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O PROJEKTU 

 

Zavod za šport Slovenske Konjice je bil uspešen pri prijavi projektne ideje Mladi ZA šport v 

Slovenskih Konjicah, na razpisu programa Erasmus+: Mladi v akciji. Trajanje projekta je od 1. 

9. 2019 do 1. 5. 2020. Namen projekta je s strukturiranim pristopom reševati športno neaktivnost 

mladih v lokalni skupnosti s cilji: 

 

- dobiti vpogled v aktualno stanje vključenosti mladih v športne in rekreativne aktivnosti ter 

identificirati potrebe s področja športa in rekreacije v občini Slovenske Konjice,  

- na podlagi analize stanja in potreb pripraviti konkretne in učinkovite ukrepe, ki bodo 

umeščeni v Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice. 

Projekt predvideva 5 osrednjih aktivnosti: 

- analiza stanja in nabor potreb mladih v lokalni skupnosti,  

- pomen gibanja in zdravega načina življenja,  

- mladi in šport v Slovenskih Konjicah,  

- priprava ukrepov za dvig športne aktivacije,  

- srečanje z odločevalci.  

Pridruženi partnerji projekta so Občina Slovenske Konjice, Mladinski center Dravinjske doline 

(MCDD), Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD), Klub dijakov Dravinjske doline (KDDD), 

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK), Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in 

Zdravstveni dom Slovenske Konjice. 

METODOLOGIJA  

 

Anketni vprašalnik je bil pripravljen v sodelovanju Zavoda za šport Slovenske Konjice in MCDD. 
Podlaga za anketni vprašalnik so bili primeri vprašalnikov iz sledečih raziskovalnih in diplomskih 
nalog: 

- Šport in mladi, raziskovalna naloga, avtorici: Maša Fric, Tjaša Razgoršek, mentorica: 

Veronika Cvetko mag. posl. ved, Celje, marec 2017, 

- Šport za mlade v občini Zreče in možnosti za razvoj, diplomsko delo, avtorica Nina Šrot, 

mentorica: prof. dr. Videmšek Mateja, Ljubljana 2011, 

- Šport kot eden od načinov zapolnitve in preživljanja prostega časa otrok in mladih, 

diplomska naloga, avtorica Katja Mihelič, mentor: as.dr. Milko Poštrak, 2009. 

Zavod za šport Slovenske Konjice je po dokončni uskladitvi vzpostavil spletno možnost reševanja 
ankete z namenom doseči čim širši krog ljudi. 
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V anketnem vprašalniku, ki je priloga te analize, je bilo 22 vprašanj. Večina teh je bila zaprtega 
tipa. Spraševal je o športnih (kamor sodijo tudi rekreacijske) navadah oseb s prebivališčem v 
občini Slovenske Konjice. Za pridobitev osebnih stališč, pojasnil ali konkretnih zadev (npr. 
navedba športnih društev, v katere so vprašane osebe vključene, navedba športnih infrastruktur, 
ki jih vprašani morebiti pogrešajo, komentiranje ciljev Strategije razvoja športa v občini Slovenske 
Konjice, …) smo vključili tudi nekaj vprašanj odprtega tipa. 

 

 

Slika 1: Izsek anketnega vprašalnika. 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 24. 10. do 18. 12. 2019. Potekalo je, kot omenjeno, preko deljenja 
povezave do spletne različice vprašalnika in preko anketiranja na terenu. Slednje je potekalo v 
sodelovanju Zavoda za šport in MCDD, s pomočjo natisnjenih vprašalnikov in vodenega 
anketiranja z uporabo računalnikov ter mobilnih telefonov. Pri tem se je poleg pridruženih 
partnerjev projekta sodelovalo še z OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro, OŠ Loče, Lambrechtovim 
domom, članicami MSOSK – Društvom tabornikov Rod belega konja Slovenske Konjice, 
Dobrodelnim LEO klubom Konjice, Hokejskim klubom Yeti Slovenske Konjice, Konjiškimi skavti - 
steg Slovenske Konjice 1 - Njegovi sojezdeci in Mladim forumom Rogla.  

Po pridobitvi podatkov je sledila obdelava teh s pomočjo spletnega sistema in nato analiza 
pridobljenih podatkov, ki bo služila kot osnova pri pripravi Strategije razvoja športa v občini 
Slovenske Konjice. 
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REZULTATI IN ANALIZA ANKETE    

 

 

Raziskava o navadah in potrebah na področju športne in rekreativne aktivnosti je bila sprva 
mišljena samo za populacijo mladih med 15. in 30. letom. Ker v občini Slovenske Konjice doslej še 
ni bilo izvedene celostne raziskave na področju športa in tudi, ker še ni bilo sistemskega 
dokumenta, ki bi z učinkovitim in konkretnim akcijskim načrtom skrbel za kontinuiran razvoj na 
področju športa in rekreacije v občini, je padla odločitev, da anketiranje razširimo na starostno 
obdobje med 6. in 65+ letom. 

 

ŠTEVILO VKLJUČENIH, STAROST IN SPOL 

 

V vzorec je bilo vključenih 729 oseb, od tega 415 oseb ženskega spola, 262 oseb moškega spola, 
52 oseb pa spola ni želelo opredeliti. Vzorec je razmeroma dobro uravnotežen po spolu in sicer 
57% Ž in 36% M, 7% neopredeljenih. 

 

 

Grafikon 1: Spol. (n = 729) 

 

Anketa je predvidevala anketiranje po 5. starostnih kategorijah in sicer od 6 do 15 let, od 15 do 30 
let, od 30 do 50 let, od 50 do 65 let in nad 65 let. V starostni kategoriji od 6 do 15 let je odgovorilo 
150 oseb (21% vzorca), v starostni kategoriji od 15 do 30 let je odgovorilo 151 oseb (21% vzorca), 
v starostni kategoriji od 30 do 50 let je odgovorilo največ oseb – 176 (23% vzorca), v starostni 
kategoriji od 50 do 65 let je odgovorilo 151 oseb (21% vzorca) in v starostni kategoriji nad 65 oseb 
je odgovorilo najmanj oseb – 101 (14% vzorca). Število odgovorov po posamezni starostni 
kategoriji je zelo dobro uravnoteženo, kot kažeta tudi Grafikon 2 in Tabela 1. 
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Grafikon 2: Odstotki odgovorov po starostnih kategorijah. (n = 729) 

 
1. vprašanje: Kateri starostni skupini pripadate? 

Starostna skupina Število 
odgovorov 

Odstotek 

1 (6 – 15 let) 150 21% 

2 (15 - 30 let) 151 21% 

3 (30 - 50 let) 176 23% 

4 (50 - 65 let) 151 21% 

5 (Nad 65 let) 101 14% 

Skupaj 729 100% 

Tabela 1: Število odgovorov po starostnih kategorijah. 

 

ŠPORTNA AKTIVNOST V PROSTEM ČASU  

 

Vprašanja 3, 4 in 5 so se navezovala na športne navade v prostem času vprašanih. Na 3. 
vprašanje: Koliko prostega časa imate povprečno na dan? je odgovorilo 729 oseb, od tega je 
150 oseb (21%) odgovorilo, da malo - do 1 uro na dan, 339 oseb (46%) je odgovorilo, da srednje 
– od 2 do 3 ure na dan in 240 oseb (33%) je odgovorilo, da veliko – več kot 3 ure na dan. 579 
vprašanih oseb ima torej povprečno vsaj dve uri prostega časa dnevno, kar je zanimiv podatek. 
Glede na stopnjo obremenjenosti ljudi v sodobni informacijski družbi in hitrosti te, je podatek, da 
ima 79% vprašanih iz različnih generacij še vedno vsaj 2 uri prostega časa na dan, spodbuden.  

 

 

Vsekakor pa seveda ni zanemarljiv podatek, ki je tudi zaskrbljujoč, da ima 150 oseb (21%) 
povprečno na dan do 1 ure prostega časa.   

 

Ocenjujemo, da imajo dobre tri četrtine prebivalstva v občini Slovenske Konjice povprečno vsaj 
2 uri prostega časa na dan. 
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Grafikon 3: Vprašanje 3 - Koliko prostega časa imate povprečno na dan? (n = 729) 

 

Na 4. vprašanje Ali prosti čas navadno namenite športno-rekreativnim dejavnostim? je 
odgovorilo 729 oseb, od tega je 206 oseb (29%) odgovorilo pritrdilno, 397 oseb (54%) je 
odgovorilo, da delno in 126 oseb (17%) je odgovorilo negativno. Načeloma torej 603 osebe (83%) 
v svojem prostem času namenijo vsaj deloma nekaj časa tudi športni in/ali rekreativni dejavnosti, 
kar je po našem mnenju spodbuden podatek. Podatek, da 206 oseb (29%) morda v celoti nameni 
svoj prosti čas rekreativnim in/ali športnim aktivnostim, je ravno tako zelo spodbuden.  

