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Predgovor

Ta knjiga je osredotočena na preučevanje izbranih kontekstualnih 
vidikov javne politike na področju športa za vse v Sloveniji oz. tistega 
dela športa in športne aktivnosti, ki ga podpira država, a ni nepo-
sredno usmerjen v podporo vrhunskemu ali tekmovalnemu športu. 
Glavni namen knjige je prek teoretsko in metodološko multiplih znanj 
prepoznati in analizirati problemsko ozadje in odzive aktualne javne 
politike na področju športa za vse pri nas in na teh podlagah nadalje 
ovrednotiti dosedanji odnos države do športa za vse ter končno tudi 
reflektirati uporabnost opazovanih teoretsko-metodoloških smernic. 

Koncept javne politike se v politološko relevantnih teorijah, še 
prav posebej pa v razumevanju posebne znanstvene discipline analize 
politik (policy analysis), nanaša na »dolgo vrsto bolj ali manj poveza-
nih izbir – skupaj z odločitvami ne-delovati, ki jih sprejmejo vladni 
(governmental)1 organi in uradniki« (Dunn 1994). V okviru preuče-
vanja posameznih javnih politik nas lahko zanimajo zelo raznoliki 
vidiki. Avtorji med njimi izpostavljajo zlasti štiri prevladujoče (npr. 
Hogwood in Gunn 1984; Howlett in Ramesh 2009; Colebatch 2002):

1 Koncept vladnega (governmental), kot ga razumemo v tej knjigi, se nanaša na 
širše strukture državne, lokalnih, regionalnih, pa tudi naddržavnih oblasti, 
in ne zgolj na izvršilni del delovanja oblasti. Slednji sicer predstavlja pomem-
ben, a ne edini del delovanja oblasti v okviru kompleksnih procesov, ki se 
odvijajo pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih javnih politik. 
Zgolj če ne bo posebej izpostavljeno, bomo izraz vladni razumeli v širšem 
smislu oblasti in ne ožje, le z zornega kota izvršilne veje oblasti. V besedilu 
pogosto kot sinonim za širši koncept vlade uporabljamo tudi izraz oblast, ali 
pa država. 
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1. preučevanje konteksta oz. vsebin neke javne politike, kar se 
nanaša npr. na prepoznavanje problemskih razlogov in pričako-
vanj pri (ne)odločitvi oblasti za vzpostavitev javne politike, (ne)
uporabo raznolikih vrst ukrepov in instrumentov za doseganje 
ciljev javne politike, vsebine učinkov, sprememb, posledic, ki jih 
prinaša odločitev (ne)vzpostavitve javne politike;

2.  preučevanje institucionalnih oz. akterskocentričnih vidikov 
v okviru javnih politik, ki se nanašajo na vloge, ki jih v okviru 
javnih politik prevzemajo posamezne vladne in nevladne insti-
tucije, organizacije, skupine, združenja, posamezniki, pa tudi na 
pomembnost njihovih medsebojnih odnosov;  

3.  preučevanje nizov kompleksnih lastnosti, ki zaznamujejo posa-
mezno fazo procesov oblikovanja, sprejemanja, izvajanja in konč-
no vrednotenja neke javne politike, kar se nanaša na t. i. procesni 
oz. ciklični vidik preučevanja javnih politik;

4.  metodološki vidik preučevanja javnih politik, ki je zožen zgolj 
na vprašanje izbora ustreznih metodoloških orodij, s pomočjo 
katerih lahko preučujemo bodisi izbrane vidike javne politike ali 
javno politiko kot celoto. 

Po uvodnem teoretskem osmišljenju in umestitvi preučevanja 
športa skozi vidike javnega interesa in delovanja oblasti se bomo 
v osrednjem delu knjige osredotočili na izkušnje z dosedanjim 
problemskim ozadjem in izvajanjem športne politike v Sloveniji. 
Tako bomo najprej prek analize javnomnenjskih podatkov, ki sta 
jih izvedli Renata Slabe Erker in Tjaša Bartolj, prikazali družbeno 
relevantno problemsko ozadje, ki se v Sloveniji skozi čas in v odnosu 
do drugih držav kaže skozi poglede in ocene državljanov do lastne 
športne aktivnosti. Nato bo Simona Kustec Lipicer analizirala ključ-
ne vsebinske temelje, na katerih je oblikovana in nadalje izvedena 
javna politika športa za vse v državi, in izbrane zglede v tujini. Ome-
njeni del bo oprt na analizo temeljnih normativnih in drugih vrst 
dokumentov, statistik, finančnih podatkov in kvalitativno zbranih 
ocen, zaznav in izkušenj, ki so jih podale o dosedanji javni politiki 
na področju športa pri nas različne skupine vladnih in nevladnih 
institucij, ki so vanje neposredno ali posredno pomembno vpletene. 
V sklepnem delu knjige bomo avtorice soočile stopnjo skladnosti 
delovanja oblasti v odnosu do prvotno prepoznanih družbeno re-
levantnih potreb ljudi, ki naj bi jim ta oblast služila. Skozi celoto 
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opisanega nas v delu vodi idealna predpostavka, da se odgovorne in 
na javni interes in potrebe osredotočene oblasti prek konsenzualno 
celovito dorečenih in enako izvedenih ukrepov pomembno odzivajo 
na vzorce oz. modele potreb iz družbenega okolja.  

