INFORMACIJE SZS 87/12

28.3.2012

Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 87/12, ki zajemajo:

1. Sodelovanje s Thermano Laško,
2. Vabilo na strokovni seminar splošna telesna priprava za športnika - izvajalec TZS,
3. Vabilo na osnovni tečaj psihološke priprave za športnike,
4. Javna razprava - Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ.

Sodelovanje s Thermano Laško
SZS je v začetku leta 2012 podaljšala pogodbo o sodelovanju s podjetjem Thermana Laško, ponudbo
našega partnerja si lahko ogledate v prilogi in je objavljena tudi na spletni strani SZS. Vabljeni h
koriščenju ugodnosti.
(http://www.shooting.si/index.php/informacije/ostale-informacije/108-na-dnevno-kopanje-inrazvajanje-v-lasko)
Vabilo na strokovni seminar splošna telesna priprava za športnika - izvajalec TZS
V prilogi vam pošiljamo vabilo na omenjeni seminar.
Vabilo na osnovni tečaj psihološke priprave za športnike
V prilogi vam pošiljamo vabilo na omenjeni seminar.
Javna razprava - Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ
Predstavitev vam pošiljamo v prilogi, morebitne pobude nam pošljite do omenjena roka.
Več o tekočem dogajanju pa izveste iz naše prenovljene spletne strani, ki je bila dodobra
"opremljena" z vsemi možnimi novostmi na naslovu www.shooting.si
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo!

OSNOVNI TEČAJ PSIHOLOŠKE PRIPRAVE ZA
ŠPORTNIKE
Večina tekmovalcev in trenerjev ve, da se je na tekmo potrebno pripraviti telesno,
tehnično in taktično. Poznajo mnoge metode treninga, kako to doseči. Kaj pa
psihološka priprava?
Vse, ki si želite spoznati strokovno psihološko pripravo, vabimo na Osnovni tečaj
psihološke priprave, kjer se boste seznanili z nekaterimi uporabnimi tehnikami
psihološke priprave. Naučili se boste, kako jih uporabiti na tekmah in treningih, naučili
se boste natančno prepoznavati nekatera psihološka stanja in jih še bolje obvladovati.
VSEBINA:
● Uvod v psihološko pripravo
● Aktivacija in tehnike sproščanja
● Pozornost in predstavljanje
● Samozavest in samogovor
● Psihološka priprava na tekmo
Vse vsebine bodo predstavljene s praktičnimi primeri in z vajami, dobili pa boste tudi uporabna
gradiva.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 8 - 15 športnikov
URA: 9.00 - 13.00, KRAJ: Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, tečaj traja 4 ure (z
vmesnim odmorom).
Tečaje so pripravili in jih bodo vodili psihologi, vključeni v Sekcijo za psihologijo športa
Društva psihologov Slovenije, mag. Katarina Barborič, dr. Saša Cecić-Erpič, mag. Katja
Čavničar, Tina Jeromen, dr. Tanja Kajtna, Matej Lunežnik, Maja Smrdu, mag. Aleš Vičič.

TERMIN: 14.4. 2012
PRIJAVA: na e-naslov sportna.psihologija@gmail.com
Ob prijavi navedite ime, priimek, starost, šport, leta ukvarjanja s športom in podatke o
plačniku.
V primeru, da bi želeli tečaj za vaše športno društvo (klub, zvezo…), lahko organiziramo
Osnovni tečaj psihološke priprave posebej prilagojen za vaš šport v terminu po vaši izbiri (npr.
na pripravah …). V e-pošti omenite, če se želite dogovoriti za to možnost.
CENA: kotizacija za tečaj je 50 EUR (DDV vključen), študenti in dijaki imajo 20% popusta.