 

 

Podatek, da 126 oseb (17%) v svojem prostem času ne namenja pozornosti športni in/ali 
rekreacijski aktivnosti, lahko kaže na povezanost s podatkom o številu oseb iz 3. vprašanja, ki ima 
do 1 uro prostega časa na dan – 150 oseb (21%). Morda gre za iste osebe v večini, ki torej do 1 
uro prostega časa na dan preživijo na drugačen način. 

 

 

 

Grafikon 4: Vprašanje 4 - Ali prosti čas navadno namenite športno-rekreativnim dejavnostim? (n = 729) 

Ocenjujemo, da dobre tri četrtine prebivalstva v občini Slovenske Konjice nameni vsaj del 
svojega prostega časa športni in/ali rekreacijski aktivnosti, kar lahko kaže na precej zadovoljivo 
stopnjo ozaveščenosti o pomembnosti fizične aktivnosti prebivalstva občine Slovenske 
Konjice.  
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Na 5. vprašanje Kako pogosto ste trenutno športno aktivni več kot 1 uro na dan? je 
odgovorilo 706 oseb. Manj kot 1-krat na teden je več kot 1 uro na dan športno in/ali rekreacijsko 
aktivnih 173 oseb (25%), več kot 1 uro na dan je 1-krat do 2-krat na teden aktivnih 251 oseb 
(35%), več kot 1 uro na dan je 3-krat do 5-krat na teden aktivnih 183 oseb (26%) in več kot eno 
uro na dan je vsak dan v tednu aktivnih 99 oseb (14%).     

 

 

Grafikon 5: Vprašanje 5 - Kako pogosto ste trenutno športno aktivni več kot 1 uro na dan? (n = 706) 

 

533 od 706-ih oseb (75%) je torej športno in/ali rekreacijsko aktivnih vsaj enkrat na teden več kot 
eno uro na dan. Spodbudna je frekvenca oseb, ki je več kot 1 uro na dan aktivna vsak dan v tednu 
– 99 oseb in pa seveda tudi frekvenca oseb, ki so več kot 1 uro na dan aktivne 3 do 5-krat na 
teden – 183 oseb. Skupaj to predstavlja slabo polovico tistih, ki so odgovorile na to vprašanje. 

Odstotek oseb, ki niso aktivne na tedenski ravni več kot 1 uro na dan predstavlja četrtino 
odgovorov, za kar menimo, da je precej. Od 173-ih oseb jih je 142 podalo odgovor, zakaj niso 
športno in/ali rekreacijsko aktivne. 67 oseb (47%) je kot razlog navedlo zdravstveno stanje, 52 
oseb (37%) je navedlo kot razlog pomanjkanje časa, 23 oseb (16%) je označilo možnosti drugo, 
od tega je 14 oseb je izpisalo druge razloge, ki smo jih združili po podobnosti: 

- v tem ne najdem užitka; mi ni v interesu; nediscipliniranost; lenoba; ni motivacije; ne da se 

mi; preveč aktivnosti, 

- veliko delovnih dni, rahla utrujenost, zato raje izberem kakšen daljši sprehod; celodnevna 

služba;  

- sem noseča; dojenček, 

- sem fizično aktivna na kmetiji, 

- nikoli se na žalost nisem ukvarjala s športom. 
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Grafikon 6: Vprašanje 5 - Prosimo navedite/označite razlog, zakaj niste športno aktivni. (n = 142) 

Če je oseba označila prvi možni odgovor v vprašalniku, je nadaljevala pri 13. vprašanju, če pa je 
izbrala drugi, tretji ali četrti možni odgovor, je nadaljevala pri 6. vprašanju. Iz tega razloga je 
frekvenca odgovorov med 6. in 13. vprašanjem nekoliko nižja. 

 

Vprašanje 13 – Ali so ostali družinski/družinske člani/članice športno aktivni/aktivne? bomo 

obravnavali na tem mestu, ker menimo, da vsebinsko sovpada. Podanih je bilo 637 odgovorov, 

od tega je 439 oseb (69%) odgovorilo z da, 198 oseb (31%) pa z ne. 

Grafikon 7: 

Vprašanje 13 - Ali so ostali družinski/družinske člani/članice športno aktivni/aktivne? (n = 637) 

S tem vprašanjem smo morebiti dobili tudi podatek o športni aktivnosti oseb, ki jih ta anketa ni 

dosegla. Podatek, da je športno aktivnih 69% družinskih članov_ic 637-ih vprašanih oseb, je blizu 

podatku iz 4. vprašanja - Ali prosti čas navadno namenite športno-rekreativnim dejavnostim? 

kjer lahko rečemo, da 603 osebe (83% vzorca) v svojem prostem času namenijo vsaj deloma 

nekaj časa tudi športni in/ali rekreativni dejavnosti. Blizu je tudi podatku iz 5. vprašanja - Kako 

pogosto ste trenutno športno aktivni več kot 1 uro na dan?, kjer je 533 od 706-ih oseb (75%) 

športno in/ali rekreacijsko aktivnih vsaj enkrat na teden več kot eno uro na dan.  

 

Ocenjujemo, da je v občini Slovenske Konjice športno in/ali rekreativno v različnem obsegu 

tedensko aktivna dobra polovica prebivalstva oziroma slabe tri četrtine. Prevladujoča razloga 

športno in/ali rekreativno neaktivnih sta zdravstveno stanje in/ali pomanjkanja časa. 
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NAJPOPULARNEJŠE  ŠPORTNE PANOGE  IN OBLIKE FIZIČNE AKTIVNOSTI  

 

Na 6. vprašanje V katerih športnih panogah ste najbolj aktivni je odgovorilo 529 oseb. Možnih 
je bilo več odgovorov. Predlagana je bila izbira do treh panog, v katerih je oseba najbolj aktivna. 

 

Grafikon 8: Vprašanje 6 - V katerih športnih panogah ste najbolj aktivni? (n = 529) 
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Splošna vadba je pri vprašanih osebah najbolj popularna športno in/ali rekreacijska panoga, sledi 
kolesarstvo, košarka in nato drugo. Pod drugo je 79 od 94-ih oseb, ki se je odločilo izpisati 
področje oziroma več teh, zavedlo: 

 

- hoja (18 oseb),  

- tek (12 oseb), 

- fitnes (8 oseb), 

- nordijska hoja (5 oseb), 

- joga (4 osebe), 

- pikado (4 osebe), 

- pohodništvo (4 osebe), 

- hitra hoja (3 osebe), 

- vodenje dronov, fpv drone racing (2 

osebi), 

- telovadba (2 osebi), 

- jahanje (2 osebi), 

- boot camp (2 osebi),  

- sprehod (2 osebi), 

- rolanje (2 osebi), 

- vodena vadba (1 oseba), 

- airsoft (1 oseba), 

- skavti (1 oseba), 

- skupinske vadbe (1 oseba), 

- tek na smučeh (1 oseba), 

- aerobika (1 oseba), 

- tibetanske vaje (1 oseba),  

- rolkanje (1 oseba), 

- e-sport (1 oseba), 

- treningi za moč (1 oseba), 

- sprehajanje psa (1 oseba), 

- smučanje na vodi (1 oseba), 

- vaje z utežmi (1 oseba), 

- plank (1 oseba), 

- visoko intenzivna intervalna vadba 

(HIIT) (1 oseba).

 

Odgovoru drugo so nato po frekvenci izbora sledile športne in/ali rekreacijske panoge: atletika, 
nogomet, planinstvo, plavanje, odbojka, smučanje, ples, šah, orientacija, tenis, plezanje, 
badminton. Ostale športne in/ali rekreacijske panoge so zbrale manj kot 20 izborov. 

 

 

 

Na 7. vprašanje V kakšni obliki se ukvarjate s športom? je odgovorilo 516 oseb. 244 oseb 
(47%) se športno in/ali rekreacijsko udejstvuje brez strokovnega vodstva oziroma trenerja ali 
trenerke, 105 oseb (20%) se ukvarja s športom pod strokovnim vodstvom, 167 oseb (33%) pa se 

Podatki kažejo, da je v občini Slovenske Konjice športno in/ali rekreativno najbolj popularna 

splošna vadba. Sledi ji kolesarstvo in nato košarka. Polovica prebivalstva se športno in/ali 

rekreacijsko udejstvuje brez strokovnega vodstva. 
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udejstvuje v aktivnostih brez kot tudi s strokovnim vodstvom.    

 

Grafikon 9: Vprašanje 7 - V kakšni obliki se ukvarjate s športom? (n = 516) 

 

ČLANSTVO V ŠPORTNIH DRUŠTVIH  IN UDELEŽBA NA ŠPORTNIH DOGODKIH 

 

 

Pri vprašanju 8 - Ali ste član/članica lokalnega športnega društva? je odgovor podalo 516 
oseb. 207 oseb (40%) je potrdilo, da so članice lokalnega športnega društva oziroma več teh, 309 
oseb (60%) pa ni članic v nobenem lokalnem športnem društvu. 

