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Ljubljana, 15. september 2021  

ZADEVA 

Poročilo o delu Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ 
v obdobju med sejama IO OKS-ZŠZ (1. julij - 21. september 2021) 
  
 
 
STROKOVNI SVET ŠPORTA ZA VSE 
 
Strokovni svet športa za vse se je v obdobju med zadnjima sejama Izvršnega odbora OKS-ZŠZ sestal na 21. redni 
seji, ki je potekala v torek, 14. 9. 2021, ob 13. uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru. Sočasno je 
potekal tudi 20. sestanek vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 20. seje SSŠV 
2. Poročilo o aktivnostih med sejama 
3. Zaključno poročilo projekta Slovenska bakla 
4. Prihajajoči dogodki: Dan slovenskega športa in Evropski teden športa 
5. Pravila OKS-ZŠZ (predlog osnutka sprememb za širšo razpravo) 
6. Regijske pisarne OKS-ZŠZ – financiranje FŠO 
7. Razno 

 
POMEMBNEJŠI SKLEPI: 
 
Sklep 4/21/2021 
Člani SSŠV se strinjajo s predlagano spremembo kriterijev za izračun variabilnega dela sredstev za sofinanciranje dela 
regijskih pisarn OKS-ZŠZ pri projektu Slovenska bakla. 
 
Sklep 5/21/2021 
Člani SSŠV in ostali prisotni so se seznanili z aktivnostmi načrtovanimi za Evropski teden športa in Dan slovenskega 
športa. Regijske pisarne se aktivno vključijo v izvajanje.  
 
Sklep 6/21/202 
SSŠV predlaga skupščini OKS-ZŠZ, da postopek obravnave predloga sprememb Pravil OKS-ZŠZ ustavi! 
 
Sklep 7/21/2021 
SSŠV se seznani z izhodišči Pravilnika Fundacije za šport, ki določa možnost sofinanciranja delovanja regijskih pisarn 
OKS-ZŠZ. Pričakuje se, da bo razpis objavljen v sredini oktobra. Podrobneje bo SSŠV skupaj v vodji regijskih pisarn 
prijavo o morebitni kandidaturi na razpis obravnaval na naslednji seji. Regijske pisarne se spodbudi, da razmislijo o 
kandidatih za zaposlitev v primeru razpisanih sredstev.   
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PROMOCIJSKI PROJEKTI 
 

SLOVENSKA BAKLA (bakla.olympic.si)  
 
Slovenska bakla je 23. julija na Ravnah na Koroškem sklenila svojo pot. Od 22. aprila do 23. julija je obiskala vse 
slovenskega občine. Projekt je ocenjen kot uspešen. Povezuje vsa področja delovanja OKS-ZŠZ: vrhunski šport, šport 
za vse, lokalni šport ter promocijo olimpizma in olimpijskih vrednot. Hkrati pa je projekt predstavljal pomembno priložnost 
za promocijo olimpijskih sponzorjev v obdobju pred olimpijskimi igrami.  
Pomembno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta so opravile regijske pisarne OKS-ZŠZ.  

 
Slovenska bakla v številkah:  
- 9.330 nosilcev bakle  
- 7.118 pretečenih kilometrov  
- 82 dni na poti, od tega 64 tekaških dni  
- več kot 40.000 prevoženih kilometrov z voziloma Toyote bakline karavane  
- več kot 200 metrov palic iz recikliranega jekla Skupine SIJ  
- več kot 150 prisotnih županov  
- več kot 250 nastopajočih glasbenih skupin, godb, posameznikov  
- več kot 700 nosilcev paralimpijcev, športnikov invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in otrok s 

posebnimi potrebami  
- približno 20 metrov je dolžina najkrajše predaje, približno 3 (v teku) oziroma 12 (na kolesu) kilometrov je dolžina 

najdaljše predaje  
- 28 dni je bil star najmlajši nosilec (v maminem naročju), 92 let najstarejša nosilka  
- 160 nosilcev, izžrebancev nagradne igre banke SKB  
- več kot 8.000 fotografij v fotoutrinkih občin na spletni strani bakla.olympic.si  
- približno 80 tipkanih strani baklinega dnevnika (baklopis je objavljen na bakla.olympic.si/#potovanje-bakle) 
 
Ambasadorka projekta je bila Urška Žolnir Jugovar, nosilka zlate olimpijske kolajne, London 2012. Nekaterih dogodkih 
je sodelovala tudi ambasadorka Jeklene volje, Petra Majdič.  
 