Več o naših nadaljevalnih tečajih, individualnem svetovanju za športnike, tečajih za trenerje,
meritvah in diagnostiki v športu, predavanjih ter ostalih aktivnostih si lahko preberete na
spletni strani www.sportna-psihologija.si







VABILONASTROKOVNISEMINAR


Triatlonska Zveza Slovenije, Olimpijski Komite Slovenije in Fakulteta za Šport, prirejajo
strokovni seminar namenjen trenerjem in športnim delavcem, ki bo potekal v soboto
31.3.2012naFakultetizaŠport.

Naseminarjubodosodelovali::
o Chris Jones (ve let glavni trener Britanske triatlonske reprezentance, trener ve
svetovnihinevropskihprvakovvtriatlonuintekunasrednjeindolgeproge);

o Martina McCarthy (Nekdanja uspešna atletinja, ki sedaj sodeluje z Irsko triatlonsko
reprezentanconapodrojusplošnetelesnepriprave);

o FrancescoFissore(trenerMatejeŠimic,olimpijskekandidatkevtriatlonu).

Okvirniurnikseminarja:

8:009:30 
PredavanjeChrisJones:RazvojšportnikaintalentID
9:4511:15 
PredavanjeChrisJones:Vrhunskitreningskozioitrenerja
11:3012:15
PredavanjeFrancescoFissore:PripravaMatejeŠimicnaOI
12:3013:45
PredavanjeMartinaMcCarthy:Splošnatelesnapripravašportnika
14:0015:30
Odmorzakosilo
15:3016:30
praktinadelavnicasplošnatelesnapripravašportnika(1.skupina)
16:3017:30
praktinadelavnicasplošnatelesnapripravašportnika(2.skupina)
17:3018:30
praktinadelavnicasplošnatelesnapripravašportnika(3.skupina)

Seminar bo potekal na Fakulteti za Šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana. Teoretini del
seminarja bo potekal v veliki predavalnici Fakultete, praktine delavnice pa v eni izmed
športnihdvoran.PraktinedelavnicebovodilakondicijskatrenerkaMartinaMcCarthy.

Teoretinidelseminarjajevcelotibrezplaen(prijavanipotrebna).

Zapraktinodelavnicojepotrebnoplaatikotizacijovvišini40€,tolahkourediteobprihodu
naseminar.Potrebnajepredhodnaprijava,kerjenavoljosamo15mestvtrehskupinah.

Prijaviteselahkonaemailinfo@triatlonskazveza.sialitelefon031791694(Klemen).


www.triatlonskazveza.si


Ljubljana, 7.2.2012
Št. dokumenta : 400-7-0/12
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OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
Komisija za šport in okolje
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 28
Fax.: +386 1 230 60 29
http://www.olympic.si

Zadeva: Poziv k javni razpravi - Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ
Spoštovani,
Izvršni odbor OKS je na svoji 2. seji, ki je bila 18.1.2011, ustanovil Komisijo za šport in okolje OKS
ter nato na svoji 3. seji, ki je bila 15.3.2011 imenoval tudi lane komisije.
Komisija se je od ustanovitve sestala trikrat in veino svojega dela usmerila v pripravo osnutka
Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS, ki je pripravljen na naslednjih izhodiših:
x izvajanješportnihdejavnostiinrazvojšportananain,kinajmanjobremenjujenaravoinokolje,
x poveanjezavedanjaproblematikevarovanjanaraveinokoljamedšportnikiinšportnimi
organizacijami,
x spodbujanjeuporabenaraviprijaznihmaterialovprišportnidejavnostiinprigradnji/vzdrževanju
športnihobjektov,
x samoomejevanješportnikovinšportnihorganizacijpriuporabienergijeinpitnevode.
Za lažjo pripravo osnutka smo pregledali tudi primere tovrstnih kodeksov iz tujine in za
najprimernejšega ocenili kodeks Olimpijskega komiteja Danske, ki nam je tudi služil za osnovo pri
pripravi dokumenta.
Na tretji seji komisije smo obravnavali in soglasno potrdili osnutek kodeksa. Na seji IO OKS,
31.1.2012 je bilo sklenjeno, da gre dokument v javno razpravo med lanicami OKS, organi OKS in
zainteresirano javnostjo. Komisija za šport in okolje OKS bo potem obravnavala vsa prejeta mnenja in
pripravila novo verzijo dokumenta za sprejem na seji IO OKS in nato potrditev na skupšini OKS, ki
bo junija 2012.
Glede na to, da je leto 2012 olimpijsko leto in da so Olimpijske igre v Londonu oznaene za »zelene«
menimo, da je to izvrstna priložnost, da najveja in najpomembnejša športna organizacija v Sloveniji
pridobi svoj Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks.
Prosimo vas, da morebitne pripombe oz. predloge pošljete na elektronski naslov:
gorazd.cvelbar@olympic.si, oz. po pošti na naslov: OKS-ZŠZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, za
Komisijo za šport in okolje do 15. aprila 2012.
Predsednik komisije za šport in okolje
Bojan Rotovnik
Priloga:
x osnutekOkoljevarstvenegainnaravovarstvenegakodeksaOKS







Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS) temelji na
spoznanju, da je šport pomembna prvina kakovostnega življenja v vseh pojavnih oblikah in
okoljih in je prirejena vsem starostnim obdobjem življenja. Poslanstvo in vizija OKS sta
pogojena z delovanjem njegovih lanic in ustanoviteljic.
OKS kot krovna slovenska športna organizacija skupaj s svojimi zvezami lanicami razvija in
povezuje vrhunski šport, šport za vse in šport na lokalni ravni in s tem deluje kot aktivni
spodbujevalec kakovostnega življenja z gibanjem.
V svojem najvišji pravni aktu je OKS že v uvodnih dolobah zapisal, da bo odgovorno skrbel
za varstvo okolja. Odgovoren odnos do okolja s strani vseh deležnikov v športu je zapisan tudi
v Evropski listini o športu (1992, 10. len Šport in varstvo okolja), Beli knjigi EU o športu
(2007, poglavje 2.8 Podpora trajnostnemu razvoju) ter v Olimpijski listini (2001, len 2/13).
Zaradi aktivne vloge na podroju varstva okolja in zaradi zavedanja, da mora biti
spoštovanje trajnostnega razvoja osnova vsake dejavnosti, je OKS v letu 2011 ustanovil
Komisijo za šport in okolje, ki znotraj OKS povezuje in koordinira okoljevarstvene aktivnosti
na podroju športa. Komisija za šport in okolje je pripravila, Izvršni odbor dne _______
potrdil in Skupšina dne ___________ sprejela

Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
1. UVOD
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je osrednja nevladna športna
organizacija nacionalnih panožnih športnih zvez, panožnih športnih zvez ter drugih društvenih
športnih zvez in organizacij v Republiki Sloveniji.
OKS se v svojih pravilih obvezuje, da bo skladno s svojim poslanstvom in vlogo na
nacionalni ravni odgovorno skrbel za varstvo okolja.
Skrbi za okolju in varstvu narave družba posvea vse ve pozornosti, saj je zavedanje o
nujnosti ukrepanja za ohranitev življenja na planetu vsak dan veje. OKS se zaveda, da so
športniki le gostje v naravnem okolju tako kot številni drugi souporabniki, nikakor pa ne
edini gostje, ki se jim morajo drugi interesi podrejati.
Športniki lahko s svojim odgovornim ravnanjem do okolja z zgledom vplivajo h krepitvi
sonaravnega razvoja športa.

