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1. Naziv projekta:

Sodelovanje reprezentance olimpijskega festivala evropske mladine Vuokatti 2021.

2. Administrativni podatki projekta:

NAROČNIK STROŠKOVNO MESTO 

IO OKS-ZŠZ SSVŠ 0131, MKT 08, PR 17210 

3. Vodja projekta/sektor: Nina Jovan Kastelic 

4. Člani projektne skupine: Staš Remih 

PR oddelek 

5. Namen projekta:

• Podpora mladim športnikom in trenerjem v času pred začetkom iger. Spremstvo in podpora
reprezentanci olimpijskega festivala evropske mladine na igrah in uspešen nastop slovenskih
športnikov na tekmovanjih.

• Pripraviti ustrezne poslovno-marketinške aktivnosti za optimalno izvedbo programov s podporo
sponzorjev, države in drugih deležnikov.

• Pri domači javnosti povečati prepoznavnost reprezentance olimpijskega festivala evropske
mladine in delovanje OKS-ZŠZ projektu iger.

6. Cilji projekta:

• Ustvariti optimalne pogoje za pripravo in nastop mladih slovenskih perspektivnih športnikov in 
športnic za nastop na OFEM Vuokatti 2022.

• Športnikom in trenerjem ponuditi vsebine, ki bodo vplivale na celosten razvoj športnika.

• Vključevanje panožnih strokovnjakov v projekt s ciljem strokovne podpore.

• Konstruktiven in profesionalen odnos strokovne službe, ki dela na projektu z vodji projekta in 
trenerji po posameznih NPŠZ vključenih v projekt.

• Športnikom omogočiti pridobivanje izkušenj na več športnih tekmovanjih.

• Uspešno predstaviti reprezentanco olimpijskega festivala evropske mladine domači javnosti.

• Ustrezna promocija reprezentance olimpijskega festivala evropske mladine.

7. Okvirna vsebina projekta:

Petnajsti (15) zimski Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) bo gostilo mesto Vuokatti na 
Finskem od 20 do 25. marec 2022. Vuokatti je bil leta 2001 že organizator tega športnega dogodka. 
Športniki nacionalnih olimpijskih komitejev se bodo pomerili v devetih športnih panogah: alpsko 
smučanje, biatlon, deskanje na snegu, hitrostno drsanje na kratke proge, hokej na ledu, nordijska 
kombinacija, smučarski skoki, tek na smučeh in umetnostno drsanje.  
V Vuokattiju se bodo odvijala vsa tekmovanja, razen tekmovanji v nordijski kombinaciji in smučarskih 
skokih, ki bodo potekala v Lahtiju, ki je 500 km oddaljen od Vuokattija. 
Zimski olimpijski festival evropske mladine bo tako imel dve vasi (Athlete's villages). 

Leta 1993 se je Slovenija kot samostojna država udeležila prve izvedbe zimskega olimpijska festivala v 
Aosti, Italija. Na prvi poletni izvedbi olimpijskega festivala evropske mladine v Bruslju (Belgija) leta 1991 
pa so sodelovali športniki bivše Jugoslavije. 
Udeležba športnikov na olimpijskih festivalih evropske mladine je pomembna tudi s športno-tekmovalno-
razvojnega vidika, saj se športniki na teh tekmovanjih prvič srečajo s sistemom več športnih tekmovanj 
in olimpijskimi vrednotami po vzoru olimpijskih iger. 
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IZHODIŠČA: 
Projekt vodi Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS - ZŠZ (SSVŠ), ki koordinira sodelovanje vodij 
projekta NPŠZ, ki nato koordinirajo delo trenerjev nacionalnih reprezentanc in strokovnih svetov 
posameznih NPŠZ. Izvršni odbor OKS -ZŠZ je pristojen za imenovanje reprezentance na podlagi 
predlogov NPŠZ in strokovne ocene SSVŠ. Osnovna naloga strokovne službe SSVŠ je, da pred, med 
in po igrah profesionalno in strokovno sodeluje s trenerji in športniki. SSVŠ za projekt pripravi pravno‐
formalno podlago. 

NPŠZ za svojo športno panogo pripravi projekt priprav in udeležbe na OFEMu.  
OKS-ZŠZ skuša zagotoviti optimalne pogoje v obliki denarnih sredstev oz. storitev.  
Udeleženci morajo spoštovati naslednje dokumente, ki jih pripravi OKS-ZŠZ za ta projekt: 

• Izhodišča in pravila projektov športnih iger pod okriljem OKS-ZŠZ,

• Kriteriji OKS-ZŠZ za nastop na OFEMu,

• Olimpijska izjava,

• Pravila o nošenju opreme in obnašanju članov olimpijske reprezentance,

• Medicinski kodeks OKS,

• Pravila Slovenske antidoping organizacije,

• drugi potrebni dokumenti za izvedbo projekta.