 

 

Grafikon 10: Vprašanje 8 - Ali ste član/članica lokalnega športnega društva? (n = 516) 

 

V kolikor je oseba odgovorila, da je članica lokalnega športnega društva, je imela možnost tudi 
odgovoriti, katerega. Podanih je bilo 158 odgovorov. Nanizanih je bilo 32 lokalnih društev oziroma 
društev, ki izvajajo športne aktivnosti, organizacij oziroma organiziranih skupin, ki ji v nadaljevanju 
navajamo po abecednem vrstnem redu: 

- AMD Slovenske Konjice, 

- Boks klub Slovenske Konjice, 

- Društvo upokojencev Slovenske 

Konjice, 
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- Fitnes center Starfit, 

- Golf klub Zlati grič, 

- Hokejski klub Yeti, 

- Jay Dance studio, 

- Karate društvo Loče, 

- Karate klub Loče, 

- KD Brez zavor, 

- Klub borilnih veščin Tepanje, 

- Konjiška atletska šola, 

- Košarkarski klub Slovenske Konjice, 

- Miki šport, 

- Modelarsko društvo Slovenske 

Konjice, 

- Moto klub Loče, 

- ND Dravinja, 

- ODI Dravinjske doline, 

- Planinsko društvo Konjice, 

- Plavalni klub Slovenske Konjice, 

- Plezalno društvo Slovenske Konjice, 

- Red power taekwondo klub 

Slovenske Konjice, 

- SBK Rogla Planja, 

- Skavti Slovenske Konjice, 

- Step by step,  

- Strelsko društvo Špitalič, 

- Športno društvo BOBY, 

- Športno društvo Trojka Slovenske 

Konjice, 

- Športno društvo Zbelovo,  

- Športno rekreativno društvo Svizec, 

- Teniški klub Konjice, 

- Ženski košarkarski klub Slovenske 

Konjice.

V sklopu odgovorov so bila podana tudi društva, organizacije in športne skupine, ki nimajo sedeža 

v občini Slovenske Konjice: 

 

- Košarkarski klub Podčetrtek Terme 

Olimija, 

- Kolesarski klub Rogla,  

- KK Zreče,  

- Planinsko društvo Zreče, 

- PZ Slovenije, 

- Smučarsko skakalni klub Mislinja,  

- Športno društvo GKN,  

- Športno društvo Poljčane, 

- ŠD Tinje Koštruni, 

- Taekwon-do klub Unior Zreče, 

- Tekaški smučarski klub Rogla, 

- Twirling Klub Zreče, 

- Unior - Zreče športno društvo.
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Brez navedb imen/lokacij društev, organizacij so bili podani sledeči odgovori: 

 

- upokojensko društvo, 

- plezalni klub, 

- albatrosi, 

- taborniki,  

- vadba za seniorje – naročnik ZZŠSK, 

- golf klub, 

- judo, 

- joga, 

- telovadba, 

- jahanje, 

- strelsko društvo, 

- planinsko društvo, 

- društvo invalidov, 

- kegljanje, 

- karate, 

- plesno društvo, 

- gimnastika. 

 
 

V kolikor je oseba odgovorila, da ni članica lokalnega športnega društva, je imela možnost navesti 
razlog, zakaj ne. Podanih je bilo 123 obrazložitev. Razvrstimo jih lahko v 6 kategorij in v drugo. 
Spodaj si sledijo glede na frekvenco odgovorov in pri vsaki kategoriji navajamo nekaj primerov 
odgovorov. 

 

1. Nimam potrebe po članstvu (40 odgovorov): 

 

- ne želim biti,  

- nimam volje,  

- uživam v samoti,  

- tako sem se odločila,  

- nikoli nisem razmišljal o tem,  

- ker sem sama dosti aktivna,  

- zaradi neodvisnosti,  

- ni potrebe,  

- ker me trenutno ne zanima,  

- nimam nekega namena biti v 

športnem društvu,  

- lahko se razgibam doma in se mi ne 

zdi tako pomembno,  

- ker športam sama,  

- zakaj bi bil?, 

- ker nič ne treniram, 

- ker se s športom ne ukvarjam dovolj 

pogosto.

 

 

 

2. Nimam časa (32 odgovorov): 
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- aktiven sem, kadar imam čas, ker pa delam na izmene, je to ob različnih delih dneva 

(popoldan, dopoldan), 

- zaenkrat nimam dovolj časa za aktivno udejstvovanje v društvu, 

- nimam prostega časa, 

- ni časa, 

- bila sem, ampak žal ni več časa, 

- pomankanje časa in delovnik tudi med vikendi, 

- se ne morem prilagajati, 

- nimam časa za to, ga porabim za vnuke, 

- največkrat zaradi časovnih omejitev (majhni otroci, večina organiziranih vadb pa je 

prepozno). 

 
3. Ne vem (15 odgovorov). 

 

4. Ni primernega društva/kluba v Slovenskih Konjicah (10 odgovorov): 

 

- plavalnega društva v kraju ni, 

- ker se v Konjicah nihče ne ukvarja z vadbo joge, 

- ker v Konjicah ni plavalnega bazena, 

- premalo društev, ki bi mi ustrezala, 

- ni primernega društva se seniorje, 

- nimam društva, sem izvajalka treningov in delam preko d.o.o.. 

 

5. Delujem v ne-lokalnem klubu/društvu (9 odgovorov):

 

- zato ker sem prestopil v drug klub, ki je izven občine Slov. Konjice, 

- ker imam to v drugih krajih, 

- ker sem član mariborskega društva, 

- ker sem članica celjskega judo kluba, 

- sem članica drugje, 
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- ker sem trenutno član hoškega društva PK baza Hoče, 

- ker treniram v Celju in ne v Konjicah. 

 

6. Ne vem, da obstaja (5 odgovorov): 
 

- ne vem sploh, katero športno društvo obstaja, 

- kje se lahko včlanim?, 

- nisem imela stika s športnimi društvi.  

 

7. Ostalo:  

 

- skupina, kjer vadim, nima statusa društva,  

- bom, 

- še me ni nihče povabil, 

- zato ker sem še otrok, ki je star 8 let,  

- zaradi denarja, 

- ker me nihče ne more voziti, 

- oddaljenost od centra (10 km), 

- ker se gre samo za tekmovanja in je preveč pritiska, 

- ker ne bi rad tekmoval, 

- ker tudi moji prijatelji niso, 

- sem upokojenec, 

- imel sem še druge obveznosti (glasbena šola), zato nisem šel trenirat; zdaj sem pa že 

malo prestar. 

 

 

 

Vprašanje 20 - Ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega športnega dogodka v 
Slovenskih Konjicah? lahko povežemo s tem vsebinskim sklopom, zato ga bomo obravnavali 
na tem mestu. Nanj je odgovorilo 656 oseb, od tega je 265 oseb (40%) odgovorilo, da so se 
udeležile kakšnega športnega dogodka, 382 oseb (59%) je odgovorilo, da se niso in 9 oseb (1%) 
je izbralo odgovor drugo. 

Podatki kažejo, da je v občini Slovenske Konjice v športna društva vključena slaba polovica 

prebivalstva. Nevključeni_e kot najpogostejša razloga za to navajajo, da nimajo potrebe po 

tem in/ali da nimajo časa.   
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Grafikon 11: Vprašanje 20 - Ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega športnega dogodka v 
Slovenskih Konjicah? (n = 656) 

 

Odgovor da in drugo sta omogočala tudi dodaten opisni odgovor. Osebe, ki so označile odgovor, 
da so se udeležile kakšnega športnega dogodka, so lahko zapisale katerega. Precej odgovorov 
je bilo tipa navajanja vrst športov (nogomet, košarka, kegljanje, pohod, odbojka, atletika, balinanje, 
tek, …) in torej ne poimenovanje, navajanje športnih dogodkov, zato precej odgovorov ni bilo 
relevantnih. Izmed 223-ih odgovorov smo izluščili sledeče športne dogodke. Navedeni so po 
frekvenci omembe: 

 
- Konjiški maraton (134 omemb), 

- tekme v nogometu različnih selekcij 

(ND Dravinja) (16 navedb), 

- košarkarske tekme različnih selekcij 

(košarka KK Konjice, ŽŽK Konjice, 

…) (16 omemb), 

- tenis turnir, tenis (slovenska liga) (8 

omemb), 

- Red Power Taekwondo Open, 

taekwondo turnir (5 omemb), 

- pokalno prvenstvo v Škednju, 

motokros dirke (5 omemb),  

- Turnir trojk KŠDD (4 omembe), 

- Atletska olimpijada (4 omembe), 

- turnir v odbojki na mivki (3 omembe), 

- inline hokej turnir (3 omembe), 

- Memorial Igorja Gošnjaka (2 

omembi), 

- Cici olimpijada (2 omembi), 

- Športnik leta (2 omembi), 

- dan odprtih vrat Starfit (2 omembi), 

- golf turnir (2 omembi), 

- Grand prix Slovenske Konjice (2 

omembi), 

- pohod Rožnati oktober (1 omemba), 

- divja liga v košarki (1 omemba), 

- Pokal konjiškega konja (1 omemba), 

- turnir v odbojki na mivki med javnimi 

zavodi (1 omemba), 

- obeležitev 20 let Vijol Konjice - (tekma 

ND Dravinja- NK Maribor (1 

omemba), 

- regijsko stezno kegljanje (1 

omemba), 

- tekmovanje v kegljanju (1 omemba) 

- tekmovanje v kegljanju na vrvici (1 

omemba), 

- pohod na Stolpnik (1 omemba), 

- turnir v namiznem tenisu (1 omemba), 

- tekma v karateju (1 omemba). 
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Izmed 9-ih oseb, ki so pri 20. vprašanju izbrale odgovor drugo, je opisni odgovor podalo 7 oseb. 
Od tega je 6 oseb navedlo športni dogodek, ki bi ga praviloma lahko zavedli v odgovoru da, zato 
smo jih prišteli zgornjim omembam. Ostala je ena oseba, ki je zapisala, da ne ve, če se je udeležila 
kakšnega športnega dogodka ali ne. 