OKS pri okoljevarstvu in varstvu narave želi spodbujati vse ravni športnega udejstvovanja in
sicer neposredno svoje lanice:
x Nacionalnešportnezveze
x Lokalna(obinskeoz.medobinske)športnezveze
x Splošnaalistrokovnašportnazdruženja
lanice OKS pa spodbujajo klube, klubi pa svoje športnike/lane.
2. NAMEN
Kodeks je namenjen zavedanju vseh akterjev v športu, da šport nosi svoj del družbene
odgovornosti na podrojih varstva narave in okolja.
V splošnem si morajo vsi deležniki v športu prizadevati za:
1. iskanjepriložnosti,vkaterihlahkopokažejosvojoskrbzavarstvonaraveinokolja
2. širjenjeznanjainprepoznavnostipovezavmedšportomternaravo,okoljem.
3. uporabo recikliranih ali razgradljivih materialov, ki minimalno vplivajo na okolje (in pri
temupoštevavarnostšportnikov)
4. omejevanjeporabepitnevodeterenergetskeporabeinonesnaževanja
3. SODELUJOI
V skladu s prizadevanji za odlono uresnievanje kodeksa mora biti ta na voljo
posameznikom na vseh ravneh športa ter usmerjen k posameznim sodelujoim. Zato je kodeks
javno objavljen na spletnih straneh OKS in s tem dostopen vsakomur.
Kodeks se tako ukvarja z zahtevami in možnostmi na podrojih narave in okolja za naslednje
udeležence:
x OKS
x Nacionalnepanožnešportnezveze
x Lokalna(obinskaoz.medobinska)športnazveza
x Splošnaalistrokovnašportnazdruženja
x Športnadruštvainklube
x Športniki
3.1. OLIMPIJSKIKOMITESLOVENIJEZDRUŽENJEŠPORTNIHZVEZ
OKS si prizadeva:
x stalno prilagajati Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks z novimi spoznanji,
uporabniškimiizkušnjamiintrendi,
x stalno spodbujati nacionalne panožne športne zveze, da se vedejo okoljevarstveno
odgovorno in sicer  z zgledom, s finanno podporo ali podporo v obliki brezplanega
usposabljanja,
x vzpostavitisistemizdajelicenc»OKOLJUINNARAVIPRIJAZNAnacionalnašportnazveza«,
kot neposredna vzpodbuda nacionalnim panožnim športnim zvezam, da se vedejo
okoljevarstvenoodgovorno,

x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x

imenovati lana izvršnega odbora, odgovornega za okoljevarstveno politiko in varstvo
narave,kijehkratitudipredsednikKomisijezašportinokoljeOKS,
zagotavljatifinanneinkadrovskevirezavodenjepodroijnaraveinokolja,
skupajznacionalnimišportnimizvezamizastopatiinteresešportanapodrojihnaravein
okolja,
sodelujepripripravahinskrbizato,dasešportvkljuivzakone,deklaracijeinpriporoila
napodrojihnarave,okoljainnartovanja,
spodbujaraziskaveopovezavahmedšportom,naravo,okoljeminnartovanjemposegov
vprostor,
na osnovi analiz in razvoja stroke skrbi za izpopolnjevanje znanj o vplivih  športnega
udejstvovanjadonaraveinokoljainizdajanjapriporoilkakojelahkošportprijazendo
naraveinokolja,
izvajasvetovanjainširiznanjeotem,kakolahkošportpokažespoštovanjedonaravein
okolja,
spodbuja športne organizacije, da športne prireditve ne zahtevajo novih posegov v
prostorinnespreminjajonarave(novecesteinnovaparkirišalezaenkratnouporabo).
V kolikor to ni možno, potem poskrbi, da so posegi minimalni in po izvedbi prireditve
ustreznosanirani,
spodbuja športne organizacije, da športna tekmovanja organizirajo na obmojih, ki že
imajozgrajenoinfrastrukturoinzatonezahtevajospremembvnaraviinprostoru,
organizirakonferencezašportneorganizacijeznamenomkomuniciranjaininformiranja
opovezavimedšportom,naravo,okoljeminnartovanjemposegovvprostor,
spodbujainjavnopropagiraprimeredobrepraksešportnihorganizacijspodrojavarstva
narave,okoljainposegovvprostor,
spodbujasvojelanice,danenehnoizobražujejo/usposabljajoprostovoljceinzaposlenev
zvezahinklubihnapodrojunarave,okoljainnartovanjaposegovvprostor,
povea prepoznavnost pobud iz sveta športa, povezanih z naravo, okoljem in
nartovanjemposegovvprostor,
pripraviletnoporoilooizvajanjutegakodeksaingapredstavinaskupšini.

