
 

                                                                             

 
 
 
 

PRIDRUŽITE SE EVROPSKEMU TEDNU ŠPORTA 

IN PRISPEVAJTE H KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN ZDRAVJU PREBIVALCEV SLOVENIJE 

 
 
  
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA – TEDEN ODPRTIH VRAT 
  
Vabimo vas, da se pridružite Evropskemu tednu športa in v tednu od 23. do 30. septembra 2022 organizirate aktivnosti, s 
katerimi spodbujate k redni telesni dejavnosti in ozaveščate o pomenu aktivnega načina življenja. Z Evropskim tednom 
športa kot iniciativo, ki skuša blažiti upad deleža telesno nedejavnih, še posebej ranljivih skupin, želim šport približati tudi 
ekonomsko in socialno šibkejšim, zato si želimo da so aktivnosti v tem tednu za uporabnike brezplačne. Na evropski ravni 
se povezujemo pod enotnim sloganom #BeActive, v Sloveniji temu sporočilu dodajamo prevod #BodiAktiven. 
Nacionalni koordinator projekta v Sloveniji je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.  
 
 
KAKO LAHKO SODELUJETE? 
  
Prireditve, vadbe in druge aktivnosti, ki jih želite med 23. in 30. septembrom ponuditi v okviru Evropskega tedna športa 
vpišite na spletno stran ewos.olympic.si/objavi-dogodek/. Na OKS-ZŠZ bomo poskrbeli, da bo z njimi seznanjena širša 
javnost.  

Spletno stran ewos.olympic.si kot osrednji vir informacij bomo skupaj s koledarjem dogajanja promovirali v medijih 
nacionalnega dosega in preko lastnih kanalov, predvsem družbenih omrežij. Izbrani dogodki bodo objavljeni tudi v posebni 
tiskani izdaji »Evropski teden športa«, ki bo izšla v ponedeljek, 19. septembra, kot priloga časopisa Dela in Slovenske 
novice. Zaradi pravočasnega oblikovanja in tiska bomo lahko objavili le izbor tistih dogodkov, ki bodo registrirani do 
vključno ponedeljka, 5. septembra 2022.  
  
 
K SODELOVANJU VABIMO:  
 
A. Lastnike in upravljavce športnih objektov: lokalne skupnosti, športna društva in klube ter zasebnike, da v času 

Evropskega tedna športa odprete vrata in omogočite brezplačno vadbo vsem zainteresiranim javnostim. 

B. Izvajalce športnih programov: športne organizacije, zasebne športne delavce, javne ustanove, da podprete iniciativo 
»teden odprtih vrat« in ponudite brezplačno udeležbo na vaših športnih programih. 

C. Izobraževalne institucije (vrtce, osnovne in srednje šole), da se pridružijo iniciativi in 23. septembra, ko praznujemo 
tudi državni praznik Dan slovenskega športa, organizirajo šolski športni dan.  

D. Druge strokovne ustanove (npr. kulturne, zdravstvene institucije), ki s svojimi projekti in programi prispevajo k 
zdravemu načinu življenja in širšim ciljem Evropskega tedna športa. 

E. Vse državljanke in državljane Slovenije, da se udeležijo ponujenih aktivnosti in poskrbijo za svoje zdravje in dobro 
počutje.  

 
Za vse dodatne informacije smo na voljo tudi na e-naslovu sportzavse@olympic.siali telefonski šteilki 01-230 60 06. 
 
Pridružite se Evropskemu tednu športa in skupaj prispevajmo k bolj zdravi in uspešnejši družbi.  
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