Ob podpori finančnih partnerjev lahko OKS-ZŠZ skupaj z NPŠZ pripravi kvaliteten program in 
posledično izvaja naslednje aktivnosti: 

• podpora NPŠZ pri projektu OFEM (NPŠZ pristopi k projektu s svojim programom in aktivnostmi,
OKS-ZŠZ pa v okviru svojih zmožnosti podpre projekte NPŠZ);

• strokovna podpora v obliki mladinskih olimpijskih kampov z vključevanjem različnih
strokovnjakov in vsebinami strokovne podpore, ki bodo dogovorjene skupaj z NPŠZ in
posameznimi izvajalci);

• komunikacija s predstavniki NPŠZ, kar zagotavlja, da se v obdobju do iger predstavniki
strokovne službe sestajajo z vodji projekta, trenerji in športniki;

• pridobivanje potrebnih informacij za nemoten potek dela. OKSInet je področje spleta, ki služi
strokovni službi kot orodje za komuniciranje s kandidati za nastop na igrah;

• Obisk mesta, ki gosti športne igre, kjer strokovna služba za vrhunski šport opravi sestanke z
organizacijskim komitejem in pridobi nujne informacije za organizacijsko izvedbeni del;

• Izvedba končnega poročila projekta, ki se pripravi v sodelovanju z vodji projekta posameznih
NPŠZ;

• udeležba športnikov in spremljevalcev na igrah.

8. Faze projekta/časovni okvir/finančni okvir:

FAZE PROJEKTA/AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR OKVIR 

PRIHODKOV 

(neto v EUR) 

OKVIR 

ODHODKOV 

(bruto v EUR) 

Priprave 2020-2022 192.098,00

Logistika 2022 36.020,00
Oprema 2022 16.000,00 

Prevoz 2022 95.000,00

Udeležba 2022 67.200,00 

Projekti PR 2022

Fundacija za šport 2020-2022 210.980,00

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020-2022 122.718,00

OKS-ZŠZ 2020-2022 74.620,00

SKUPAJ 408.318,00 408.318,00

2.000,00
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Opomba: Zneski prihodkov in odhodkov so narejeni na podlagi trenutno znanih podatkih in bodo tekom projekta lahko tudi 

spremenjeni in po potrebi dopolnjeni v smislu zagotavljanja izvedbe programa. Vsako leto se v skladu z LDN sestavi natančnejši 

finančni načrt planiranih aktivnosti. 

9. Notranja organizacijska struktura projekta:

ORGANIZACIJSKA ENOTA AKTIVNOST IZVAJALEC 

Izvršni odbor OKS-ZŠZ Določa kriterije za nastop na OFEM Nina Jovan Kastelic 

Izvršni odbor OKS-ZŠZ Imenuje slovensko mladinsko olimpijsko 

reprezentanco OFEM Vuokatti 2022 

Nina Jovan Kastelic 

Strokovni svet za vrhunski šport Sprejme in vodi projekt OFEM 2022 Nina Jovan Kastelic 

Strokovni svet za vrhunski šport Imenuje kandidate za nastop na 

OFEM Vuokatti 2022

Nina Jovan Kastelic 

Strokovni svet za vrhunski šport Korespondenca z NPŠZ, športniki, 

trenerji, medicinskim osebjem in 

drugimi strokovnimi sodelavci 

Nina Jovan Kastelic 

Staš Remih 

Odnosi z javnostmi Predstavitev in sprejem reprezentance oddelek PR 

Odnosi z javnostmi Digitalno komuniciranje oddelek PR 

Marketing Sponzorski program Matic Švab 

10. Zunanji sodelavci:

ORGANIZACIJA NAROČENE VSEBINE 

NPŠZ predlog in priprava športnikov, organizacija strokovnega tima, 

sofinanciranje priprav in tekmovanj, prevoz oseb in opreme 

Strokovni sodelavci Strokovna podpora 

Sponzorji reprezentance 

olimpijskega festivala evropske 

mladine 

sofinanciranje projekta 

Generali zavarovalnica d.d. zavarovanje 

MIZŠ sofinanciranje projekta 

FŠO sofinanciranje projekta 

Peak ltd športna oprema 




