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Ljubljana, 16.9.2021 

ZADEVA 

Poročilo Slovenske olimpijske akademije za 21. sejo IO OKS-ZŠZ 

 

Spoštovani! 

 

Delo Slovenske olimpijske akademije in EU projekte pisarne je potekalo po načrtovanem planu. V poročilu 
za IO OKS-ZŠZ izpostavljamo nekatere bolj pomembne aktivnosti.  
 
1. Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa 

 
V začetku septembra smo obeležili Svetovni dan fair playa in se priključili aktivnostim, ki jih je na mednarodni 
ravni koordiniralo Mednarodno združenje za fair play.  
 
V Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru na novi lokaciji, smo organizirali že kar nekaj srečanj in 
dogodkov (olimpijske urice, seje komisij in strokovnih svetov, predstavitev jadralne prireditve Barcolana…). 
V času POI Tokio smo na več lokacijah vrtcev in šol izvedli promocijske aktivnosti – olimpijske urice.  
 
V času poletnih počitnic smo uspešno izvedli Olimpijski tabor s Foksijem v Kranjski Gori. Udeležilo se ga je 
35 otrok. Skupaj z BTC in Vodin mestom Atlantis pa smo vse tedne poletnih počitnic izvajali skupni počitniški 
program.  
 
Zavodu za šport RS Planica pomagamo pri pripravi razstave 30 let športa v Sloveniji, ki bo prvič 
predstavljena na slovesnosti ob prazniku športa in otvoritvi Evropskega tedna športa na Bledu, 23.9. 
Vključeni smo v pripravo aktivnosti in programa konferenc, seminarjev in dogodkov, ki bodo potekali med 
22. in 24. septembrom v Ljubljani in na Bledu. 
 
V septembru smo pričeli z izvedbo medresorskega programa Športajmo in berimo. Izvedli smo že tri 
dogodke in sicer v Koper, Kranju in Murski Soboti. Do konca meseca bosta potekala še dva dogodka in 
sicer v Mariboru in Novem mestu.  Na dogodkih sodelujejo vrhunski športniki in mladi športniki. Tematika 
se navezuje na spodbujanje mladih k branju, izobraževanju in zglednemu športnemu ravnanju. Med najbolj 
pomembnimi poudarki pa je prenos znanj, izkušenj in nasvetov vrhunskih športnikov. Do sedaj so sodelovali 
vrhunski športniki Darko Đurić, Anja Klinar, Tina Mrak, Peter Prevc, Marcel Rodman, Mia Krampl, Anja 
Valant Velepec in Sašo Popovič. Pridružili so se dijaki gimnazij in športnih oddelkov iz Kranja, Kopra in 
Murske Sobote.  
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2. Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja 
 
Aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in ravnanja se nadaljujejo. Sodelovali smo na treh 
pripravljalnih  taborih za mlade športnike, ki se bodo udeležili olimpijskega festivala.   
 
Spremljamo aktivnosti na Žvižgavki. V tem obdobju izpostavljenih primerov ni bilo.  
 
Z enoto MOK za preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj smo bili večkrat sodelovali na 
pogovorih na daljavo. Predstavnik te enote MOK se je udeležil tudi seminarja, ki je potekal ob začetku 
projekta Finančna in poslovna pismenost za športnike in trenerje.  
 
Športniki, ki so se udeležili POI Tokio 2020 so prejeli Olimpijski kodeks ravnanja glede preprečevanja 
prirejanja rezultatov športnih tekmovanj.  
 
Na dogodkih za otroke in mladino, ki se izvajajo pod okriljem OKS in naših članic, ozaveščamo o pomenu 
športnega ravnanja in športnega obnašanja in izpostavljamo fair play.  
 
 
3. Vodenje in koordinacija projektov s finančno podporo Evropske unije 
 
 
Delo na projektih Razvoj kadrov v športu in Usposabljanje strokovnih delavcev v športu, ki se izvajata od 
podpori ESS in MIZŠ se nadaljuje. Pri projektu Usposabljanje strokovnih delavcev izvajamo aktivnosti s 
fizično udeležbo na dogodkih. Zaradi vedno večjih omejitev, je pripravljena možnost izvedbe na daljavo. 
Izpostavimo pa lahko nadgradnjo finančnega načrta projekta, ki so jo pripravili sodelavci na projektu in preko 
katere želimo zagotoviti sredstva za promocijo usposabljanja in dela usposobljenega kadra v športu ter 
nujno potrebno opremo za izvajanje programov usposabljanj. Oprema bo po zaključku projekta namenjena 
zvezam za nadaljnje delo. Pri projektu Razvoj kadrov v športu lahko izpostavimo številna usklajevanja z 
vsemi vključenimi posamezniki in zvezami, saj se pričenja zadnje leto dela na projektu. Uspešno pa smo 
vključevali vrhunske športnike, ki so vključeni v projekt na številne dogodke OKS, kjer so prispevali s 
prenosom znanja in izkušenj.  
 
Nadaljujejo se tudi aktivnosti projektov, ki jih izvajamo ob podpori programa Erasmus + Sport. Sodelovali 
smo na partnerskih sestankih. Večina sestankov še vedno poteka na daljavo. V mesecu juliju smo 
organizirali uvodni partnerski sestanek projekta Finančna in poslovna pismenost za športnike, ki ga vodi 
OKS. Tudi na projektu Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga zaključujemo konec letošnjega leta, se je 
izvedlo partnerski sestanek in bilateralne pogovore z mednarodnimi partnerji. V jesenskem delu je 
načrtovano evalviranje izobraževalnih institucij in nato zaključek s priročnikom, navodili in vsemi 
usmeritvami za vzpostavitev sistema športnikom prijaznega izobraževanja v državah EU.  
 
 
S športnimi pozdravi! 
     
Miroslav Cerar, 
Predsednik SOA  

 


