
 

 

 

 

 
 
 
 

 

STROKOVNI SVET ŠPORTA ZA VSE 

 

Strokovni svet športa za vse se je v obdobju med zadnjima sejama Izvršnega odbora OKS-ZŠZ sestal dvakrat. 

28. redna seja je potekala v torek, 4. oktobra 2022, ob 12. uri v veliki sejni sobi Mestne občine Krško, Cesta krških 

žrtev 14, 8270 Krško. 

29. redna seja je sklicana v petek, 18. novembra 2022, ob 12. uri v Hotelu Pokljuka, Goreljek 103, 4247 Goreljek. 

  

DNEVNI RED 28. seje SSŠV: 
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 27. seje SSŠV  

3. Poročilo o aktivnostih med sejama  

4. Dan slovenskega športa, Evropski teden športa - poročilo 

5. Nacionalne športne zveze, katerih področje delovanja je pretežno športna  rekreacija – spremembe 

6. Poziv k uvrstitvi javnih športnih objektov med zaščitene odjemalce energije (predlog razširitve dnevnega reda) 

7. Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ – sofinanciranje izvajanja projektov 

8. Dnevi OKS-ZŠZ 

9. Razno 

 

Sklepi: 

 

       Sklep 1/28/2022 
Predlog razširjenega dnevnega reda SSŠV se soglasno potrdi. 
       Sklep 2/28/2022 
Zapisnik 27. seje SSŠV se potrdi. 
       Sklep 3/27/2022 
Člani SSŠV in ostali prisotni so se seznanili z aktivnostmi med sejama SSŠV. 
       

 

 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

IO OKS-ZŠZ 

  

 

  

 

 

Ljubljana, 17. 11. 2022 

ZADEVA 

Poročilo o delu Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ  

v obdobju med sejama IO OKS-ZŠZ  (27. september – 22. november 2022 ) 
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      Sklep 4/28/2021 
Člani SSŠV in ostali prisotni se seznanijo s poročilom o aktivnostih ob Dnevu slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa. Pri planiranju aktivnosti za prihodnje leto se upoštevajo izkušnje pridobljene v letošnjem letu. 
       Sklep 5/28/2022 
Člani SSŠV in ostali prisotni so se seznanili s problematiko Poziva strokovnega sveta RS za šport k predlaganju 

članov v Svet FŠO za mandatno obdobje 2022 – 2027. SSŠV podpira stališče članic OKS-ZŠZ, nacionalnih športnih 

zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športno rekreacijo, da razširitev skupine nacionalnih zvez za športno rekreacijo ni 

upravičena.  
      Sklep 6/28/2022 
Člani SSŠV in ostali prisotni se seznanijo s problematiko uvrstitve javnih športnih objektov med zaščitene odjemalce 

energije in Zakonom o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) ter prvega 

podpredsednika OKS-ZŠZ, da se ukrepa s ciljem, da se med zaščitene odjemalce vključu tudi športni sektor.  
      Sklep 7/28/2022 
Člani SSŠV in ostali prisotni soglasno sklenejo, da se sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ na postavki 

materialnih stroškov izvajanja projektov izvede v enem delu, in sicer v oktobru. Regijske pisarne OKS-ZŠZ najpozneje 

do 10. oktobra pošljejo poročila o izvedenih in planiranih projektih, na podlagi katerih bo strokovna služba pripravila 

izračun višine sredstev za posamezno regijsko pisarno. 
      Sklep 8/28/2022 
Člani SSŠV in ostali prisotni se seznanijo s programom Dnevov OKS-ZŠZ. Dogodka se udeležijo in prek regijskih pisarn 

spodbudijo k udeležbi predstavnike športnih organizacij v regijah. 
 

 

29. redna seja Strokovnega sveta športa za vse je bila sklicana v petek, 18. novembra 2022, ob 12. uri v Hotelu 

Pokljuka,  Goreljek 103, 4247 Goreljek s sledečim predlogom dnevnega reda:  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA 29. seje SSŠV: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 28. seje SSŠV  
3. Poročilo o aktivnostih med sejama 
4. Mandatno poročilo SSŠV 2018 - 2022 
5. Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ; poročilo o realiziranih projektih in sofinanciranje delovanja v letu 2023  
6. Športne igre zaposlenih 2023 (prijava na razpis FŠO) 
7. Predstavitev programov OD4SG (Sport Governance) in ESCSE (European Social Charter of Sport Events) 
8. Razno 

 

Predlog sklepov (o.p.: poročilo je bilo pripravljeno pred 29. sejo SSŠV): 

 

      Sklep 2/29/2022 

Zapisnik 28. seje SSŠV se potrdi. 

     Sklep 3/29/2022 

Člani SSŠV in ostali prisotni so se seznanili z aktivnostmi med sejama SSŠV. 

      Sklep 4/29/2021 

Prisotni se seznanijo z Mandatnim poročilom SSŠV 2018-2022 in ga soglasno potrdijo. 