Pripravljen je izračun za variabilni del sredstev namenjenih sofinanciranju dela regijskih pisarn na projektu. Izplačila so 
predvidena konec septembra.  
 

OLIMPIJSKI FESTIVAL TOKYO 2020, Tokio doma z Valom 202 (festival.olympic.si/tokyo)   
 
Takoj po zaključku potovanja Slovenske bakle smo začeli s dogodki v okviru projekta Olimpijski festival Tokyo 2020. 
Skupaj z Valom 202 smo v času od 24. julija do 8. avgusta v šestih krajih po Sloveniji ponujali neposredne prenose 
olimpijskih iger, predstavitve športnih panog in pester spremljevalni program s športnimi in glasbenimi gosti. 
Olimpijsko navijaško vzdušje smo ponujali vsak dan olimpijskih iger med 10. in 15.30 uro (v nedeljo do 18.30).  
 
V sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in lokalnimi klubi smo ponudili 21 različnih športnih panog 
in disciplin ter 13 drugih športnih izzivov, s katerim so obiskovalci lahko preskusili svoje motorične sposobnosti: 
hitrost, natančnost, koordinacijo, gibljivost in ravnotežje. Posebno doživetje je bil izziv Vala 202 »postani radijski 
reporter«, v katerem so obiskovalci komentirali izbran športni nastop. Pestro športno dogajanje je poleg 
neposrednega prenosa, ki sta ga zagotavljala TV Slovenija in radio Val 202, ponujalo zanimive pogovore z 22. 
športnimi gosti, med njimi štirimi olimpijci slovenske reprezentance Tokyo 2020. Na projektu so se aktivirali štirje 
sponzorji OKS-ZŠZ. Skupaj smo gostili približno 4.700 obiskovalcev.  
 
Prispevek v TV oddaji Migaj z nami: https://youtu.be/GCW7oZhSp84  
 

MINI OLIMPIJADA 
 
Intenzivno potekajo dogodki v okviru programa Mini olimpijada. V času med sejama je organiziranih 17 prireditev 
širom Slovenije: Radenci, Ajdovščina, Ljubljana, Ptuj, Sevnica, Krško, Tržič, Trbovlje, Murska Sobota, Ljutomer, 
Medvode, Hoče, Apače, Slivnica, Sežana.  
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Na dogodkih sodeluje okoli 5.000 otrok.  
Pomemben partner projekta je Zavod Planica.  
 

ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH (igrezaposlenih.olympic.si)  
 
S septembrom se nadaljujejo prireditve namenjene zaposlenim – Športne igre zaposlenih, ki se bodo odvijale vsak 
septembrski konec tedna v organizaciji regijskih pisarn. V soboto 4. septembra so jih gostile Ljubljana, Moravske 
Toplice in Postojna, 11. septembra Brežice, 18. septembra Nova Gorica in Jesenice.  
Do konca septembra načrtujemo ob prazniku 23. septembra prireditev v Novem mestu, 25. septembra pa v Mariboru 
in Velenju.   
 

GRBINE SO FINE (pumptrack.si)  
 
Skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije smo oblikovali program promocije kolesarske discipline pumptrack. V okviru 
projekta potekajo aktivnosti pod sloganom Grbine so fine in serija dirk za državni pokal pod imenom Pumpaj Slovenija. 
V okviru programa se bo zvrstilo 5 dogodkov, v organizacijo kateri so vključena lokalna kolesarska društva in občine. 
Ambasador projekta je olimpijec Filip Flisar.  
 
Ključne aktivnosti: 
- 5 prireditev: Zagorje ob Savi (29.8.), Laško (16.9.), Škofja Loka (26.9.) in Apače (2.10.), Ljubljana (predvidenoa 

18.9. – zaradi slabe vremenske napovedi se prestavi v oktober); 
- program pod imenom Grbine so fine je namenjen najmlajšim in vključuje Foksijeve kolesarske izzive in Foksijevo 

kolesarsko šolo, ki jih vodijo usposobljeni inštruktorji Kolesarske zveze Slovenije; omogoča se brezplačno izposojo 
koles za otroke;  

- del dogodkov so tekomovanja za licencirane tekmovalce (potejako pod znamko Pumpaj Slovenija) in tekmovanja 
za rekreativne športnike (potekajo v okviru dirk Pumpaj 4fun); 

- športnim klubom se zagotavlja brezplačno usposabljanje strokovnega kadra, hkrati pa se izvajajo delavnice z 
namenom prenosa znanj in izkušenj organizacije prireditev in športnih programov kolesarskih klubov; 

- v okviru dogodkov potekajo tudi dobrodelne aktivnosti, s katerimi se zbirajo sredstva za namen razvoja programa 
(primer: Zagorje ob Savi – organizacija šolskih športnih dni, Ljubljana – nakup koles za brezplačno izposojo v okviru 
programa); 

- vabljeni so vrhunski kolesarji -  v Zagorju kot inštruktor državni prvak v BMX disciplini prostega sloga, Matej Žan. 
 
