
POSVET OKS-ZŠZ

Strategija pri krepitvi športa na lokalni ravni



 Dva glavna stebra ŠPORT

POSLOVNI DEL

 Šport -> Tekmovalni šport

-> Šport za vse (in šport na lokalni ravni)

-> Slovenska olimpijska akademija s KSO

REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ (15 regij)

175 članic: NPŠZ, ŠZS, druga športna združenja

ORGANIZIRANOST OKS-ZŠZ



 Slovenija: 212 občin

 Slovenija: 86 občinskih športnih zvez

 Članstvo OKS-ZŠZ: 76 športnih zvez občin

Občinska športna zveza = ključen partner v lokalnem
okolju za oblikovanje in izvajanje strategije športa ter
uresničevanja ciljev NPŠ

Vloga OKS-ZŠZ:  Povezovanje in podpora pri dialogu z 
državo na lokalni in nacionalni ravni

OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE



DELOVANJE OKS-ZŠZ

Šport za vse in šport na lokalni ravni



GLAVNI STRATEŠKI CILJ

Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
(izboljšanje pogojev, vključevanje članic OKS-ZŠZ)





GLAVNI UKREPI – Šport za vse

 Vzpostavitev organizacijskega okolja za večanje števila organizacij, vključenih

v programe športa za vse: povezovanje, Odprti forum športa za vse

 Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za programe športa za vse: zakonodaja

 Razvoj informacijskega sistema

 Večanje promocijskih kanalov

 Večanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev

 Razvoj programov za različne ciljne skupine

 Vzpostavitev bonitetnega sistema za športno aktivne prebivalce

 Integracija invalidov na množične športne dogodke in prireditve



GLAVNI UKREPI – Šport na lokalni ravni

 Širitev mreže lokalnih športnih zvez

 Uveljavnje standarda kakovosti delovanja športnih organizacij

 Uveljavitev RP in njihovo učinkovito delovanje

 Vključevanje predstavnikov ŠZO v procese in organe odločanja

 Izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij

 Širitev bonitet OKS-ZŠZ za potrebe lokalnih športnih zvez

 Vplivanje na odločitve povezane z zagotavljanjem financiranja lokalnih

športnih organizacij

 Skrb za prostovoljno delo v športu: ozaveščanje prebivalstva, usposabljanje

prostovoljcev, ustrezno vrednotenje



PROJEKTI OKS-ZŠZ 

na področju športa za vse in športa na

lokalni ravni

KONTINUIRANA 

DEJAVNOST

RAZVOJNI 

PROJEKTI

PROMOCIJSKI 

PROJEKTI 



RAZVOJNI IN PROMOCIJSKI PROJEKTI

 Recept za zdrav življenjski slog -> napotki za zdravo vadbo

 Promocijski programi za različne ciljne javnosti:

• Športne igre zaposlenih / https://www.youtube.com/watch?v=J8X_FfBNYtU

• Olimpijski festival / https://www.youtube.com/watch?v=XLCNpjejUd8, Mini olimpijada, 

Olimpijske urice

• Moja olimpijska norma / https://www.youtube.com/watch?v=lw6jsb1jib4

• Olimpijski dan (23.6.)

• Olimpijski aktivni vikend - NOVO

• Projekti TAFISA: Take back your street… take back your future; Challenge Day (31.5.2017); 

• Evropski teden športa (23.-30.9.2017): Flash move, Dan odprtih vrat, Slovenija planinari, lastni

projekti OKS-ZŠZ

• Srečanje zamejskih športnikov

https://www.youtube.com/watch?v=J8X_FfBNYtU
https://www.youtube.com/watch?v=XLCNpjejUd8
https://www.youtube.com/watch?v=lw6jsb1jib4


VKLJUČEVANJE V 

MEDNARODNE PROJEKTE 

TAFISA, EWoS



TAFISA - WORLD CHALLENGE DAY



TAKE BACK YOUR STREET …



EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

23. – 30.9.2017



DRUŽBA #BEACTIVE JE 

ZDRAVA, ZADOVOLJNA IN VKLJUČUJOČA

Šport kot dejavnost:

- psihofizično počutje posameznika

- dostopen vsem ljudem

- pozitiven vpliv na gospodarstvo

- socialna kohezija

SPOROČILNOST



GLAVNE CILJNE SKUPINE

OTROCI #beactive

so pametnejši, samozavestnejši in bolj zdravi

ZAPOSLENI #beactive

so ustvarjalnejši, učinkovitejši in uspešnejši

SPLOŠNA JAVNOST #beactive na prostem

Omogoča bolj zdrave skupnosti

ŠPORTNE ORGANIZACIJE in DRUGE POVEZANE S ŠPORTOM

so v družbi #beactive neprecenljivi partnerji



MREŽENJE

KOMUNICIRANJE

LASTNI DOGODKI

VLOGA NCB



Vključvenje v implementacijo dogodkov OKS-ZŠZ

Teden dan odprtih vrat

Komuniciranje sporočilnosti EWoS v okviru lastnih dogodkov

VKLJUČEVANJE ŠZO



VPRAŠANJA, RAZPRAVA…


