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Ljubljana, 1. julij 2021  

ZADEVA 

Poročilo o delu Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ 

v obdobju med sejama IO OKS-ZŠZ – od 8.6.2021 do 1.7.2021 

  

 

STROKOVNI SVET ŠPORTA ZA VSE 
 
Strokovni svet športa za vse se je v obdobju med zadnjima dvema sejama Izvršnega odbora OKS-ZŠZ sestal na 20. 
redni seji, ki je potekala skupaj z 19. sestankom vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ v sredo, 23. 6. 2021, ob 12. uri v 
Ekomuzeju hemljarstva in pivovarstva, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 19. seje SSŠV 
2. Poročilo o aktivnostih med sejama 
3. Regijske pisarne OKS-ZŠZ – tekoče delovanje, sofinanciranje delovanja za obdobje januar - maj 2021 
4. Regijske pisarne OKS-ZŠZ – Slovenska bakla, predlog kriterijev za delitev variabilnega dela sredstev  
5. Prihajajoči projekti OKS-ZŠZ 

                   - Olimpijski festival Tokyo 2020 
                   - Dan slovenskega športa  
                   - Evropski teden športa 2021 

6. Pravila OKS-ZŠZ, predlog osnutka sprememb 
7. Razno 

 
POMEMBNEJŠI SKLEPI: 
 

Sklep 4/20/2021 
Člani SSŠV in ostali prisotni se seznanijo s poročilom o delu RP OKS-ZŠZ in ga potrdijo. 
 

Sklep 5/20/2021 
SSŠV potrdi kriterije za delitev variabilnega dela sredstev namenjenih sofinanciranju regijskih pisarn OKS-ZŠZ pri 
projektu Slovenska bakla,  
 

Sklep 7/20/2021 
SSŠV se seznani s projekti Olimpijski festival Tokyo 2020, Dan slovenskega športa in Evropski teden športa 2021 in se 
aktivno vključijo v izvedbo aktivnosti na lokalni ravni.  
 

Sklep 9/20/2021 
SSŠV in ostali prisotni se seznanijo predlogom sprememb Pravil OKS-ZŠZ in ga ne potrdijo.  
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KONGRESI, KONFERENCE 
 
27. TAFISA SVETOVNI KONGRES, Portorož 2022 
• izdelani promocijski videi 
• promocija kongresa na 7. TAFISA svetovnih igrah športa za vse v Lizboni 
 
16. KONGRES ŠPORTA ZA VSE 
• 26. in 27. november 2021 
• nosilna tema: Inovativni načini spodbujanja vadbe 
• osnovni koncept: 

o prvi dan: uvodno predavanje, krajša predavanja/ predstavitve, okrogla miza 
o drugi dan: aplikativne delavnice  

 
 
PROMOCIJSKI PROJEKTI 
 
SLOVENSKA BAKLA (https://bakla.olympic.si/)  
• uspešno poteka, odziv občin in sodelujočih izjemno dober 
• utrinki prve polovice potovanja: https://youtu.be/SmkqIvyw3CA  
• na dan 1. julij, 51 dni, 10 regij, 154 občin 
 
OLIMPIJSKI DAN 
• Olimpijski teki po Sloveniji – 4 lokacije, 500 otrok 
 
MINIOLIMPIJADA 
• podaljšan dogovor o sodelovanju z Zavodom Planica za promocijo programov prostočasne športne vzgoje otrok in 

mladine 
• 11. junij, Pivka, 150 otrok 
• 14. junij, Maribor, 150 otrok  

 
ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 
• sobota, 19.6.2021, Koper, 370 udeležencev  
 
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 2021 
• junij – oddana vloga za EWoS 2021 
 
MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE 
• 7. TAFISA World Sport for All Games, Lizbona, 18.-24. junij 2021 - virtualna izvedba 

Slovenija se je predstavila s škuljanjem – tradicionalna igra vpisana v register nesnovne kulturne dediščine; izdelan 
poseben promo video https://youtu.be/242axruHRzA 

• 19.6. seja Board of Directors TAFISA – sodelovanje mag. Janeza Sodržnika 
 
 
RAZVOJNI IN SISTEMSKI PROJEKTI 
 
PROSTOVOLJSTVO V ŠPORTIU 
• zaključena anketa prostovoljstvo v športnih organizacij (http://olympic.1ka.si/prostovoljstvosportu) 

– 39 vprašanj, 938 izpolnjevanj, 525 ustrezno izpolnjenih anket  
 
 
TEKOČI EU PROJEKTI 
• Workplace Active Certificate: 15. junij, sestanek partnerjev 
• European Social Character for Sport Events: poteka skladno s časovnico 
• Female Leaders of Tomorrow: dogovor z EK za zamrznitev projekta in prestavitev v leto 2022 (januar – junij) 
• Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environment: prestavitev aktivnosti OKS-ZŠZ v leto 2022 
 
 
NOVI EU PROJEKTI 
• RIGHTS OF SPORT-WOMEN IN EUROPE (ROSE) 
• cilj projekta: oblikovanje aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti žensk iz ranljivih skupin in izvedba pilotnih 

projektov 

https://bakla.olympic.si/
https://youtu.be/SmkqIvyw3CA
https://youtu.be/242axruHRzA
http://olympic.1ka.si/prostovoljstvosportut
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ŠPORT NA LOKALNI RAVNI 
 
POZITIVNA POBUDA ZA USTANOVITEV NOVIH OBČINSKIH ŠPORTNIH ZVEZ 
• 16. junija, Ustanovna seja Športne zveze Domžale 
 
OBISKI ŽUPANOV 
• 19. junija – Predsednik z vodjo RP Ptuj obiskal župana Žetal in Podlehnika 
 
 
REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ 
 
DELOVANJE REGIJSKIH PISARN OKS-ZŠZ 
• pripravljeno skupno poročilo o delovanju regijskih pisarn v obdobju januar – maj 2021 
 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA RP OKS-ZŠZ NA PROJEKTU SLOVENSKA BAKLA 
• nalog za izplačilno fiksnega dela 
• oblikovan predlog kriterijev za izračun variabilnega dela 
 
 
DRUGI PROJEKTI 
 
USPOSABLJANJE V ŠPORTU 
• predlog sprememb Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu 
• potekajo trije tečaji usposabljanja – predavanja in praksa v živo (umaknjen pogoj PCT) 
 
PRIZNAVANJE KOMPETENC 
• nove odločbe na pritožbe štirih strank Odvetniške pisarne Miro Senica in partnerji, d.o.o. 
• pojasnilo Javni agenciji RS za varstvo konkurence glede zaračunavanja stroškov postopka 
 
 
 

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

 