3.2. NACIONALNEŠPORTNEZVEZE
Splošna naela za nacionalne panožne športne zveze:
x stalno pridobivajo znanja in izkušenj o tem, kako lahko njihov šport izkazuje ustrezno
spoštovanjedonaraveinokolja,
x poznavanje pravila in predpisov, ki uravnavajo dejavnosti zveze na podroju narave in
okolja,
x spodbujanje društev/klubov k odgovornem okoljevarstvenem in naravovarstvenem
udejstvovanju,
x upoštevati pravilo, da  športne prireditve ne zahtevajo novih posegov v prostor in ne
spreminjajonarave(npr.novecesteinnovaparkirišalezaenkratnouporabo).Vkolikor

x
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x
x

to ni možno, potem poskrbi, da so posegi minimalni in po izvedbi prireditve ustrezno
sanirani.
upoštevati pravilo, da so športna tekmovanja organizirana na obmojih, ki že imajo
zgrajenoinfrastrukturoinzatonezahtevajospremembvnaraviinprostoru
pridobivajo najnovejša znanja o materialih, ki jih uporabljajo in si prizadevajo za
recikliranealirazgradljivemateriale,kibizmanjšalivplivnaokolje.
znotraj svoje administracije si prizadevajo za uporabo recikliranih in razgradljivih
materialov,kiminimalnovplivajonaokolje
objavljajorazpisezamateriale,kisoizdelaninaokoljuprijazennaininjihuporabljajov
najvejimožnimeri.
izogibajoseonesnaževanjuzmaterialiinodpadkisprimernimravnanjemzodpadki.

Nacionalna panožna športna zveza lahko pridobi naziv »OKOLJU IN NARAVI
PRIJAZNA nacionalna športna zveza«, ki si poleg spoštovanja splošnih nael prizadeva:
x v svojem najvišjem pravnem aktu (pravila, statut) napisati, da posveajo posebno skrb
varstvuokoljainnarave,
x pripravo individualnega okoljevarstvenega kodeksa, prilagojenega posamezni športni
panogi,kijelahkosamostojenaktalidelsplošnegakodeksanacionalnešportnezveze,
x širijoznanjeotem,kakolahkošportpokažespoštovanjedonaraveinokolja,
x svetovati klubom in lokalnim športnim organizacijam glede vprašanj s podroja narave,
okoljainnartovanjaposegovvprostor,
x oblikovanjepriporoilzašportnikenapodrojuodgovornegaodnosadookolja,
x sstraninajvišjegaorganaorganizacijeimenovatipredstavnikazvezezapodrojevarstva
narave in okolja ter posege v prostor, na katerega lahko klubi/društva ter ostale
organizacijenaslovijovprašanjagledenarave,okoljainnartovanja,
x spodbujati športne skupine, razvijalce, organizatorje in druge, ki delajo z materiali za
šport, da se pozanimajo o možnosti njihovega recikliranja in razgradnje ter tako
zmanjšajovplivnaokolje,
x si znotraj svoje administracije prizadevati za uporabo recikliranih in razgradljivih
materialov,kiminimalnovplivajonaokolje,
x objavljatirazpisezamateriale,kisoizdelaninaokoljuprijazennaininjihuporabljativ
najvejimožnimeri,
x izogibatiseonesnaževanjuzmaterialiinodpadkisprimernimravnanjemzodpadki,
x siznotrajsvojeorganizacijeprizadevajozauresnievanjeukrepovvarevanjazenergijo
invodo,
x spodbujajo svoje lane k uporabi kolesa ali javnih prevoznih sredstev v asu treningov,
tekmovanj,usposabljanj,seminarjev,konferenc,letnihsreanj,sestankovipd.ter,kadar
jemogoe,ponudijofinannespodbudozatakšneaktivnosti,
x nartujejo treninge in tekmovanja tako, da omejijo prevažanje športnikov in gledalcev
(terobenemupoštevajosamodejavnost),
x prizadevajo si za uporabo tistih prostorov za sreanja in športno vadbo, ki so prejeli
okoljevarstvenecertifikate,
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spodbujajo svoje lane, da išejo in uporabljajo najnovejše metode pri omejevanju
zvonegaonesnaževanja,onesnaževanjavodeinzrakatersvetlobnegaonesnaževanja,
razmislijooukrepu,kibivišinoparkirninenavelikihšportnihdogodkihdoloalgledena
številopotnikovvavtu,kadarjeuporabaosebnihvozilneizogibna,
si prizadevajo za zmanjšanje hrupa, svetlobnega in zvonega onesnaževanje ter
onesnaževanjavodeinzrakaprisvojihdejavnostihzuporabonajnovejšihmetod,
spodbujajo izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev v klubih na podrojih narave,
okoljainnartovanja,
spodbujajo raziskave o povezavah med športom, naravo, okoljem in nartovanjem ter
pomagajonatempodroju.
širijo in zbirajo znanje o dokumentiranih povezavah med športom, naravo, okoljem in
nartovanjem
vsako leto pripravijo poroilo o izvajanju tega kodeksa in ga predstavijo na najvišjem
organuzveze(npr.skupšini).