 

 

 

SREDSTVA NAMENJENA ŠPORTNEMU/REKREACIJSKEMU UDEJSTVOVANJU 

 

Na 9. vprašanje - Koliko denarja porabite za šport zase na mesečni ravni? je odgovor podalo 
518 oseb. 144 oseb (28%) je dejalo, da 0€, 155 oseb (30%) je dejalo, da porabi do 20€, 173 oseb 
(33%) porabi od 20 do 50€ mesečno in 46 oseb (9%) porabi med 50 in 100€ mesečno.   

 

 

Grafikon 12: Vprašanje 9 - Koliko denarja porabite za šport zase na mesečni ravni? (n = 518) 

 

 

 

V ta vsebinski sklop spadajo tudi vprašanja od 16 do 19, zato bodo obravnavana na tem mestu.  

Na 16. vprašanje - Se udeležujete brezplačnih športnih aktivnosti v občini Slovenske 
Konjice? je odgovorilo 652 oseb, od tega se 179 oseb (27%) udeležuje brezplačnih športnih 
aktivnosti, 451 oseb (70%) se ne udeležuje brezplačnih športnih aktivnosti, 22 oseb (3%) pa je 
izbralo možnost dogovora drugo. Ta je omogočil tudi obrazložitev odgovora. 16 oseb od 22-ih je 
zapisalo odgovor in sicer: 

Podatki kažejo, da se slaba polovica prebivalstva udeležuje različnih športnih dogodkov v 

občini. Ocenjujemo, da je najbolj priljubljen športni dogodek v občini Konjiški maraton.   

Podatki kažejo, da tri četrtine prebivalstva občine Slovenske Konjice svoji športni/rekreacijski 

aktivnosti namenja sredstva. Ocenjujemo, da polovica ljudi namenja dejavnostim med 20 in 

50€ mesečno.    
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- včasih, občasno (14 navedb), 
- delno (1 navedba), 
- ali so? (1 navedba). 

 

 

Grafikon 13: Vprašanje 16 - Se udeležujete brezplačnih športnih aktivnosti v občini Slovenske 
Konjice? (n = 652) 

 

Na 17. vprašanje - Ali je po vašem mnenju v občini Slovenske Konjice organiziranih dovolj 
brezplačnih športnih aktivnosti? je odgovorilo 653 oseb, od tega jih je 310 (47%) označilo da, 
294 oseb (45%) jih je označilo ne, 49 oseb (8%) pa je izbralo možnost drugo. Ta je omogočala 
tudi obrazložitev odgovora. 40 od 49-ih oseb je podalo opisni odgovor in sicer: 

- ne vem, ne poznam, ne spremljam (38 navedb), 
- lahko bi jih bilo več (1 navedba), 
- lahko bi bile organizirane skupinske vadbe (1 navedba). 

 

Grafikon 14: Vprašanje 17 - Ali je po vašem mnenju v občini Slovenske Konjice organiziranih dovolj 
brezplačnih športnih aktivnosti? (n = 653) 

 

 

Ocenjujemo, da se dobra četrtina prebivalstva občine Slovenske Konjice poslužuje brezplačnih 

športnih aktivnosti. Slaba polovica vprašanih meni, da je v občini organiziranih dovolj 

brezplačnih športnih aktivnosti, druga slaba polovica, da ne. 
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Na 18. vprašanje - Se udeležujete plačljivih športnih aktivnosti v občini Slovenske Konjice? 

je odgovorilo 656 oseb, od tega jih je 242 (37%) izbralo odgovor da, 395 oseb (60%) je izbralo 
odgovor ne in 19 oseb (3%) je izbralo odgovor drugo. Ta je omogočal tudi podajanje opisnega 
odgovora. Od 19-ih oseb je opisni odgovor podalo 14 oseb in sicer so bili relevantni sledeči: 

- občasno (7 navedb), 
- ne več (3 navedbe), 
- delno (1 navedba). 

 

 

Grafikon 15: Vprašanje 18 - Se udeležujete plačljivih športnih aktivnosti v občini Slovenske Konjice?  

(n = 656) 

 

Na vprašanje 19 - Ali je po vašem mnenju v občini Slovenske Konjice organiziranih dovolj 
plačljivih športnih aktivnosti? je odgovorilo 643 oseb, od tega jih je 408 (64%) izbralo odgovor 
da, 196 (30%) jih je izbralo odgovor ne in 39 oseb (6%) je izbralo odgovor drugo. Ta odgovor je 
omogočil tudi opisni odgovor. 23 oseb od 39-ih je podalo opisni odgovor in sicer, da ne vedo. 
 

 

Grafikon 16: Vprašanje 19 - Ali je po vašem mnenju v občini Slovenske Konjice organiziranih dovolj 
plačljivih športnih aktivnosti? (n = 643) 

 

Podatki kažejo, da se dobra četrtina prebivalstva občine Slovenske Konjice poslužuje plačljivih 

športnih aktivnosti. Dobra polovica jih meni, da je v občini organiziranih dovolj plačljivih športnih 

aktivnosti, dobra četrtina, da ne.   



 

Publikacija je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija in 

Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.   

 

 21 

 

 

VREDNOTE 

 

Zanimala nas je tudi hierarhija vrednot anketiranih, ki jih povezujemo s športom oziroma 
rekreacijo. Na 10. vprašanje - Prosimo, razvrstite navedene dejavnike od najpomembnejšega 
(1) do najmanj pomembnega (5), je odgovorilo 488 oseb. Osebe so od zanje najpomembnejše 
do najmanj pomembne razvrščale sledeče vrednote: zdravje, dobro počutje, prosti čas, druženje 
s prijatelji in profesionalizacija v športu. Izrisala se je hierarhija potreb, ki je prikazana v grafiki 1. 
Največkrat so osebe na prvo mesto postavile zdravje, na drugo mesto so največkrat postavile 
dobro počutje, na tretje mesto druženje s prijatelji, na četrto prosti čas in na peto profesionalizacijo 
v športu. 

       
 

Grafika 1: Vprašanje 10 - Prosimo, razvrstite navedene dejavnike od najpomembnejšega do najmanj 
pomembnega. (n = 488)  

 

 
 

 

ČAS IN LOKACIJA ŠPORTNE AKTIVNOSTI  

 

Pri vprašanju 11 - Kdaj ste najbolj športni aktivni? je odgovore podalo 519 oseb. 195 oseb 
(38%) je označilo, da so najbolj športno aktivne med tednom, 103 osebe (20%) so aktivne med 

ZDRAVJE

DOBRO POČUTJE

DRUŽENJE S PRIJATELJI_CAMI

PROSTI ČAS

PROFESIONALIZACIJA V ŠPORTU

Ocenjujemo, da je najpomembnejša vrednota za prebivalstvo v občini Slovenske Konjice 

zdravje. Sledi mu dobro počutje in nato druženje s prijatelji_cami.   
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vikendom, 189 oseb (36%) je odgovorilo, da so aktivne preko celega tedna, 20 oseb (4%) je 
aktivnih med dopustom in odgovor drugo je označilo 12 oseb (2%). Pod drugo sta bila dva 
relevantna odgovora in sicer: 

- odvisno od časa, 
- med tednom v popoldanskem času, med vikendi in v času vseh šolskih počitnic.   

  

 

Grafikon 17: Vprašanje 11 - Kdaj ste najbolj športni aktivni? (n = 519) 

 

Na 12. vprašanje - Ali vaše športne aktivnosti potekajo v občini Slovenske Konjice? je 
odgovore podalo 518 oseb. 405 oseb (78%) je odgovorilo, da njihove športne aktivnosti potekajo 
v občini Slovenske Konjice, 84 oseb (16%) je odgovorilo, da njihove športne aktivnosti ne potekajo 
v občini Slovenske Konjice in 29 oseb je podalo odgovor pod možnost drugo.     