Video utrinki s prvega dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=NSUKYJpp8DM 
 
  
POKLON SLOVENSKIM OLIMPIJKAM 
 
25. septembra med 12. in 14. uro pripravljamo poseben dogodek namenjen vsem Slovenkam, ki so nastopile na 
olimpijskih igrah. Osrednje gostje bodo nosilke olimpijskih odličij.  
Dogodek organizira Komisija za enakost spolov v sodelovanju s Kulturnim društvom Ruska dača. Potekal bo v Ljubljani. 
Ob tej priložnosti se načrtuje tudi seja komisije.  
 
 
DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA (danslovenskegasporta.si/)  
 
23. septembra obeležujemo državni praznik Dan slovenskega športa. OKS-ZŠZ kot ponudnik praznika v sodelovanju 
z nacionalnimi panožnimi zvezami, Fakulteto za šport, NIJZ in drugimi partnerji pripravlja osrednjo prireditev v 
ljubljanskem parku Tivoli. Predstavilo se bo več kot 30 športnih zvez. 17 šol se je odzvalo povabilu, da dogodek 
izkoristijo kot športni dan. Ob tej priložnosti gostimo evropsko komisarko Maryio Gabriel in okoli 120 evropskih gostov, 
partnerjev Evropskega tedna športa. Posebna aktivnosti v okviru programa je Predsednikov tek, ki bo potekal pod 
pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja.  
 
 
 
Ostale pomembnejše aktivnosti: 
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- nadgradili smo spletno stran danslovenskegasporta.si na način, da lahko organizatorji dogodkov registrirajo svoje 
aktivnosti, OKS pa v okviru svojih komunikacijskih kanalov zagotavlja promocijo, 

- uspelo smo s pobudo državi, da v koledar državnih proslav v letu 2021 umesti prireditev ob Dnevu slovenskega 
športa, ki bo 23. septembra ob 19. uri na Bledu, 

- v sodelovanju z Uradom predsednika Republike ob dnevu odprtih vrat pripravljamo otvoritev razstave Dan 
slovenskega športa, 

- skupaj z Zavodom Planico in združenji ravnateljev smo nagovorili šole, da praznik obeležijo z organizacijo 
športnega dne.  

 
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA (https://ewos.olympic.si/) 
 
Letošnja obeležitev Evropskega tedna športa bo izredna, saj kot predsedujoči Svetu EU gostimo Uradno otvoritev 
Evropskega tedna športa, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Evropsko komisijo in je predvidena skupaj z državno 
proslavo 23. septembra na Bledu. Poleg evropske komisarke Maryie Gabriel gostimo ob tej priložnosti predsednika 
EOC, Spyros Capralos.  
 
Podobno kot v preteklih letih v času od 23. do 30. septembra organiziramo številne dogodke, z osrednjimi dogodki 
dneva pa želimo izpostaviti pomen vseživljenjske telesne dejavnosti, zato vsak dan v tednu namenjamo izbrani ciljni 
skupini:  
- otroci: Olimpijski festival, 25. in 26. 9. 
- zaposleni: Športne igre zaposlenih, 25. 9. 
- starejši: Aktivni dan starejših, 29.9. 
- invalidi: Dan s parašportniki, 27.9. 
- študentje: Bodi aktiven na mivki, 30.9. 
 
V sodelovanju s časopisno hišo Delo pripravljamo posebno prilogo posvečeno Evropskemu tedna športa, ki bo izšla 
20. septembra v nakladi 85.000 izvodov kot priloga Dela in Slovenskih novic. 
 
Preko različnih kanalov nagovarjamo organizatorje športnih in s športom povezanih aktivnosti, da na spletni strani 
ewos.olympic.si/ registrirajo svoje dogodke.  
 
Od začetka septembra izvajamo oglaševalsko kampanjo pod sloganom Bodi aktiven (#BeActive) v partnerskih medijih 
OKS-ZŠZ, teden dni pred začetkom Evropskega tedna športa pa začenjamo posebno kampanjo #Beacitve izziv na 
družbenih omrežjih.  
  