3.3. LOKALNEŠPORTNEZVEZEINSTROKOVNAŠPORTNAZDRUŽENJA
Lokalna (obinske oz. medobinske) športne zveze in splošna ali strokovna športna
združenja lahko deluje okoljevarstveno odgovorno, kar lahko zahteva:
x imenovanje odgovorne osebe za podroje varstva narave in okolja ter nartovanja posegov
v prostor, ki bo krepila dialog z lokalnimi oblastmi in organizacijami s tega podroja,
x umestitev odnosa med športom ter naravo, okoljem in nartovanjem posegov v prostor v
program obine,
x pripravo mnenj, povezanih z obravnavami
o obinskih prostorskih nartov,
o aktualnih obinskih projektov, ki posegajo v prostor oz. lahko obutneje vplivajo
na naravo ali okolje
o akcijskih nartov Nature 2000, ki zadevajo lokalni šport
x sodelujejo pri obravnavah obine glede vprašanj, ki zadevajo naravo, okolje in
nartovanje,
x organizira obravnave v primerih, ki se nanašajo na primernost obmoij za športne
dejavnostiin/aliregulacijotega,
x omogoijo klubom izvajanje svojih dejavnosti in jim svetujejo v primerih, npr. s
posvetovanjemspristojnonacionalnošportnozvezo,
x svetujejo klubom, ki potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje, npr. s posvetovanjem s
pristojno nacionalno športno zvezo oziroma organizirajo sreanja glede varovanja
dostopanarazlinaobmoja,
x oblikujejoposebneuporabnišketableznamenomozavešanjaošportnihdejavnostihna
nekaterih obmojih, npr. v gozdovih, ob vodi itd., razen e to ni že doloeno z drugim
pravnimaktom,
3.4. KLUBIINDRUŠTVA
Klubi/ društva lahko delujejo okoljevarstveno odgovorno, tako da lahko:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

