CURRICULUM VITAE

BLAŽ PERKO
Osebni podatki
Datum rojstva:

10. november 1974

Kraj rojstva:

Ljubljana, Slovenia

Mobilni telefon:

+386 41 334 117

E-pošta:

blaz.perko@olympic.si; blaz.perko@gmail.com

Izobrazba
*2007 -

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, podiplomski magistrski študij –
Management v športu (opravljene obveznosti do magistrskega dela)

1995 – 2002

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

1989 – 1993

Gimnazija Šentvid, Ljubljana

Naziv
Diplomirani profesor športne vzgoje (smer športno treniranje)
Zaposlitev
2002 - 2009
2009 - 2015
2015 - 2017
2017 -

Strokovni sodelavec, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
Odbor za vrhunski šport
Direktor športa, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ,
Odbor za vrhunski šport
Namestnik generalnega sekretarja za področje športa, Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez
v.d. generalnega sekretarja, Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez

Delovne izkušnje, znanje in usposobljenost
o

Delovne izkušnje:
o Vodenje strokovne službe OKS-ZŠZ kot v.d. generalnega sekretarja OKS-ZŠZ.
o Priprava in sodelovanje pri vodenju skupščin OKS-ZŠZ.
o Nastopanje v javnosti in predstavljanje ter zastopanje OKS-ZŠZ (RTV pogovori, javne okrogle
mize, intervjuji za tiskane medije) tudi krizno komuniciranje.
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o Protokolarne obveznosti – uradni sprejem tujih in domačih visokih gostov ter priložnostni
govori.
o Vodenje poslovnih sestankov s partnerji in potencialnimi partnerji OKS-ZŠZ.
o Načrtovanje, priprava in vodenje velikih projektov priprav in udeležbe na športnih tekmovanjih:
olimpijske igre (Vancouver, London, Soči, Rio, PjongČang); evropske igre Baku, sredozemske igre
(Pescara, Mersin).
o Vodenje projektov priprav sistemskih dokumentov za vrednotenje dosežkov v vseh športnih
panogah, članic OKS-ZŠZ (registracija športnikov in kategorizacija športnih dosežkov).
o Vodenje EU projekta »Razvoj kadrov v športu«.
o Vodenje OSC – olimpijskega strokovnega centra in v okviru dela sodelovanje s strokovnimi,
znanstvenimi in komercialnimi partnerji.
o Sodelovanje in kasneje vodenje skupine za pripravo sistemskega dokumenta za vrednotenje
športnih panog za potrebe javnega sofinanciranja programov (razvrščanje športnih panog v
razrede).
o Sodelovanje pri pripravi strategije OKS-ZŠZ.
o Član strokovnega sveta RS za šport 2011-2012 in 2013-2017.
o Član razpisne komisije za izbor izvajalcev letnega programa športa v MOL.
o Član Komisije za pripravo sprememb Pravilnika FŠO.
o Sodelovanje pri pripravi Nacionalnega programa športa 2014-2023 in Izvedbenega načrta ter v
okviru tega vodenje skupine za pripravo poglavja o programski podstrukturi Nacionalnega
programa športa.
o Član EOC Olympic Games Commission - mednarodna komisija EOC - evropskih olimpijskih
komitejev za olimpijske igre 2010-2013 in 2014-2017.
o Priprava sistemskih dokumentov in izvajanje aktivnosti za urejanje statusnih pravic športnikov
(zaposlovanje v javni upravi, zdravstveno varstvo športnikov).
o Sodelovanje pri urejanju podlag za zaposlovanje trenerjev v nacionalnih panožnih šolah.
o Sodelovanje in vodenje manjših projektov OFEM – Bled, Jaca, Slask.
o Vsebinska priprava aplikacij E-šport.
o Predavatelj na strokovnih seminarjih za športnike in trenerje v Sloveniji.
o Predavatelj na mednarodnih seminarjih – EOC Portorož 2011, Wingate Institute for Sport, Izrael
2012.
Moje glavne prednosti
o
o

o
o
o

Dobro poznavanje slovenskega športa – sistemske ureditve in regulative, organiziranosti, stanja,
standardov, posebnosti, potreb, kadrov, razmerji.
Dobre povezave in sodelovanje doma in v tujini z vodstvenim operativnim kadrom v športnih
organizacijah (nacionalne panožne športne zveze, resorno ministrstvo, Fundacija za šport, nacionalni
olimpijski komiteji, mednarodni olimpijski komite – oddelek olimpijske solidarnosti idr., evropski
olimpijski komite, raziskovalno-pedagoške inštitucije pri nas, športno-medicinski centri, športni centri).
Dobre povezave in sodelovanje s trenerji ter drugimi strokovnimi delavci in športniki, poznavanje
njihovih potreb ter zmožnost prenosa v sistemsko okolje.
Sposobnost za vzpostavitev učinkovitega okolja za doseganje začrtanih ciljev.
Izkušnje z vodenjem velikih projektov, sodelovanjem z veliko partnerji in sodelavci.

Znanje tujih jezikov
Angleščina, Nemščina, Srbo-Hrvaščina.

2

Drugo nepoklicno delo v športu
o

o
o
o
o
o
o

Opravljal sem funkcijo pomočnika selektorja slovenske članske rugby reprezentance ter pomočnika
trenerja članske ekipe Rugby kluba Ljubljana, deloval kot član strokovne komisije Rugby zveze Slovenije
in član vodstva RK Ljubljana.
V okviru izbirnih vsebin pri predmetu športna vzgoja na Fakulteti za šport sem vodil vaje rugbyja za
študente 3. in 4. letnika.
Član UO Plavalnega kluba Olimpija.
V času aktivnega ukvarjanja z rugbyjem sem bil kapetan Rugby kluba Ljubljana ter članske rugby
reprezentance Slovenije, s svojimi dosežki sem dosegel naziv športnika državnega razreda.
Leta 1993 sem nastopil na evropskem prvenstvu, v olimpijski disciplini kros v gorskem kolesarstvu, v
Klostersu.
Pridobil sem strokovno usposobljenost v drugih športnih panogah: učitelj alpskega smučanja 3. stopnje,
učitelj teka na smučeh 2. stopnje, učitelj plavanja, vaditelj fitnesa.
Opravljal sem funkcijo pomočnika trenerja mlajših starostnih kategorij v smučarskem društvu Dolomiti.

Osebnostne lastnosti
o
o
o
o
o
o

Usmerjenost v realizacijo zastavljenih ciljev.
Sposobnost hitrega reagiranja v zapletenih situacijah in sprejemanje ključnih odločitev.
Zmožnost delovanja v stresnih situacijah, pod pritiskom in časovnimi omejitvami.
Zanesljivost, natančnost, iznajdljivost, prilagodljivost in motiviranost za delo.
Samostojnost pri delu in dobro sodelovanje v timu.
Komunikativnost in ne-konfliktnost.
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