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA in PROGRAM PREDSEDOVANJA SVETU EU 
 
Letošnja obeležitev Evropskega tedna športa je tesno povezana z aktivnostmi, ki jih MIZŠ izvaja v sklopu 
predsedovanja Svetu EU. Kot partner sodelujemo v pripravi in izvedbi programa na Bledu v času od 22. do 24. 
septembra, v okviru katerega je predvideno: 
- 22. in 23. september:  srečanje generalni direktorjev (osrednja tema Evropski model športa) 
- 23. september:   seminar Evropske komisije HealthyLifestyle4All 
- 24. september:  konferenca Vseživljenjska telesna dejavnost 
 
27. TAFISA svetovni kongres, Portorož 2022 
 
Skladno z načrtom potekajo priprave na svetovni kongres TAFISA, ki bo med 8. in 12. junijem prihodnje leto v Portorožu. 
V okviru teh aktivnosti med 21. in 24. septembrom gostimo v Ljubljani in Portorožu Upravni odbor TAFISA, ki ob imel v 
tem času tudi svojo redno sejo. 
 
16. KONGRES ŠPORTA ZA VSE 
 
26. in 27. novembra bo potekal 16. kongres športa za vse.  
Nosilna tema letošnjega kongresa je Inovativni načini spodbujanja vadbe.  
Oblikovan je program kongresa, ki predvideva: 
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- prvi dan: plenarni del in okrogla miza, v kateri se predstavljajo primeri dobre prakse (spletna storitev) 
- drugi dan: aplikativne delavnice (v živo) 

 
SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL 
 
V dogovoru s predsednico komisije za zamejski šport in predsedniki slovenskih športnih združenj v zamejstvu se 
dogodek, ki je bil predviden ob prazniku, prestavi na konec oktobra – 29. in 30. oktober. Gostiteljica ostaja Občina 
Kidričevo.  
 
SODELOVANJE S SKUPINO SIJ IN ŠPORTNA INFRASTRUKTURA  
 
Začela se je izgradnja prvega trajnostnega pumptrack poligona iz žlindre (Kranj) – predvidena otvoritev v novembru.  
 
Zaključujejo se dela za otvoritev jeklenih športnih poligonov v občinah: Miklavž na Dravskem polju, Novo mesto in 
Kranj – predvidene otvoritve v oktobru. Do konca leta 2021 je v načrtu tudi nov jekleni športni poligon na Jesenicah.  
 
USPOSABLJANJE V ŠPORTU 
 
Aktualni tečaji: 
- 11. 9. – zaključen tečaj Šport starejših 1, 25 tečajnikov 
- 30. 8. – začetek tečaja Športna rekreacija 2, 21 tečajnikov  
- 16. 9. – začetek Športna rekreacija 1, 25 tečajnikov  
 
V sodelovanju s sodelavci na projektu USD pripravljamo vsebine za posebni snopič priloge Polet, katere pomemben 
namen je ozaveščanje o pomenu strokovno vodene vadbe, še posebej na področju športne rekreacije, kjer je ZŠpo-1 
prinesel precej sprememb in na trgu še vedno zaznavamo napačne interpretacije.  
 
Z dodatnimi pojasnili smo uspeli zaključiti postopek v zvezi z zaračunavanjem cene postopka priznavanja kompetenc, 
k čemur nas je zaradi anonimne prijave pozvala Agencija RS za varstvo konkurence.  
 
MEDNARODNE DEJAVNOSTI 
 
7. julija je potekal sestanek upravnega odbora EPAS, katerega član je mag. Janez Sodržnik.  
  
Konec avgusta je mag. Janez Sodržnik obiskal OK Bosne in Hercegovine. Namen obiska: predstavitev TAFISA 
svetovnega kongresa in delovanja te svetovne organizacije. Povabil je OK BiH v organizacijo in predstavil možnosti 
sodelovanja! Na TV N1 je predstavil model organiziranosti športa v Sloveniji, kot primer uspešne prakse! 
 
Med 6. in 10. oktobrom bo v Atenah potekala skupščina WFCS (sodeluje mag. Janez Sodržnik, podpredsednik WFCS).  
Potekale bodo  tudi svetovne igre športa v podjetjih, na katerih bo sodelovala slovenska ekipa. Prijave potekajo bo 19. 
septembra.  
 
ŠPORT NA LOKALNI RAVNI 
 
30. julija je bila registrirana nova občina športna zveza - Športna zveza Idrija. 
 
 

 
 

mag. Janez Sodržnik, l.r. 
Predsednik Strokovnega sveta športa za vse 

 


