
 

 

ŠT. DOK.  

11-4/2017-198 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

Izvršni odbor OKS-ZŠZ  

 

  

 

 

Ljubljana, 26. 06. 2021 

ZADEVA 

Poročilo SSVŠ za 20. redno sejo IO OKS-ZŠZ 

 

Spoštovani, 

 

V času od 19. seje IO OKS-ZŠZ, 08. 06. 2021, se je Strokovni svet za vrhunski šport (SSVŠ) sestal na eni redni seji. V 

tem obdobju so se aktivnosti strokovne službe SSVŠ nanašale predvsem na zadeve vezano na projekt nastopa na 

olimpijske igre Tokio 2020, obdelavo vlog za evidenco kategoriziranih športnikov, Kariernega centra za športnike 

(programi dvojne kariere športnikov) 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. Kvalifikacijsko obdobje se zaključi 29. 06. 2021 z izjemo v košarki, kjer je kvalifikacijsko tekmovanje 04. 

07. 2021. Za večino športnih panog bo torej končno število športnikov znano konec junija, medtem pa se bo, zaradi 

kvalifikacije košarke v začetku julija, končna olimpijska reprezentanca lahko oblikovala šele po kvalifikaciji košarke. 

Opravlja se tudi stalna komunikacija z organizacijskim komitejem, ki je zaradi vseh ukrepov zelo intenzivna. 

 

ZOFEM Vuokatti 2021 

Na podlagi prestavitve Zimskega olimpijskega festivala evropske mladine Vuokatti 2021 na 20.-25. marec 2022 je na 

dnevnem redu seje IO OKS-ZŠZ obravnava posodobitve Projekta OFEM Vuokatti 2022. 

 

Registriranje in kategoriziranje športnikov v RS 

V mesecu junij je potekala obdelava vlog evidence kategoriziranih športnikov z začetkom veljavnosti 01. 07. 2021. Pred 

objavo evidence se čaka na sklep Strokovnega sveta RS za šport glede predloga 3. sklopa podaljšanj kategorizacij, ki 

jih je IO OKS-ZŠZ predlagal na svoji 19. seji. 

 

Športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2020/2021 

V okviru programa športnih štipendij je stekla obsežna analiza projekta športnih štipendij in revizija Pravilnika o 

štipendiranju športnikov in športnic v RS. Namen je bil, da se spremembe pravilnika obravnavajo na 20. seji IO OKS-

ZŠZ, vendar na podlagi usklajevanja pravilnika z MIZŠ prestavljamo obravnavo na kasnejše obdobje.  

 

Karierni center za športnike in Dvojna kariera športnikov 

V okviru Komisije športnikov MOK je bil 23. 06. 2021 organiziran klic s predstavniki športnikov z namenom predstavitve 

t.i. Playbook v3 in zaključnih priprav na OI Tokio 2020.  



2 

 

Klub slovenskih olimpijcev je ob Olimpijskem dnevu, 23. 06. 2021, vsem slovenskim olimpijcem in olimpijkam poslal 

čestitko. 

 

Komisija športnikov OKS-ZŠZ 

Kot predhodno najavljeno, je biatlonka Lena Repinc bila med kandidatkami za Winter Piotr Nurowski nagrado za 

najboljše mlade športnike v Evropi in vas obveščamo, da je bila v okviru 50. generalne skupščine EOC izbrana kot 

najboljša mlada zimska športnica Evrope v letu 2021. 

 

 

 

 

Strokovna služba SSVŠ 

 

 

 
 