      Sklep 5/29/2022 

Regijske pisarne OKS-ZŠZ najpozneje do 30.11.2022 pošljejo vsebinska in finančna poročila o delovanju v zadnjem 

četrtletju.  

OKS-ZŠZ kandidira na JR FŠO za leto 2023, razpisanih je 220.000 EUR. Merila za sofinanciranje delovanja v letu 2023 

ostajajo nespremenjena. Strokovna služba pripravi vse potrebno, da se regijske pisarne za mandat 2022 – 2026 potrdi 

na prvi seji novega Izvršnega odbora OKS-ZŠZ.  

      Sklep 6/29/2022 

OKS-ZŠZ se z zainteresiranimi lokalnimi športnimi zvezami, regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ, prijavi na JR FŠO 2023.  

     Sklep 7/29/2022 

Prisotni se seznanijo s projekti OD4SG (Sport Governance) in ESCSE (European Social Charter of Sport Events). 
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EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 

 

Fakulteta za šport, Univerze v Ljubljani se je uvrstila med najboljše tri evropske projekte v kategoriji #BeActive Across-

Generation Award. Podelitev nagrad je 28. novembra v Bruslju. Nagrade podeljuje komisarka Mariya Gabriel. 

 

 

DNEVI OKS-ZŠZ 

 

Strokovna služba je bila aktivno vključena v pripravo in izvedbo dveh vsebin 

Dnevov OKS-ZŠZ:  panel Šport za vse: razvoj, priložnost ali izziv? in okrogla 

miza z naslovom Pomen delovanja športne zveze za lokalno skupnost. Obe 

razpravi in zaključke ocenjujemo kot uspešni. Vse vsebine so objavljene na 

spletni strani dnevioks.olympic.si/.  

 

Kot nosilci javnega pooblasila na področju usposabljanja strokovnih delavcev 

športne rekreacije in športa starejših, smo bili vključeni v zaključno konferenco 

projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2023, ki je potekala 

drugi dan Dnevov OKS-ZŠZ.  

 

Na prireditvi ob Dnevu OKS-ZŠZ, 17. oktobra, so bila na predlog SSŠV podeljena 

tudi priznanja OKS-ZŠZ naslednjim delavcem v športu: Zdenka Katkič, Andrej 

Cevc, Ivan Gerjevič in Simon Ograjenšek. 

 

 

DELOVANJE REGIJSKIH PISARN OKS-ZŠZ 

 

Izdelano je poročilo o delovanju regijskih pisarn OKS-ZŠZ na področju izvajanja projektov, programov in drugih 

aktivnosti, ki uresničujejo programske cilje tega področja. Skupaj je bilo do konca oktobra 2022 izvedenih 240 aktivnosti, 

bodisi kot del programov OKS-ZŠZ ali programov lokalnih športnih zvez v posameznih regijah.  

Strokovna služba je na podlagi poročil regijskih pisarn pripravila vrednotenje in izračun sredstev namenjenih 

sofinanciranju materialnih stroškov projektov za vsako posamezno regijsko pisarno.  

 

Sredstva za delovanje regijskih pisarn so razpisana tudi v JR FŠO 2023. Vloga na razpis je pripravljena.  

 

 

PROSTOVOLJSTVO V ŠPORTU 

 

V petek, 4. novembra, je MJU objavil Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Strokovna služba pripravlja 

projekt, s katerim bo OKS-ZŠZ kandidiral na razpisu. Financira se plača strokovnega delavca.   

 

 

PROMOCIJSKI PROJEKTI 

 

AKTIVNI DAN STAREJŠIH 

 

V sodelovanju s Športno unijo Slovenije smo v septembru in oktobru izpeljali 5 dogodkov, na katerih smo starejšim 

ponudili brezplačne meritve telesnih zmogljivosti in na podlagi rezultatov oblikovali priporočila za nadalnjo vadbo.  

Vkjučenih je bilo 750 posameznikov.  

Video klip: https://www.youtube.com/watch?v=5biKsoX4EYk   

 

MINI OLIMPIJADA 

 

V obdobju med sejama IO je bilo izvedenih 11 prireditev, na katerih je sodelovalo 2.580 otrok.  

 

 

Koledar dogodkov: 

https://dnevioks.olympic.si/
https://www.youtube.com/watch?v=5biKsoX4EYk
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Zveza športnih društev Branik 230 28.09.2022  

Zveza športnih društev Branik   50 29.09.2022 

Športna zveza SG (Vuzenica) 300 29.09.2022 

Slovenske železnice (Ljubljana) 210 01.10.2022  

Atletski klub Rudar (Trbovlje) 450 03.10.2022 

Športna zveza Škofljica  280 05.10.2022 

Športna zveza Ivančna gorica 200 06.10.2022 

Športna zveza Braslovče  250 07.10.2022 

ŠZO Hrpelje-Kozina  250 14.10.2022 

Športna zveza Krško (Kostanjevica) 240 19.10.2022 

Izvedena je bila tudi ena Mini olimpijada za sponzorje OKS-ZŠZ:  

BTC - Festival nakupov in zabave 120 22.10.2022 

 

 

ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH  

 

Izvedena je bila zadnja od 9-ih prireditev v okviru Športnih iger zaposlenih. V Kranju so bile izvedene prvič, in sicer 22. 

oktobra. Nekaj več kot 100 udeležencev iz 3 podjetij se je pomerilo v odbojki in malem nogometu  

 

 

PUMPAJ SLOVENIJA, GRBINE SO FINE 

 

V Velenju je 2. oktobra potekala zadnja prireditev. Družilo se je 70 tekmovalcev in    

30 mladih kolesarjev, ki so spoznavali vožnjo po grbinah in spretnostnem poligonu.  