 
  

 

Grafikon 18: Vprašanje 12 - Ali vaše športne aktivnosti potekajo v občini Slovenske Konjice? (n = 518) 

 

V kolikor je oseba na 12. vprašanje odgovorila z ne, je bilo pod isti odgovor mogoče tudi opisno 
odgovoriti na podvprašanji - V kateri kraj se vozite in zakaj? Ali bi bili pripravljeni obiskovati 
vadbo v Slovenskih Konjicah v kolikor bi ta bila na voljo? Odgovorilo je 53 oseb. Osebe so 
navedle sledeče kraje, ki so razvrščeni po pogostosti omemb: 

 

- Zreče (11 omemb) - Celje (8 omemb), 
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- Maribor (7 omemb), 

- Slovenska Bistrica (6 omemb), 

- Poljčane (3 omembe), 

- različni kraji (3 omembe), 

- Šentjur (2 omembi), 

- Rogla (2 omembi), 

- Velenje (1 omemba), 

- Vojnik (1 omemba), 

- Frankolovo (1 omemba), 

- Polzela (1 omemba), 

- Mislinja (1 omemba), 

- Krvavec (1 omemba), 

- Ljubljana (1 omemba), 

- hribi (1 omemba), 

- obala (1 omemba), 

- Hrvaška (1 omemba). 

 

Osebe so na drugo omenjeno podvprašanje - Ali bi bili pripravljeni obiskovati vadbo v 
Slovenskih Konjicah v kolikor bi ta bila na voljo? odgovarjale z: 

 
- da (13 oseb), 

- ne (5 oseb), 

- ne vem (1 oseba), 

- mogoče (1 oseba). 

 

Nekaj dodatnih obrazložitev pri odgovorih na podvprašanji: 

 
- Maribor - boulder stena, tenis cenejše ure tenisa,  

- odvisno od ure vadb, 

- vozim špilat futsal v Šentjur, ker so nas vrgli ven iz konjiške futsal lige – neupravičeno, 

- odvisno od dogodka, ponudbe, 

- vozim se v Poljčane že več kot 20 let, zaradi druženja s prijatelji; ne igram odbojke zaradi 

vadbe ampak zaradi kolektiva, kjer ima odbojka tradicijo in se je tudi na rekreativni ravni 

veliko igra, 

- odvisno od ure in trajanja, 

- Maribor - bowling, 

- Terme Zreče – bazen, 

- Ljubljana – študij,  

- obiskujem jahanje v Celju, 

- v Celje, ker tam treniram nogomet; saj poteka v Konjicah, vendar je v Celju na višji ravni, 

- v Zreče, saj tam treniram, ker v Konjicah ni bilo v redu, 

- Celje, ker tukaj ni tega; pa, ja, bi, če bi v Konjicah bilo dosti dobro. 

 

Tretjo možnost pri 12. vprašanju »drugo« je izbralo 29 oseb, od tega je opisni odgovor dalo 23 
oseb. Od tega je nekaj odgovorov sodilo pod drugo možnost 12. vprašanja, saj je šlo za navedbo 
drugih krajev, v katerih se osebe udeležujejo športnih aktivnosti in smo jih zato smo jih umestili 
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tja. Relevantni opisni odgovori pod možnost drugo so podali informacijo, da se 11 oseb športnih 
aktivnosti udeležuje tako v Slovenskih Konjicah kot v drugih občinah. 

 

 

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 

 
Na vprašanje 14 - Katero športno infrastrukturo v občini Slovenske Konjice 
uporabljate/obiskujete? je odgovor podalo 675 oseb. Odgovorov na vprašanje je bilo možnih 
več. Vsi razen enega so bili zaprtega tipa (39 navedb obstoječih športnih infrastruktur v očini 
Slovenske Konjice). Pri odgovoru drugo je bilo mogoče podati tudi opisni odgovor.    

 

 

 

Ocenjujemo, da je dobra četrtina prebivalstva občine Slovenske Konjice športno aktivna med 

tednom, slaba četrtina med vikendom in dobra četrtina skozi cel teden. Dobre tri četrtine 

prebivalstva se športno udejstvuje v občini Slovenske Konjice. Slaba četrtina se športno 

udejstvuje večinoma v savinjski regiji in deloma v podravski.    
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Grafikon 19: Vprašanje 14 - Katero športno infrastrukturo v občini Slovenske Konjice 
uporabljate/obiskujete? (n = 675) 
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Najbolj uporabljana športna infrastruktura v občini Slovenske Konjice so glede na frekvenco 
izborov pohodne poti (244 izborov). Sledi jim Športna dvorana Slovenske Konjice (186 izborov) in 
nato odgovor drugo. Slednje omenjeni odgovor je izbralo 165 oseb, od tega jih je 92 izpisalo 
odgovor. V sklopu teh odgovorov je bilo precej takšnih, ki bi lahko bili umeščeni v zaprti tip 
odgovora ali pa niso bili relevantni glede na vprašanje. Razlog za to je lahko v tem, da je padla 
koncentracija za reševanje ankete oziroma jih je odbila navedba številnih športnih infrastruktur. 
Ostali odgovori, ki niso bili podani v okviru možnih izbir, so bili sledeči. Navedeni so glede na 
frekvenco omembe: 

 
- Lambrechtov dom (15 omemb), 

- narava (9 omemb), 

- dvorana v OŠ Pod goro oziroma v Glasbeni šoli Slovenske Konjice (6 omemb), 

- nič (8 omemb), 

- trim steza (7 omemb), 

- domači prostori in okolje (6 omemb), 

- dvorana Center okusov (4 omembe), 

- balvanska stena v domu PK Slovenske Konjice (2 omembi), 

- športna dvorana Mali grof (1 omemba), 

- ulice (1 omemba), 

- igrišče na Mizarski ulici (1 omemba), 

- dvorana Društva upokojencev Slovenske Konjice (1 omemba), 

- igrišče Loče (1 omemba), 

- telovadnica v župnijskem domu (1 omemba), 

- Gasilski dom Zbelovo (1 omemba). 

 

Izboru možnosti drugo je glede na frekvenco izborov sledila uporaba: 

 
- kolesarskih stez (112 izborov),  

- atletskega stadiona Slovenske Konjice (87 izborov),  

- telovadnice OŠ Ob Dravinji (85 izborov),  

- ploščadi nad Športno dvorano Slovenske Konjice (48 izborov),  

- športno rekreacijskega centra Park (43 izborov),  

- prostora za šport Starfit (39 izborov),  

- telovadnice Loče (31 izborov),  

- igrišča Vešenik (29 izborov),  

- igrišča Kajuhova ulica (27 izborov),  

- igrišče Ulice Toneta Melive (27 izborov),  
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- igrišča Tepanje (25 izborov),  

- igrišča Ulice Dušana Jereba (24 izborov),  

- igrišča Žiče (22 izborov), 

- balinišča Društva upokojencev Slovenske Konjice (20 izborov). 

Ostale, v vprašanju 14 podane, športne infrastrukture so zbrale manj kot 20 izborov.  

 

 

 

Na vprašanje 15 - Pogrešate kakšno športno infrastrukturo v občini? je odgovorilo 675 oseb, 
od tega je 198 oseb (29%) odgovorilo da in 477 oseb (71%) je odgovorilo ne. 
 

 

Grafikon 20: Vprašanje 15 - Pogrešate kakšno športno infrastrukturo v občini? (n = 675) 

V kolikor je oseba odgovorila, da pogreša kakšno športno infrastrukturo v občini Slovenske 
Konjice, je imela v sklopu odgovora možnost tudi zapisati, kakšno infrastrukturo pogreša. Od 198-
ih oseb se je za navedbo infrastruktur odločilo 159 oseb. Potrebe smo razvrstili v kategorije glede 
na vrsto športa. V tabeli 2 so navedene po naključnem vrstnem redu, ne glede na frekventnost 
pojavljanja in ponavljanja odgovorov. 

