
                          

 

Ljubljana, 17. marca 2008  | 

 

SKUPNA DEKLARACIJA 

 

slovenskega predsedstva Sveta Evropske unije,   

 predsednikov nacionalnih olimpijskih komitejev  

držav �lanic Evropske unije,  

Izvršnega odbora Evropskih olimpijskih komitejev in  

evropskega komisarja, odgovornega za šport,   

 
o  
 

družbenem pomenu in dialogu v športu 
 
 
Ob neformalnem sre�anju ministrov EU, odgovornih za šport, držav �lanic EU iz Avstrije, 
Belgije, Bolgarije, Cipra, �eške, Danske, Estonije, Finske, Francije, Nem�ije, Gr�ije, 
Madžarske, Italije, Irske, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, 
Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva 
slovensko predsedstvo Sveta Evropske unije, evropski komisar, odgovoren za šport, ter 
predsedniki nacionalnih olimpijskih komitejev držav �lanic Evropske unije in �lani 
Izvršnega odbora Evropskih olimpijskih komitejev, ki so se 17. marca 2008 sestali na Brdu 
pri Kranju na neformalnem sre�anju ministrov EU, pristojnih za šport: 
 
− poudarjajo pomen in pomembnost športa v sodobni družbi predvsem s politi�nega, 

družbenega, kulturnega in gospodarskega vidika ter zlasti vlogo redne telesne 
dejavnosti, ki spodbuja varovanje zdravja, razvoja, miru in okolja, 

 
− ob sklicevanju na Akcijski na�rt tretjega vrha voditeljev držav in vlad Sveta Evrope 

(Varšava, 16. in 17. maja 2005) in ob pripisovanju velikega pomena spodbujanju vloge 
športa pri krepitvi bolj humane in vklju�ujo�e Evrope, 

 



 2  

− ob upoštevanju dolo�il Evropske listine o športu, ki jo je sprejel Svet Evrope, in zlasti 
2. �lena Unescove Mednarodne listine o telesni vzgoji in športu (Rev. 1991), v katerem je 
zapisano, da ima vsakdo pravico do telesne dejavnosti in športa, 

 
− ob sklicevanju na Konvencijo o otrokovih pravicah in na dokument, ki je rezultat 

izrednega zasedanja Generalne skupš�ine na temo otrok z naslovom Svet po meri otrok, 
v katerem je poudarjeno, da mora biti vzgoja usmerjena v razvoj otrokove osebnosti, 
nadarjenosti ter duševnih in telesnih sposobnosti do njegove najve�je zmožnosti, 

 
− ob upoštevanju vse ve�jega pomena makroekonomskega vpliva športa in njegovega 

prispevka k BDP, zaposlitvenim možnostim, zasebnemu in javnemu partnerstvu, 
turizmu, naložbam v infrastrukturno opremo ter splošnemu družbenemu standardu in 
blaginji;,  

 
− ob zagotavljanju, da telesna vzgoja in športni projekti lahko pripomorejo k doseganju 

razvojnih ciljev tiso�letja zlasti glede zdravja, izobraževanja, družbene mobilizacije, 
enakosti med spoloma, okolja in miru med ljudmi, 

 
− v prepri�anju, da lahko šport odigra pozitivno vlogo pri socialnem vklju�evanju in 

koheziji, medkulturnem dialogu, razumevanju okolja in ponovnem vklju�evanju otrok v 
položajih po vojaških spopadih, na primer otrok vojakov, 

 
− ob zavedanju, da v državah v razvoju živi 60 milijonov invalidov ter da so interesi in 

potrebe invalidov v razvijajo�em se svetu pogosto neprimerno obravnavani, 
 
− ob upoštevanju, da Konvencija ZN o otrokovih pravicah (1989) dolo�a, da imajo otroci 

pravico do igre,  
 
− ob upoštevanju Resolucije 58/5, ki jo je sprejela Generalna skupš�ina ZN 17. novembra 

2003, z naslovom Šport kot sredstvo za spodbujanje izobraževanja, zdravja, razvoja in 
miru, 