 

 

SIJ JEKLENI ŠPORTNI POLIGONI ZA VADBO NA PROSTEM  

 

28. septembra je bila še zadnja od letošnjih otvoritev jeklenih poligonov na prostem.  

Tokrat v Črni na Koroškem z ambasadorjem, olimpijcem Alešem Gorzo.  

V pripravi je razpis za postavitev poligonov v letih 2023 in 2024 (skupaj 5 novih 

poligonov). 

 

Čaka se gradbeno dovoljenje za izgradnjo grbinastega poligona iz žlindre, ki bo 

postavljen na Jesenicah (Koroška Bela).  

 

 

 

RAZSTAVA DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 

 

Razstava nadaljuje pot po Sloveniji. Iz Monoštra, v Porabju je predstavljena  

v Razvojno-informacijski center v Murski soboti, kjer je na ogled od 15. oktobra. 

 

 

 

USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 

 

TEČAJI 

Poteka tečaj za pridobitev naziva strokovni delavec 1 – športna rekreacija in strokovni delavec 1 – šport.  

Vključenih je 26 tečajnikov. 

 

PRIZNAVANJE KOMPETENC 

V obdobju med sejama sta bila opravljena dva razgovora pred komisijo, s kandidati ki so oddali vlogo za priznavanje 

predhodno pridobljenih kompetenc s formalnimi in neformalnimi usposabljanji. 
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45. SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL 

 

Občina Ravne na Koroškem je sprejela prošnjo za sodelovanje pri izvedbi  

45. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel.  

Potekalo bo predvidoma 16. in 17. junija 2023. 

 

Oddana je prijava na javni razpis Urada za zamejce doma in po svetu, ki podpira 

tovrstne projekte.  

 

 

MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

 

2. TAFISA Evropske igre športa za vse 

Od 23. do 29. septembra so v italijanski Perugi potekale Evropske igre športa za vse, kjer se je Slovenija predstavljala 

s škuljanjem, tradicionalno primorsko družabna in športna igra, pri kateri posameznik ali ekipa v igralno polje meče 

škuljo (tj. ploščat obklesan kamen ali polovico opeke) in jo skuša čim bolj približati balinu. Zmaga tisti, ki prvi doseže 13 

točk., Športna zveza za Škuljanje 

 

Generalna skupščina Svetovne zveze za šport v podjetjih (WFCS) 

Od 30. septembra do 2. oktobra je v Casablanci, Maroko potekala generalna skupščina WFCS – Svetovne zveze za 

šport v podjetjih. V vlogi podpredsednik WFCS je na skupščini sodeloval mag. Janez Sodržnik. 

 

17. konferenca Sveta Evrope z ministri odgovorni za šport  

Od 24. do 26. oktobra je v Antalyi v Turčiji potekala konference ministrov držav članic Sveta Evrope, ki so pristojni za 

šport. Konference se je udeležil mag. Janez Sodržnika, ki je član posvetovalnega odbora EPAS (Enlarged Partial 

Agreement on Sport). 

 

 

EU PROJEKTI 

 

WAC (Workplace active cerification) 

V oktobru so se zaključili postopki certificiranja pilotnih podjetij, ki so vključeni v projekt WAC. Prve WAC certifikate so 

prejela štiri od petih pilotnih podjetij na slovenskem trgu: SKB banka, Skupina SIJ, Generali in Športna unija Slovenije. 

Podelitev certifikatov je bila 25. oktobra 2022 v Bruslju.  

 

ESCSE (European Social Charter of Sport Events) 

Potekajo tekoče aktivnosti. 6. in 7. oktobra je v Parizu potekal sestanek partnerjev projekta, na katerem so razpravljali 

o drugem osnutku listine ter sklenili, da se posebno pozornost nameni vplivu na družbo.  

 

SPACHE 

Potekajo tekoče aktivnosti. Izdana je bila 4. številka e-novic, v kateri so predstavljeni tudi primeri dobre prakse iz 

slovenskega okolja.  

 

 

Poročilo pripravila: 

mag. Taja Škorc 

Direktorica oddelka športa za vse in šport na lokalni ravni  

 

 

mag. Janez Sodržnik, l.r. 

predsednik Strokovnega sveta športa za vse 

 

 

 