Predinformacija, ki govori v prid pravkar predstavljeni vodilni 
predpostavki te knjige, je bila vsekakor odločitev domačega mini-
strstva, pristojnega za šport, ter Agencije za raziskovalno dejavnost 
RS, ki sta v obdobju od oktobra 2010 do oktobra 2012 v okviru raz-
iskovalnega težišča 2, »Težišče Učinkovita uporaba znanja za gospo-
darski razvoj in kakovostna delovna mesta«, razpisala in finančno 
podprla ciljno raziskovalni projekt »Učinkovita državna podpora za 
športno aktivnost državljanov« (V5 1031). Pomemben del ugotovi-
tev iz omenjenega raziskovalnega dela sestavlja osrednjo vsebino te 
knjige. Obema sofinancerjema projekta, ki se jima je pridružila tudi 
Javna agencija za knjigo RS, se zato na tem mestu iskreno zahvalju-
jemo za podporo. 

Prav posebej pa se avtorice tule zahvaljujemo še red. prof. dr. 
Mojci Doupona Topič s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani za 
kolegialno pripravljenost deliti in vihariti bogato sociološko znanje s 
polja športa s pristopi, uporabljenimi v knjigi. Velika hvala tudi dr. 
Simonu Ličnu, Ivani Grgić in Nikolini Bilavčić za pomoč pri prido-
bivanju raziskovalnih podatkov.

Naša iskrena zahvala za vso strokovno podporo, usmeritve ter 
zaupanje v naše delo gre tudi mag. Darku Repenšku, vsebinskemu 
spremljevalcu projekta na strani Ministrstva za izobraževanje, razi-
skovanje, kulturo in šport.

Simona Kustec Lipicer v imenu avtoric

Ljubljana, julij 2012
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1 Uvod

Začetna pojasnila

Zlasti v zadnjih desetletjih se je zavest o pomembnosti in tudi po-
trebnosti vpletanja struktur oblasti v zagotavljanje večje športne 
aktivnosti državljanov, in v tej povezavi tudi večje kakovosti življenja 
ljudi, močno povečala. To se po eni strani kaže prek vse pogostejših 
dejavnosti samih oblasti, ki sprejemajo različne vrste normativnih 
in operativnih dokumentov, s katerimi skušajo usmerjati, pa tudi 
regulirati omenjene aktivnosti, po drugi strani pa tudi strokovnih in 
znanstvenih raziskav, v katerih se kontinuirano razkrivajo pozitivne 
povezave med športno aktivnostjo in drugimi oblikami posamezni-
kovega ali skupinskega vsakdana.

V mednarodno primerjalnih študijah nacionalnih zakonodaj 
s področja športa, ki jih je za Svet Evrope izvedel Chaker (1999; 
2004), se kaže, da večina držav po Evropi namenja pomembno 
pozornost športnim aktivnostim svojih državljanov, ki jo razume 
kot bistven del javnega interesa države in jo zato na različne načine 
tudi spodbuja. Poleg študij na nacionalnih ravneh delovanja oblasti 
je treba posebno pozornost nameniti tudi delu lokalnih oblasti ter 
mednarodnih oz. nadnacionalnih struktur oblasti (Parrish 2003; 
Siekmann in Soek, ur. 2005, 2007; Gardiner in Siekmann 2009).

 V vseh teh kontekstih se nadalje športna aktivnost glede na po-
trebe, interese in pričakovanja različnih skupin državljanov tudi raz-
deli na posamezne vsebinske vidike oz. podpodročja športa. Sodeč 
po dosedanjih primerih tipologizacije javnega interesa v športu (glej 
npr. Hylton in Branham 2007; Thomas in Smith 2009; Daugbjerg 
idr. 2009), je tega mogoče razumeti skozi dve prevladujoči vrsti: 


