
Športno društvo Trnovo 

Ziherlova 44 

1000 Ljubljana 

 

Predmet: Kandidatura za predsednika ŠD Trnovo 

 

V skladu z razpisnimi pogoji objavljanimi na spletni strani Športnega društva Trnovo z 

dne 18. 12. 2021, se spodaj podpisani (l. r.) Janez Ovsenik, roj. 03. 02. 1963 stanujoč 

na Štihova 25 v Ljubljani, prijavljam kot kandidat za predsednika ŠD Trnovo za 

mandatno obdobje 2018 – 2022 in soglašam s kandidaturo. 

 

Dosedanje izkušnje pri vodenju športnih organizacij: 

- predsednik športnega društva Trnovo v obdobju 2007 - 2022 

- član izvršnega odbora Športne zveze Ljubljani v odboju 2015 -  

- član nadzornega odbora Zveze za športno rekreacijo Slovenije v obdobju 2015 - 

- generalni sekretar Športne unije Slovenije v obdobju 2017 - 

 

Program za mandatno obdobje 2022 – 2026 

 

Osnovno izhodišče delovanja Športnega društva Trnovo bo ob bogati tradiciji 

organizacije vadb in rekreacije,  osveščanje in promocija pomena gibanja za zdravje, 

kar posameznika vodi v smeri gibalne pismenosti v kompetence o pomenu zdravega 

načina življenja v celotnem življenskem obdobju. Pojem gibalne pismenosti k razvoju 

gibalnih kompetenc pristopa celovito in ne zajema zgolj motoričnih oziroma gibalnih 

sposobnosti. 

 

Nadaljevali bomo krepitev delovanja v krovni organizaciji Športni uniji Slovenije, s 

ciljem tesnejšega povezovanja s sorodnimi društvi (bivši Partizani), v    

osrednjeslovenski regiji na področju športa za vse. Delovanje je vezano na sodelovanje 

v projektih in izvajanju programov krovne organizacije ter pridobivanju finančnih 

sredstev, ki so na razpolago za sodelovanje in izvajanje. V povezavi s sorodnimi društvi 

bomo skupaj izvajali projekte in aktivnosti, kjer imamo možnost za uspešnejše 

kandidature za javno sofinanciranje.  

 

Še naprej bomo sodelovali z bližnjimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci, šolami) in 

zavodi starejših občanov predvsem v matični četrtni skupnosti, jim nudili prostor za 

športne in druge aktivnosti ter vključevali v vadbene programe in prireditve društva.  

 



Osnovni cilj je stalno povečevanje števila uporabnikov programov v vseh kategorijah, 

še posebej najmlajših, tudi s sredstvi iz naslova promocij (pridobivanje javnih sredstev) 

in nadaljnji razvoj donosnih programov (vodene vadbe, najemi dvoran, najemi 

prostorov ...). Velika ovira pri tem cilju je zastarele infrastruktura, ki predvsem v zimskih 

mesecih povzroča nadpovprečne stroške in uporabnikom zagotavlja podminimalne 

standarde. Zato bodo napori vodstva društva usmerjeni v dogovor s predstavniki MOL-

a in prebivalci četrtne skupnosti o sprejetju prenovljenega OPPN na skupščini MOL-a, 

ki bo omogočal pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem začetek prenove zastarelih 

objektov. 

  

Uporabnikom želimo ponuditi nove, moderne športne programe, skladne s trenutno 

situacijo covid in post covid obdobja, ki temeljijo na smernicah športne in zdravstvene 

stroke in ki jih omogoča obstoječa društvena infrastruktura. 

 

 

 

 

 

V Ljubljani 09.01.2022                                             Janez Ovsenik l. r. 


