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ŠPORT JE PRAZNIK, 
NAJ BO TUDI ZAPISAN

Praznik je najlepši del leta. Vsi smo sproščeni, 
nasmejani, dobre volje in nikamor se nam ne mudi. 
Na praznični dan počnemo kar nas veseli,
praznik nas povezuje, družimo se z ljudmi, 
za katere drugače težje najdemo čas.

Povsem enako lahko zapišemo za šport. Šport nas 
sprosti in nasmeji. Šport nas druži. Zaradi športa smo 
ponosni. Ponosni nase, ker šport krepi samozavest in 
dobro počutje ter prepreči marsikatero bolezensko 
stanje. Šport krepi narodno zavest saj nas športniki 
s svojimi vrhunskimi rezultati postavljajo na svetovni 
zemljevid najboljših. Šport slavimo. 

Pa vendar, slovenski šport nima svojega praznika kot 
nekatere druge družbene dejavnosti. Na Olimpijskem 
komiteju Slovenije − Združenju športnih zvez smo 
prepričani, da si ga zasluži, zato dajemo pobudo 
za razglasitev državnega praznika športa 
z imenom Dan slovenskega športa.  



DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA NAJ BO 1. OKTOBER

1. oktobra 1863 je bilo v Ljubljani ustanovljeno prvo telovadno društvo na Slovenskem Južni Sokol. 
Postavljeni so bili temelji telovadnega društva, ki je spodbujal k telesni aktivnosti vseh Slovenk in 
Slovencev ter predstavljal temelje za razvoj športa v šolah, razvoj športnih društev, izobraževanja 
kadrov na področju športa in številnih vrhunskh športnih dosežkov. 
 

Južni Sokol torej ni predstavljal le organizirane oblika športa, temveč veliko več. Vse kar šport 
pomeni še dandanes in bo tudi v prihodnje. Zato naj bo 1. oktober, Dan slovenskega športa, 
naš praznik. Udejanititi želimo, da 1. oktober, ne bo zgolj nov zapis v Zakonu o praznikih in dela 
prostih dnevih, temveč dan za športno dejavnost. Dan, ob katerem bomo slavili šport, kot izredno 
pomemben element krepitve narodne zavesti in aktivnega načina življanja, ki pomembno vpliva 
na blaginjo in zdravje naroda. Tako nekoč, kot danes in bo tudi jutri.

Osnovni poziv ob ustanovitvi, »zdrav duh
 v zdravem telesu« (v originalu “Zdrava duša 
v zdravem truplu”), je spodbujal k telovadbi in 
sporočal kako pomembno je gibanje za krepitev 
telesa in duha. Pa vendar ideologija Sokolov 
presega zgolj druženje ob telovadbi. 
Dejavnost Južnega Sokola je bila ob njegovih 
začetkih posvečena tudi krepitvi slovenskega 
narodnega gibanja in je predstavljala pomembno 
protiutež širjenju nemškega nacionalnega vpliva. 
Spodbujala je kulturno in narodno zavest ter 
vzgajala k disciplini. 

Dr. Viktor Murnik, preroditelj slovenske 
telovadbe, je ob podpori k ustanovitvi 
Južnega Sokolan zapisal: 
“Šlo je za prebujo vsega naroda z zavesti 
samega sebe, k tistemu, da bi vsi Slovenci 
rekli kakor pravi naša pesem: ”Slovenec 
sem, Slovenec sem! Tako je mati djala, 
ko me je pestovala; zatorej dobro vem: 
Slovenec sem!” Tako je društvo vzbujalo 
zavest narodne enote.”



1. oktober, Dan slovenskega športa ne bo le še eden 
v seznamu slovenskih državnih praznikov, morda dela prost dan in nova 
priložnost za množično praznenje trgovinskih polic. Dan slovenskega 
športa bo dan s posebnim pomenom, posvečen slovenskemu športu. 
Namenjen bo promociji športa v najširšem smislu in s tem skušal šport 
približati tudi vsem tistim, ki ga spremljajo še od daleč. To bo dan, 
ob katerem naj sleherni državljan s svojo telesno aktivnostjo izrazi svoj 
odnos do športnega udejstvovanja. Odnos do tiste družbene dejavnosti, ki 
ima številne pozitivne učinke: krepi zdravje, vzgaja, spoduje pozitivne 
vrednote in povezuje Slovenijo. Naj bo 1. oktober, Dan slovenskega športa, 

praznik, ko se spominjamo začetkov organiziranega športa v Sloveniji 
in njegovega pomena. Športno udejstvovanje ne pomeni le osvajanje in 
krepitev motoričnega znanja, temveč gre za krepitev telesa, zdrav način 
življenja, pomeni vpliv na fizično in duševno zdravje, delovno sposobnost kakor 
tudi odnos do bivanja v naravi in do prostega časa. Zato je pomembno, da bo ob 
tem dnevu “športna” cela Slovenija: vrtci in izobraževalne institucije naj 
organizirajo športni dan, podjetja za svoje zaposlene aktivne “team buildinge”, 
strokovni športni delavci naj obiščejo domove za upokojence in v njih s športom 
prebudijo spomine na mladost, druženje in povezanost. 

S ŠPORTOM PRAZNUJE CELA SLOVENIJA



S ŠPORTOM PRAZNUJE CELA 
SLOVENIJA

"Šport je dejavnost, ki da človek goji v prostem času zato, 
da se odpočije, razvedri in hrati z odvečno energijo še bolj 
izuri svoje sposobnosti," je prepričanje dr. Antona Trstenjaka, 
enega najpomembnejših soustvarjalcev evropske 
humanistične misli 20. stoletja.

Športu so pomemben odnos izkazovali številni znani 
starogrški filozofi. Znan je Pitagorov izrek, ki pravi: 
"naj ne pride na uro matematike, kdor ni prej opravil ure 
gimnastike." Tudi Talas je srečo človeka videl v zdravem 
telesu, radovednem umu in prilagodljivi naravi. 

1. oktober, Dan slovenskega športa, naj spodbuja pozitiven 
odnos do športa in krepi vrednote “biti aktiven”, uživati 
življenje in skrbeti za dobro počujte. Šport pomeni trud, 
vztrajnost, odločnost, a hkrati pomeni tudi povsem 
preposto potrebo, da svoje veselje in energijo delimo 
s prijatelji. Tudi tistimi, ki še niso spoznali dragocenosti 
uživanja v trenutkih, ko ti športna aktivnost ponuja svojo 
pravo bistvo. Človek je ustvarjen za gibanje in brez njega 
naše telo in um, naša energija začne počasi ugašati. 

Čas je, da pomembno vlogo športu, ki prinaša kopico 
pozitivnih učinkov, priznamo s posebnim dnevom, 
Dnevom slovenskega športa. 
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1. oktober Dan slovenskega športa 
naj bo dan, ki utrjuje poslanstvo slovenskega športa, da 

s športom ustvarjamo boljšo Slovenijo. 
 


