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Ljubljana, 16. 09. 2021 

ZADEVA 

Poročilo SSVŠ za 21. redno sejo IO OKS-ZŠZ 

 

Spoštovani, 

 

V času od 20. seje IO OKS-ZŠZ, 01. 07. 2021, se Strokovni svet za vrhunski šport (SSVŠ) ni sestal na nobeni redni 

seji, izvedli pa smo 1 dopisno sejo. V tem obdobju so se aktivnosti strokovne službe SSVŠ nanašale predvsem na 

zadeve vezano na udeležbo na olimpijskih igrah Tokio 2020, pripravo projekta OI Peking 2022, obdelavo vlog za 

evidenco kategoriziranih športnikov, objavo razpisa za športne štipendije, programe dvojne kariere športnikov v okviru 

Kariernega centra za športnike ter opravljali druge tekoče projekte in zadeve.  

 

Projekt OI Tokio 2020 

Na podlagi predlogov NPŠZ je SSVŠ na seji 22. 06. 2021 oblikoval predlog članov olimpijske reprezentance Slovenije 

OI Tokio 2020, 01. 07. 2021 pa je IO OKS-ZŠZ reprezentanco tudi imenoval. 04. 07. 2021 se je med člane uvrstila še 

košarkarska moška ekipa, tako da je reprezentanco sestavljajo 53 športnikov, 1 rezervni športnik in 80 spremljevalnega 

osebja, vodil pa jo je Miroslav Cerar. Igre so potekale med 23. 07. in 08. 08. 2021, kjer so športniki osvojili 5 kolajn, 3 

zlate (Primož Roglič – cestno kolesarstvo; kronometer, Janja Garnbret – športno plezanje; kombinacija, Benjamin 

Savšek – kajak-kanu slalom; C-1), 1 srebrno (Tina Trstenjak – judo; do 63 kg) in 1 bronasto (Tadej Pogačar – cestno 

kolesarstvo; cestna dirka). Gre za izjemen uspeh slovenskih športnikov in tudi glede na prejete zlate kolajne ter druge 

uvrstitve najuspešnejša reprezentanca v samostojni Sloveniji. 

 

ZOFEM Vuokatti 2021 

Zimski olimpijski festival evropske mladine Vuokatti 2021 je na sporedu od 20.-25. marca 2022 in so v poletnem času 

potekali mladinski olimpijski kampi, kjer so športniki bili deležni vrsto aktivnosti (meritve in izobraževanja). 

 

Olimpijski referenčni športno-medicinski center 

Mreži Olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov, ki jo je vzpostavil OKS-ZŠZ, se je pridružil Zdravstveni dom 

Maribor. V mrežo je sedaj vključenih sedem ustanov širom Slovenije: IMŠ Inštitut za medicino in šport iz Ljubljane, 

Medicinski center LifeClass Portorož, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, 

Inštitut za športno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstveni dom 

Koper, Zdravstveni dom Maribor, ZVD Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane ter njihovi partnerji. Seznam je na 

voljo TUKAJ. 

 

 

https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-referencni-sportno-medicinski-centri/orsmc/centri
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Športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2021/2022 

V mesecu septembru je OKS-ZŠZ objavil Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in 

športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2021/2022. Razpis je pripravljen na podlagi obstoječega Pravilnika o 

štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, nadgrajen pa s postopkom za izpolnjevanje in oddajo vloge in 

dokumentacije v celoti v elektronski obliki. Vsebuje tudi odstavek, vezan na izjeme zaradi koronavirusa Covid-19 

(pridobitev pravice do športne štipendije). Razpis je na voljo na spletni strani OKS-ZŠZ na povezavi. Informacije so bile 

poslane NPŠZ, prejemnikom športnih štipendij, MIZŠ, FŠO in Komisiji športnikov OKS-ZŠZ ter medijem, prav tako pa 

objavljene na spletni strani OKS-ZŠZ (https://www.olympic.si/novica/1733) ter na socialnih omrežjih in v Olimpijskih E-

Krogih. Rok oddaje vlog je 05. 10. 2021. 

 

Karierni center za športnike in Dvojna kariera športnikov 

V okviru Komisije športnikov MOK je bil 09. 09. 2021 organiziran klic s predstavniki športnikov z namenom poročanja 

izvedbe OI Tokio 2020 in priprave na OI Peking 2022.  

V okviru Kluba slovenskih olimpijcev se je 16 olimpijcev udeležilo dogodka Olimpijski pohod v sklopu dogodka Pivovarne 

Laško, Gremo v hribe (Nanos, sobota, 7. avgust 2021). 

V oddaji Dobro jutro je bil 16. 06. 2021 na RTV Slovenija predstavljen projekt športnih štipendij, programi dvojne kariere 

in izobraževanja športnikov, certifikat športnikom prijazno izobraževanje s sogovornicama Petro Robnik in Raša Sraka 

Vukovič. 

 

Komisija športnikov OKS-ZŠZ 

V času OI Tokio 2020 je potekal izbor članov za Komisijo športnikov pri MOK, kjer Vid Kavtičnik med 30 kandidati žal 

ni bil izvoljen. V želji, da Slovenija pridobi svojega predstavnika v tako pomembni komisiji, pa je bila vložena nova 

kandidatura in sicer Jernej Damjan (smučarski skoki) kandidira za kandidata za člana Komisijo športnikov pri MOK, ki 

se bo volila v času iger v Pekingu. 

 

 

Strokovna služba SSVŠ 

 

 

 
 

https://65x2.mjt.lu/lnk/EAAAAhXqZpwAAclCAmAAAI7klW0AARpdkc4AAAAAAAeUxQBhN2Q9k9JpvmrWTGuNMgy3qnfzsQAHOK4/3/rhT7nsIvkMK8g2Urvp1ANg/aHR0cDovL3d3dy5vbHltcGljLnNpL2RhdG90ZWtlLzgtJTIwQUtUVUFMRU4lMjBQcmF2aWxuaWslMjBvJTIwJUM1JUExdGlwZW5kaXJhbmp1JTIwLXBvJTIwc2VqaSUyMElPJTIwT0tTJTIwMTJfN18yMDE2KDQpLnBkZg
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https://65x2.mjt.lu/lnk/EAAAAhXqZpwAAclCAmAAAI7klW0AARpdkc4AAAAAAAeUxQBhN2Q9k9JpvmrWTGuNMgy3qnfzsQAHOK4/4/s8HmFBE_KE3dgOaJel_ZGw/aHR0cHM6Ly93d3cub2x5bXBpYy5zaS9zcG9ydG5pa2kvc3BvcnRuZS1zdGlwZW5kaWplL3JhenBpcy16YS1wcmlkb2JpdGV2LWluLXBvZGFsanNhbmplLXByYXZpY2UtZG8tc3RpcGVuZGlqZS16YS1zcG9ydG5pa2UtaW4tc3BvcnRuaWNlLXYtcmVwdWJsaWtpLXNsb3Y
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