  

Kolesarjenje • pump track 

• več urejenih in asfaltiranih kolesarskih stez 

• več kolesarskih stez, ki niso obremenjene z avtomobili 

• poligon za mlade kolesarje 

• gorsko-kolesarske poti po Konjiški gori 

• krožno kolesarsko pot Konjice-Tepanje-Loče-Konjice-

Podatki kažejo, da so pohodne poti najbolj uporabljana športna infrastruktura v občini 

Slovenske Konjice. Sledi jim Športna dvorana Slovenske Konjice in nato kolesarske steze. 
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Zreče 

• downhill proge/urejene kolesarske poti za spust 

• kolesarsko pot Sojek-Kartuzija-Špitalič-Škedenj‐Žiče-

Loče 

Plavanje • plavalni bazen 

• notranji (pokriti) in zunanji bazen 

• plavalni center 

Tenis • pokrito teniško igrišče 

• dvorano za tenis 

• tenis Draža vas 

Hoja • več pešpoti, ki niso obremenjene z avtomobili 

• več urejenih planinskih poti 

• več sprehajalnih poti 

• steza za pohod ob Dravinji 

Fitnes • več zunanjih fitnes naprav z igrali, da se lahko športnih 

aktivnosti udeleži cela družina 

• (boljši) fitnes na prostem, v naravi 

• fitnes center, dvorana 

• fit parki v Vešeniku 

Tek • bolje opremljeno, povečano trim stezo 

• tekaške steze 

• prenovljeno tekaško progo pri stadionu Dravinja 

• atletska dvorana 

• 400 metrski tartan stadion okoli nogometnega igrišča 

• na atletski stezi pogrešamo še vsaj dva reflektorja 

• razsvetljava na atletskem stadionu pri OŠ Ob Dravinji 

Rolkanje • prostor za rolkarje 

• skate park 

Plezanje • veliko plezalno steno 

• zunanjo plezalno steno 

• bolder v dvorani 

Košarka • tartan na vsaj enem košarkarskem igrišču 

• košarkarsko igrišče v Bezini 

Odbojka • še eno odbojkarsko igrišče, saj je v poletnem času 

prezasedeno in mladi ne moremo igrati, ker nas 

starejši naženejo dol, rezervacija je pa plačljiva 

Jahanje • prostor za jahanje konjev  

Hokej • urejeno pokrito igrišče za hokej 
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Drsanje • celoletno drsališče 

Golf • mini golf 

• boljše vadbišče za golf 

Nerazvrščeno • rekreacijski, večnamenski šotor 

• še kakšno športno dvorano za različne športe 

• ureditev športnih prostorov okoli športne dvorane 

• urejen, kvaliteten stadion 

• prosto dostopno balinišče 

• prostor 50x50m za fpv drone dirkanje 

• airsoft poligon 

• bowling igrišče 

• sqaush 

• Gokart 

• bob stezo 

• adrenalinski park 

• športna igrala 

• športni center Loče je zgolj igrišče za nogomet in 

košarko, okoli pa peščena steza ter pokošen travnik 

• več rekreativnih poti 

• več igral za manjše otroke 

• več igrišč 

• več športnih površin  

• skakalnico iz Konjiške gore 

Tabela 2: Predlogi za športne infrastrukture v občini Slovenske Konjice. 

 

 

 

V sklopu odgovorov je bilo zavedenih tudi nekaj vsebinskih predlogov za športne/rekreacijske 
aktivnosti, čeprav 15. vprašanje tega ni predvidevalo. Nekaj tovrstnih predlogov je bilo podanih 

Ocenjujemo, da slabe tri četrtine prebivalstva v občini Slovenske Konjice ne pogreša dodatne 

športne infrastrukture. 
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tudi v sklopu 21. vprašanja, ki je predvidevalo komentiranje predstavljenih ciljev Strategije razvoja 
športa v občini Slovenske Konjice. Predloge iz obeh omenjenih vprašanj navajamo v nadaljevanju: 

 

  

Vsebinski predlogi za športne/rekreacijske 
aktivnosti 

• rokomet za otroke 

• več aktivnosti za starejše, kolektivne 

igre za starejše 

• joga 

• plesne za starejše 

• gimnastika, ritmična gimnastika 

• strelstvo 

• prilagojene vadbe za ljudi z omejitvami 

• jahalni klub 

• plavalni tečaj 

• jutranja telovadba (organizirano) 

• skupina za izgubo kilogramov 

močnejših oseb 

• plavanje z animacijo – ples 

• ples ali športni ples za seniorje 

Tabela 3: Vsebinski predlogi za športne/rekreacijske aktivnosti 

 

STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI SLOVENSKE  KONJICE 

 

Pred 21. in 22. anketnim vprašanjem je bil v anketnem vprašalniku naveden sledeči tekst, ki je 
pojasnil pomen in cilje Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice, katere osnova bo med 
drugim tudi ta analiza: 

»Strategija razvoja športa v Občini Slovenske Konjice 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 sedem let. Strategija zajema javni interes v športu z 
naslednjimi cilji: 

- večina občanov/občank povezana s športom - večina občanov/občank se bo lahko 
poistovetila z vsaj enim športnim društvom in si v njem oblikovala tudi svoj življenjski 
športni slog;        

- vidni športni dosežki – dosegalo se bo vidne športne dosežke na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju; 

- zadovoljivo financiranje iz javnih sredstev – šport bo prepoznan kot ena izmed razvojnih 
priložnosti občine, s čimer se zagotavljajo tudi ustrezna javna finančna sredstva;    

- urejena športna infrastruktura - novo zgrajena, prenovljena in ustrezno upravljana in 
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vzdrževana športna infrastruktura;        
- kakovostne in množične športne prireditve - športnikom/športnicam je potrebno zagotoviti 

možnost nastopov na »domačih« športnih prireditvah, hkrati pa povezati šport s turizmom 
in prepoznavnostjo občine ter Republike Slovenije.«    
 

Vprašanje 21 je bilo odprtega tipa in je spraševalo - Bi kakšen cilj spremenili, dodali, odvzeli? 
Nanj je odgovore podalo 143 oseb, od tega je 94 oseb (66%) dejalo, da ne. Nekaj odgovorov ni 
bilo relevantnih, precej jih je sodilo pod 15. vprašanje, zato smo jih umestili tja. Preostali komentarji 
glede na vprašanje 21 so navedeni v nadaljevanju.  

 

 

»Kdo bo dosegal vidne športne dosežke? Ali ni to domena društev? (preveč ambiciozen in 
specifičen cilj).« 

 

»Večina ljudi ne skrbi za svoje zdravje. Povezati je potrebno športne aktivnosti tudi za boljše 
zdravje ljudi. Ozaveščati je potrebno ljudi za zdrav življenjski slog, torej za gibanje in za zdravo 
prehrano. Zdravstveni sistem je enormno obremenjen z obravnavami posameznikov, ker ti ne 
skrbijo dovolj za svoje zdravje ali pa sploh ne skrbijo … Morda bi raziskali dobre prakse na tem 
področju iz drugih držav ...« 

 

»Več sodelovanja z zdravstvom. V smislu, da bi bila organizirana celostna obravnava družin, da 
bi živele bolj zdravo. Povezovanje z obstoječo šolo hujšanja, ki jo izvaja ZD Sl. Konjice.« 

 

»Dodatno financiranje športa.« 

 

»Šport za otroke.« 

 

»Potrebno bi bilo ločiti tekmovalni šport in rekreacijo. Dejstvo je, da se občani srednjih let ne 
ukvarjajo s tekmovalnim športom, da bi potrebovali trenerja, ampak se športom ukvarjajo 
rekreativno. Poudarke bi bilo potrebno podati v OŠ panogam, ki imajo na tem območju zgodovino 
- košarka, nogomet, po novem tudi atletika, .... Za rekreativni šport pa je ključno to, da je na 
razpolago razpoložljiva infrastruktura za športne panoge, ki so navedene na predhodni strani.« 

 

»Vidni športni dosežki bi dopolnil: vidni športni dosežki pri mlajših kategorijah.« 

 

»Cilji so dobri, vendar vse je namenjeno mestu Slov. Konjice. Drugi kraji v občini nimajo možnosti 
raznovrstnega športa vključno s šolo, čeprav so športni objekti. Poleg tega niti ni motivatorja, da 
bi mladino popeljal v različne športe, kar je tudi slaba ocena motorike in gibanja otrok, ki so 
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trenutno večji problem kot starejša populacija. Poleg tega je ta občina kljub številnim klubom 
omejena na določene športe, npr. bilo je evropsko prvenstvo v odbojki, povsod je bil vpis v tovrstne 
klube, v tej občini ??? Vrhunski rezultati se gibljejo zmeraj v trendu in na podlagi financ, 
sponzorjev, kateri pa imajo svoj tržni marketing, manj prodorni športi, pa lahko pridejo na plan le 
s pomočjo medijev kot košarka, nogomet, ... Še se bi dalo naštevati.« 

 

»Predlog za dodatek - enotna spletna platforma za konjiški šport s podatki o možnostih za 
treninge, rekreacijo, ponudnike, objave programov treningov, tekmovanj, ...).« 

 

»Mislim, da so nekateri športi v Slov. Konjicah malo bolj medijsko in finančno podprti kot nekateri 
drugi, ki imajo tudi vidne dosežke na državnem in tudi na mednarodnem tekmovanju, pa se o tem 
ne govori veliko.« 

 

»Slaba je preglednost možnosti športnih aktivnosti.« 

 

»Več denarja za izobraževanje športnih delavcev.« 

 

»Pripravljenost sodelovanja občanov v športu. 

 

»Večji poudarek na nogometnem in košarkarskem področju mladih igralcev, višji cilji in rezultati.« 

 

»Večji poudarek na športni vzgoji mladih kot na vrhunskem športu.« 

 

»Bolj upoštevati starejšo populacijo.« 

 

»Premalo upoštevajo upokojensko populacijo.« 

 

»Resnejše športne dejavnosti za starejše.« 

 

»Razvoj športa in rekreacije starejših .« 

 

»Je o.k., všeč mi je predvsem zadnja alineja.«  
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Pri 22. vprašanju je bila ponujena možnost zapisa kontakta za nadaljnje sodelovanje - Če bi želeli 
biti vključeni v nadaljnje korake priprave strategije razvoja na področju športa v občini 
Slovenske Konjice, prosimo, da nam zaupate svoj kontakt (elektronski naslov). Svoj e-
naslov je podalo 43 oseb.   

