekreativno-športne identitete celotnega območja
Občine Slovenske Konjice
- pritegnitev mladih raziskovalcev do proučevanja športnih rešitev v prostoru
Rezultati projekta kažejo na potencialno uporabno vrednost za lokalno skupnost, regionalno okolje
in gospodarstvo, saj bo celostna strategija razvoja športa vplivala na boljšo izvedbo športnih
programov v prostoru, izboljšano športno rabo in privlačnost omenjenega športnega prostora. Hkrati
se bodo posredno izboljšali bivalni in življenjski pogoji na območju ter njegova privlačnost za
2

športno udejstvovanje
4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).

PRILOGA 1 – Uvodna slika iz predstavitve na delavnici za društva, ki je potekala 5.5.2020
preko ZOOM-a
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PRILOGA 2 - Slika naslovnice dokumenta z naslovom Strategija razvoja športa v Slovenskih
Konjicah 2020 - 2030
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