 
− ob upoštevanju Unescove Konvencije proti dopingu v športu, sprejete na 33. splošni 

konferenci 19. septembra 2005 v Parizu, 
 
− ob upoštevanju Bele knjige o športu in Akcijskega na�rta Pierre de Coubertin, ki je sestavni 

del bele knjige, sprejete 11. julija 2007, 
 
− ob upoštevanju priloge IV k sklepom evropskega vrha v Nici (7., 8. in 9. decembra 200) –

Deklaracije o specifi�nih lastnostih športa in njegove družbene vloge v Evropi in 
149. �lena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kot je bil dopolnjen v Lizbonski 
pogodbi, podpisani 13. decembra 2007 v Lizboni, 

 
1. izražajo svoje zadovoljstvo nad tem, da je slovensko predsedstvo Evropskega sveta 

sklicalo prvo neformalno sre�anje ministrov EU, pristojnih za šport, s predsedniki 
olimpijskih komitejev držav �lanic EU, predstavniki Evropskih olimpijskih komitejev 
in Mednarodnega olimpijskega komiteja, da bi se za�eli pogovori o prihodnjem 
razvoju športa v EU; 
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2. pozdravljajo, da je leto 2008 evropsko leto medkulturnega dialoga, pri �emer sta 
šport in športna vzgoja izvrstno sredstvo za spodbujanje izobraževanja, zdravja, 
razvoja in miru, zlasti pri ranljivih skupinah v družbi, kakor so otroci in invalidi; 

 
3. poudarjajo pomembno izobraževalno in socializacijsko vlogo športa ter njegovega 

pomena v smislu telesnega razvoja in sposobnosti, da spodbuja družbene vrednote, 
kakor so moštveni duh, pošteno tekmovanje, sodelovanje, strpnost in solidarnost ter  
pomen športa pri krepitvi �lovekovih pravic in njihovi podpori z olimpijskimi 
vrednotami; 

 
4. priznavajo družbeno pomembnost športnih organizacij, ki so sestavni del civilne 

družbe in združujejo ljudi iz vseh socialnih, intelektualnih in kulturnih okolij od 
temeljne ravni do vklju�no vrhunskega športa; 

 
5. poudarjajo, da so športni projekti lahko celovito sredstvo za krepitev zmogljivosti v 

izobraževanju, zdravju na splošno, pri krepitvi miru in boju proti socialni 
izklju�enosti, nasilju, neenakosti, rasizmu in ksenofobiji; 

 
6. soglašajo, da je ob polnem upoštevanju notranje zakonodaje in zakonodaje EU ter na 

podlagi demokrati�nih in preglednih metod delovanja naloga športnih organizacij, da  
vodijo in organizirajo posamezne športne panoge;   

 
7. soglašajo, da je dialog med ministri EU za šport in Evropsko komisije ter predsedniki 

nacionalnih olimpijskih komitejev koristen in naj naslavlja in obravnava u�inke na�el 
samostojnosti in posebnosti športa;  

 
8. se strinjajo, da je bilo neformalno sre�anje koristno in je prispevalo k 

demokrati�nemu sodelovanju med organi javne oblasti in športom na ravni Evropske 
unije;    

 
9. pozivajo vse strani, ki delujejo v športu na evropski, mednarodni, državni in lokalni 

ravni, da z vso odgovornostjo pripomorejo k razpravi o vprašanjih športa na ustrezni 
ravni; strukturiran dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi naj bo ena od nujnih 
prednostnih nalog obeh strani športa, vladne in nevladne, ki jo predstavlja civilno 
športno gibanje. 

 
 
 
 
 
 

Patrick Hickey mag. Janez Kocijan�i�  dr. Milan ZVER  Jan FIGEL 
predsednik  

Evropskih olimpijskih 
komitejev 

predsednik  
olimpijskega komiteja iz 

države predsedujo�e Svetu EU  

minister  
za šolstvo in šport 

v imenu slovenskega 
predsedstva Sveta 

EU 

evropski komisar,  
odgovoren za šport 

 