 

 

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE  ANALIZE 

 

Glede na pridobljene podatke na precej obsežnem in s tem reprezentativnem vzorcu lahko 

izsledke analize posplošimo na prebivalstvo v občini Slovenske Konjice. Posplošimo jih lahko tudi 

zato, ker se podatki v različnih vprašanjih, ki sovpadajo vsebinsko, v precejšnji meri med sabo 

potrjujejo. Glede na izsledke tako ocenjujemo, da imajo dobre tri četrtine prebivalstva v občini 

Slovenske Konjice povprečno vsaj 2 uri prostega časa na dan. Isti delež prebivalstva nameni vsaj 

del svojega prostega časa športni in/ali rekreacijski aktivnosti. To po našem mnenju lahko kaže 

na precej zadovoljivo stopnjo ozaveščenosti o pomembnosti fizične aktivnosti med prebivalstvom 

občine Slovenske Konjice. Hkrati po našem mnenju to lahko pomeni, da je optimalni manevrski 

prostor za športno in/ali rekreacijsko aktivnost v prostem času dnevno pri osebah živečih v občini 

Slovenske Konjice med 45 in 60 minut. To bi lahko bil morda idealni čas trajanja organiziranih 

športnih aktivnosti (seveda odvisno od športne panoge) v občini Slovenske Konjice, kar bi morda 

lahko dvignilo odstotek tistih, ki bi se odločali za aktivno udeležbo v organiziranih športnih 

aktivnostih. Z dvigom vključenosti v organizirane športne aktivnosti bi se na daljši rok morda znižal 

odstotek tistih, ki so za svojo neaktivnost kot razlog zavedli zdravstveno stanje.  

Termin izvajanja športnih aktivnosti je po naši oceni glede na izsledke zelo fleksibilen. 

Ocenjujemo, da je športna aktivnost pri prebivalstvu v občini Slovenske Konjice enakomerno 

porazdeljena skozi celoten teden. Ocenjujemo namreč, da je dobra četrtina prebivalstva občine 

Slovenske Konjice športno aktivna med tednom, slaba četrtina med vikendom in dobra četrtina 

skozi cel teden. Dobre tri četrtine prebivalstva se športno udejstvuje v občini Slovenske Konjice, 

slaba četrtina pa se športno udejstvuje večinoma v savinjski regiji in deloma v podravski. Polovica 

prebivalstva se športno in/ali rekreacijsko udejstvuje brez strokovnega vodstva.    

Ocenjujemo, da tri četrtine prebivalstva občine Slovenske Konjice svoji športni/rekreacijski 

aktivnosti namenja sredstva in sicer ocenjujemo, da polovica ljudi namenja športnemu 

udejstvovanju in verjetno ustrezni opremi za to med 20 in 50€ mesečno. Ocenjujemo, da se 

četrtina prebivalstva občine Slovenske Konjice poslužuje brezplačnih športnih aktivnosti in dobra 

četrtina prebivalstva plačljivih športnih aktivnosti, kar je zanimivo. Pričakovali bi, da bo delež 

Podatki kažejo, da dobra polovica vprašanih oseb, ki je pregledala cilje Strategije razvoja 

športa v občini Slovenske Konjice, z njimi soglaša. 
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udejstvovanja v brezplačnih športnih aktivnostih višji od deleža udejstvovanja v plačljivih 

aktivnostih. Prebivalstvo v občini Slovenske Konjice je razdvojeno, kar zadeva potrebo po več 

brezplačnih aktivnosti, pri čemer pa jih pri potrebi po več plačljivih športnih aktivnosti dobra 

polovica meni, da jih je dovolj. Ni pa zanemarljivo, da je dobra četrtina izrazila potrebo po več 

plačljivih športnih aktivnostih, kar kaže na manevrski prostor za razvoj novih ali nadgradnjo 

obstoječih plačljivih športnih aktivnosti. Menimo, da se lahko višina cene plačljivih športnih 

aktivnosti določa glede na zgoraj omenjen povprečni fond, ki ga ljudje mesečno namenjajo za 

športno in/ali rekreativno udejstvovanje. 

Podatki kažejo, da je v občini Slovenske Konjice športno in/ali rekreativno najbolj popularna 

splošna vadba. Sledi ji kolesarstvo in nato košarka. Podatki kažejo, da so pohodne poti najbolj 

uporabljana športna infrastruktura v občini Slovenske Konjice, sledi jim Športna dvorana 

Slovenske Konjice in nato kolesarske steze. Ocenjujemo, da slabe tri četrtine prebivalstva v občini 

Slovenske Konjice ne pogreša kakšne športne infrastrukture, kar je lahko popotnica za to, da je 

usmeritev vlaganj v športno infrastrukturo v občini predvsem v dosledno vzdrževanje in 

nadgradnjo obstoječe. Seveda predlogi dobre četrtine vprašanih za nove ali nadgrajene športne 

infrastrukture niso zanemarljivi in jih velja upoštevati. Najpogostejše so bile pobude s področja 

kolesarjenja, tenisa in plavanja. Ocenjujemo, da bi anketni vprašalnik lahko vseboval tudi 

vprašanje o predlogih samih vsebin na področju športa in rekreacije, ki jih ljudje pogrešajo. Kljub 

temu namreč, da tega vprašanja ni bilo, je nekaj vprašanih na različnih mestih navajalo, katere 

vsebine pogrešajo. Najbolj so po frekvenci izstopale aktivnosti, ki jih pogreša starejša populacija 

(npr. ples, resnejše športne dejavnosti), sledili so predlogi za organizirane športne aktivnosti za 

otroke (npr. treniranje rokometa, odbojke, gimnastike). 

Ocenjujemo, da je v občini Slovenske Konjice v športna društva vključena slaba polovica 

prebivalstva.  Nevključeni_e so kot najpogostejša razloga za to navajali_e, da nimajo potrebe po 

tem in/ali da nimajo časa. Po podatkih javnih evidenc Ministrstva za notranje zadeve1 je v občini 

Slovenske Konjice za izvajanje športne dejavnosti registriranih 70 društev/organizacij, dobra 

polovica jih je aktivnih po navedbi Zavoda za šport Slovenske Konjice. V sklopu ankete je bila 

identificiranih polovica društev, organizacij in/ali skupin, kar pomeni, da je vidljivost teh med 

prebivalstvom srednje zadovoljiva. Ocenjujemo, da je manevrskega prostora za pridobivanje 

novih članov_ic precej in sicer predlagamo, da se društva in organizacije promovirajo predvsem 

preko koristi, ugodnosti, pridobitev, ki jih posameznik_ica dobi z vključitvijo v društvo oziroma 

organizacijo in s tem nagovori tiste, ki ne vidijo potrebe po včlanitvi v športne organizacije, društva, 

skupine. 

                                                                 
1 https://podatki.gov.si/dataset/centralni-register-drustev, 10.1.2020 
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Ocenjujemo, da je najpomembnejša vrednota za prebivalstvo v občini Slovenske Konjice zdravje. 

Sledi mu dobro počutje in nato druženje s prijatelji_cami. Glede na to predlagamo, da vse 

promocijske aktivnosti za športno in rekreativno dejavnost v občini, kot tudi v predhodnem 

odstavku omenjena promocija športnih društev in organizacij, izhajajo iz teh vrednot. Na ta način 

bo promocija in vidljivost športnih aktivnosti morda bolj učinkovita. Predlagamo, da so te vrednote 

tudi rdeča nit v Strategiji za razvoj športa v občini Slovenske Konjice.   

Glede na izsledke ankete, ocenjujemo da se slaba polovica prebivalstva udeležuje različnih 

športnih dogodkov v občini, pri čemer ocenjujemo, da je najbolj priljubljen športni dogodek v občini 

Konjiški maraton. Menimo, da ima prireditev glede na to morda tudi potencial za promocijo 

športnih društev in organizacij v občini Slovenske Konjice.    

Kar zadeva v anketi predstavljene cilje bodoče Strategije razvoja športa v občini Slovenske 

Konjice, menimo, da so v osnovi dobro zastavljeni. Podprla jih je dobra polovica tistih, ki so 

odgovorili_e na 21. vprašanje. 43 oseb je nato podalo še svoj kontakt za nadaljnjo vključenost v 

pripravo Strategije, za kar predlagamo, da se v nadaljevanju vzpostavijo delovne skupine, ki bodo 

cilje po potrebi nadgradile in seveda predlagale konkretne akcije za naslavljanje potreb in razvoja 

športa v občini Slovenske Konjice. Predlagamo, da so v proces, tako kot so bile v anketiranje, 

vključene različne generacije. 