imenovanjeodgovorneosebezapodrojevarstvanarave,okoljainnartovanjaposegov
v prostor (v kolikor je to skladno s programom dela, je lahko delovno podroje
odgovorneosebesamoenaalidveizmednavedenihaktivnosti)
krepitev dialoga z lokalno ali nacionalno športno zvezo glede narave, okolja in
nartovanjaposegovvprostor,
krepitevdialogazlokalnimioblastmiinorganizacijamistegapodroja,
oblikovanjepriporoilzašportnike,
pripravijopregledobmoij,kijihuporabljajozasvojedejavnosti,
upoštevajo navodila nacionalnih športnih zvez glede tega, kako lahko šport pokaže
spoštovanjedonaraveinokolja,
preuijo obstojeo zakonodajo in predpise glede dovoljenj za izvajanje dejavnosti v
naravi,
krepijonenehnidialogzlokalnimioblastmigledepogojev,kiuravnavajodejavnostikluba,
naprimerokoljevarstvenihdovoljenj,
upoštevati pravilo, da  športne prireditve ne zahtevajo novih posegov v prostor in ne
spreminjajonarave(novecesteinnovaparkirišalezaenkratnouporabo).Vkolikortoni
možno,potemposkrbi,dasoposegiminimalniinpoizvedbiprireditveustreznosanirani.
upoštevati pravilo, da so športna tekmovanja organizirana na obmojih, ki že imajo
zgrajenoinfrastrukturoinzatonezahtevajospremembvnaraviinprostoru.

3.5. ŠPORTNIKI
Posamezni športnik/lan lahko deluje okoljevarstveno odgovorno tako, da lahko:
x upošteva priporoila kluba in nacionalne športne zveze glede varstva narave, okolja in
nartovanja,
x spremlja pobude na podroju narave, okolja in nartovanja v lokalnem okolju ter jih
posredujeklubom,kinatoustreznoukrepajo,
x upošteva navodila nacionalne športne zveze in kluba glede tega, kako lahko pokaže
ustreznospoštovanjedonaraveinokolja,
x daje prednost uporabi okolju prijaznih, razgradljivih izdelkov za svoje športno
udejstvovanje,
x spoštujepravilagledemožnostidostopašportadorazlinihobmojih,
x predlagaumestitevvsebinvarstvanaraveinokoljaternartovanjevprogrameklubov,
x spremljalokalnemedijeinobvestikluboprimerihvzvezizobmojialipovršinami,kijih
klubuporabljazasvojedejavnosti,
x spodbuja klub, da pri svojem delovanju uporabljajo materiale, ki se lahko reciklirajo in
razgradijo,tertakominimalnoposegajovokolje
x ssvojodejavnostjoseukvarjananain,daneogrožanaravnegaokoljainmoraaktivno
skrbetizaohranjanjenarave,
x kotobiskovalecspoštujekrajevnapravilaobnašanja,
x prizadeva si, da bi okolico im manj motili ali vznemirjali ter da za seboj ne zapuša
nobenihsledovalismeti,
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x
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spoštujepravilavedenjavnaravi,kiomogoajoohranjanjenaravnegaokolja,rastlinskih
inživalskihvrst.Tudiostalešportnikespodbuja,daravnajoenako,
izogibasekakršnikolihrupnidejavnostivnaravi,kibilahkovznemirjalaživalialipadruge
obiskovalce,
pomaganajtimateriale,kisoizdelaninaokoljuprijazennain,predenklubopravinjihov
nakup
upošteva navodila nacionalne športne zveze glede ustreznega ravnanja z odpadki, ki
nastanejoprišportnidejavnosti,
spodbujaklub,dauresniujejoukrepezavarevanjezenergijoinvodo,
uporablja kolesa ali javni prevoz pri prevozu na treninge in tekmovanja ter tudi v
povezavisseminarji,konferencami,letnimisreanjiipd.,
spodbujaimveještevilopotnikovvavtomobilu,kadarjeuporabaosebnegavozilapri
športnidejavnostineizogibna,
sodeluje v kampanjah in podobnih pobudah, ki širijo znanje o tem, kako lahko
posamezenšportpokažespoštovanjedonaraveinokolja,
sodeluje na izobraževanjih o naravi, okolju in nartovanju, ki jih pripravita nacionalna
športnazvezainklub
sodeluje v anketah in podobnih dejavnostih v povezavi z raziskovanjem povezav med
posameznošportnopanogoternaravo,okoljeminnartovanjem.
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