 

PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

 

Priprava Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice // OBČANI  

 
Pred vami je vprašalnik namenjen občanom in občankam Slovenskih Konjic. Služil bo kot osnova 
za pripravo Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice. Odgovore zbiramo do 30. 11. 
2019. Izpolnjevanje vam bo vzelo 5 minut. Za pomoč pri izpolnjevanju se lahko obrnete na 
laura.krancan@sport-konjice.si. Anketa je anonimna. Iskrena hvala za vaš čas in sodelovanje.  

 

Ekipa Zavoda za šport Slovenske Konjice  
 
SPLOŠNI PODATKI  
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Q1 – Kateri starostni skupini pripadate?   
 

 6 – 15 let  
 15 - 30 let  
 30 - 50 let  
 50 - 65 let  
 Nad 65 let  

 
 

Q2 - Spol  
 

 Ženski  
 Moški  
 Ne želim se opredeliti  

 
Q3- Koliko prostega časa imate povprečno na dan?   
 

 Malo(do 1 uro).  
 Srednje(od 2 do 3 ure).  
 Veliko(več kot 3 ure).  

 
Q4 - Ali prosti čas navadno namenite športno-rekreativnim dejavnostim?   
 

 Da.  
 Delno.  
 Ne.  

 

POPIS OBSTOJEČEGA STANJA   
 
Q5 - Kako pogosto ste trenutno športno aktivni več kot 1 uro na dan?   
 

 Manj kot 1x na teden. Prosimo navedite razlog, zakaj niste športno aktivni:   
  - Zdravstveno stanje.  
  - Pomanjkanje časa.  
  - Drugo: __________________________________________. 

 1-2x na teden.  
 3-5x na teden.  
 Vsak dan v tednu. 

  
*ČE STE OBKLJUKALI PRVI ODGOVOR, NADALJUJTE PRI VPRAŠANJU Q13, SICER PA 
PRI Q6. 

 
Q6 - V katerih športnih panogah ste najbolj aktivni?   
Možnih je več odgovorov.  Izberite do tri panoge.  
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 ATLETIKA 
 BADMINTON 
 BALINANJE 
 BOKS 
 BORILNE VEŠČINE 
 DESKANJE 
 GIMNASTIKA 
 GOLF 
 HOKEJ 
 JADRANJE 
 JUDO 
 KARATE 

 

 KEGLJANJE 
 KOLESARSTVO 
 KOŠARKA 
 LETALSTVO 
 LOKOSTRELSTVO 
 MOTOKROS 
 NAMIZNI TENIS 
 NOGOMET 
 ODBOJKA 
 ORIENTACIJA 
 PLAVANJE 
 POTAPLJANJE 

 

 PLES 
 PLEZANJE 
 PLANINSTVO 
 ROKOMET 
 SMUČANJE 
 STRELSTVO 
 ŠAH 
 TAEKWONDO 
 TWIRLING 
 TENIS 
 SPLOŠNA VADBA 
 Drugo: 

 

Q7 - V kakšni obliki se ukvarjate s športom?   
 

 V neorganizirani obliki (vadba ne poteka pod strokovnim vodstvom – ni trenerja/trenerke).  
 V organizirani obliki (vadba, ki poteka pod strokovnim vodstvom – pod vodstvom 

trenerja/trenerke).  
 Oboje.  

 

Q8 - Ali ste član/članica lokalnega športnega društva?   
 

 Da. Katerega? _____________________________________  
 Ne. Zakaj ne? _____________________________________  

 
 
Q9 - Koliko denarja porabite za šport zase na mesečni ravni?   
 

 0€  
 do 20€  
 20€ - 50€  
 50€ – 100€  

 

Q10 - Prosimo, razvrstite navedene dejavnike od najpomembnejšega (1) do najmanj 
pomembnega (5).  
 

Zdravje.      

Dobro počutje.      

Prosti čas.      

Druženje s prijatelji.      
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Profesionalizacija v športu.      

 
Q11 - Kdaj ste najbolj športni aktivni?   
 

 Med tednom.  
 Med vikendom.  
 Preko celega tedna.  
 Med dopustom.  
 Drugo:  

 
Q12 - Ali vaše športne aktivnosti potekajo v občini Slovenske Konjice?   
 

 Da.  
 Ne. V kateri kraj se vozite in zakaj? Ali bi bili pripravljeni obiskovati vadbo v Slovenskih 

Konjicah v kolikor bi ta bila na voljo? 
__________________________________________________________________    

 Drugo:__________________________________________________________  
 
 

Q13 - Ali so ostali družinski/družinske člani/članice športno aktivni/aktivne?   
 

 Da.  
 Ne.  

 
Q14 - Katero športno infrastrukturo v občini Slovenske Konjice uporabljate/obiskujete?    
Možnih je več odgovorov.  

 

 Atletski stadion Slovenske 
Konjice 

 Balinišče Društva upokojencev 
Slovenske Konjice 

 Igrišče Žiče 
 Igrišče Ulica Dušana Jereba 
 Igrišče Tepanje 
 Igrišče Vešenik 
 Igrišče Polene 
 Igrišče Špitalič 
 Igrišče Zbelovo 
 Igrišče Sveti Jernej 
 Igrišče Zeče 
 Igrišče Bezina 
 Igrišče Strtenik 
 Igrišče Sojek 

 Igrišče Kajuhova ulica 
 Igrišče Ulica Toneta Melive 
 Igrišče za golf Zlati Grič 
 Igrišče za odbojko na mivki 

Loče 
 Kegljišče Konjičanka 
 Kolesarske steze 
 Letališče Slovenske Konjice 
 Motokros Škedenj 
 Ploščad nad Športno dvorano 

Slovenske Konjice 
 Pohodne poti 
 Prostor za šport Starfit 
 Strelišče Slovenske Konjice 
 Športni center Tepanje 
 Športna dvorana Slovenske 

 Športni center Draža vas 
 Športni center Loče 
 Športni park Konjiška vas 
 Športno rekreacijski center 

Spodnje Grušovje 
 Športno rekreacijski center 

Dobrava 
 Športno rekreacijski center 

Park 
 Telovadnica Loče 
 Telovadnica Sveti Jernej 
 Telovadnica Tepanje 
 Telovadnica Špitalič 
 Telovadnica Ob Dravinji 
 Drugo: 
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 Konjice 
 

Q15 - Pogrešate kakšno športno infrastrukturo v občini?    
 

 Da. Prosimo zapišite kakšno: __________________________________________________  
 Ne.  

 

Q16 – Se udeležujete brezplačnih športnih aktivnosti v občini Slovenske Konjice?   
 

 Da.  
 Ne.  
 Drugo:__________________________________________________________ 

 
Q17 - Ali je po vašem mnenju v občini Slovenske Konjice organiziranih dovolj brezplačnih 
športnih aktivnosti?   
 

 Da.  
 Ne.  
 Drugo:  

 
Q18 – Se udeležujete plačljivih športnih aktivnosti v občini Slovenske Konjice?   
 

 Da.  
 Ne.  
 Drugo:  

 
Q19 - Ali je po vašem mnenju v občini Slovenske Konjice organiziranih dovolj plačljivih 
športnih aktivnosti?   
 

 Da.  
 Ne.  
 Drugo:  

 
Q20 - Ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega športnega dogodka v Slovenskih 
Konjicah?    
 

 Da. Katerega? ______________________________________________________  
 Ne.  
 Drugo: ______________________________________________ 
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Strategija razvoja športa v Občini Slovenske Konjice 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 sedem let. 
Strategija zajema javni interes v športu z naslednjimi cilji:  

-       večina občanov/občank povezana s športom – večina občanov/občank se bo lahko 
poistovetila z vsaj enim športnim društvom in si v njem oblikovala tudi svoj življenjski 
športni slog; 

-       vidni športni dosežki – dosegalo se bo vidne športne dosežke na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju; 

-       zadovoljivo financiranje iz javnih sredstev – šport bo prepoznan kot ena izmed 
razvojnih priložnosti občine, s čimer se zagotavljajo tudi ustrezna javna finančna sredstva; 

-       urejena športna infrastruktura– novo zgrajena, prenovljena in ustrezno upravljana in 
vzdrževana športna infrastruktura; 

-       kakovostne in množične športne prireditve  – športnikom/športnicam je potrebno 
zagotoviti možnost nastopov na »domačih« športnih prireditvah, hkrati pa povezati šport 
s turizmom in prepoznavnostjo občine ter Republike Slovenije.    
 
Q21 - Bi kakšen cilj spremenili, dodali, odvzeli?  
 

  

 

 

 
Q22 - Če bi želeli biti vključeni v nadaljnje korake priprave strategije razvoja na področju 
športa v občini Slovenske Konjice, prosimo, da nam zaupate svoj kontakt (elektronski 
naslov).   
 
 

  

 

 

 

Iskrena hvala za vaš čas in sodelovanje.  

Ekipa Zavoda za šport Slovenske Konjice 


