
 

 

 
 

 

Spoštovani člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ! 
 
 

V obdobju med sejama (oktober-november 2022), smo izvajali aktivnosti na vseh treh glavnih področjih 
letnega delovnega načrta SOA in EU projektne pisarne.  
 
 
 
1. Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa 

 
V jeseni smo nadaljevali z izvajanjem programa Športajmo in berimo. Delavnice za mlade športnike smo 
izvedli v Novem mestu in Radovljici. Mladim športnikom pa so svoje izkušnje predajali nekdanji vrhunski 
športniki Darko Đurić, Tadeja Brankovič, Martin Hvastija, Klemen Bauer in Sara Isaković. V sklopu 
nacionalnega programa spodbujanja bralne pismenosti, smo na strokovnem izobraževanju za pedagoge in 
knjižničarje, ki je potekalo preko Zoom aplikacije, predstavili program športajmo in berimo. Uvodni nagovore 
sta imela Miroslav Cerar in Andrej Miklavc. Na izobraževanju je sodelovalo več kot 500 udeležencev iz cele 
Slovenije.   
 
Na področju povezovanja športa, kulture in umetnosti smo uskladili medresorsko sodelovanje z 
Ministrstvom za kulturo. V začetku oktobra smo program izvedli v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, 
Tehniškem muzejem Slovenije v Bistri, Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani, Planinskem muzeju v 
Mojstrani in Smučarskem muzeju v Tržiču.  
 
V oktobru smo izvedli tudi program promocije olimpizma in olimpijskih iger za starostnike v DEOS Vič. Pri 
izvedbi je sodeloval olimpijec Ivo Čarman, ki je predstavil olimpijske igre in tudi njegovo udeležbo na igrah 
v Sarajevu.  
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V novembru je v Ljubljani potekalo srečanje s predstavnikom Unesca g. Phillipom Mullerjem in gosti iz tujine, 
ki so predstavili platformo Fit4Life. Gre za izredno pomembno platformo, pri kateri želimo uveljaviti OKS kot 
enega od primerov prakse na mednarodni ravni. Vsebinsko se navezuje na področje športnikove kariere in 
zagotavljanje podpore športnikom pri iskanju.  
 
V oktobru in novembru smo bili vključeni tudi v zaključevanje prvega mandata delovanja Evropske 
olimpijske akademije, ki je bila septembra 2018 ustanovljena v Ljubljani. Uskladili smo program volilnega 
kongresa, pripravili osnutek dolgoročne strategije in gradiva za poročanje o mandatnem obdobju 2018-
2022. Kongresa v Frankfurtu se udeležita Miroslav Cerar in Aleš Šolar. Podana je tudi vloga za kandidaturo 
za člana Izvršnega odbora EOA. Kandidat je dolgoletni član SOA in predavatelj na Fakulteti za šport dr. 
Tomaž Pavlin.  
 
 
2. Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja 
 
 
Na tematiko odgovornega ravnanja v športu smo v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru 11. 
oktobra izvedli srečanje – posvet, na katerem smo se dotaknili različnih tematik na področju odgovornega 
ravnanja v športu. Zaključke posveta smo predstavili tudi na Dnevih OKS v panelu Družbeno odgovorno 
ravnanje v športu. Izpostavimo lahko nekatere zaključke, da je to izredno pomembna tematika, ki jo je v 
športu potrebno stalno obravnavati in se primerno odzivati na probleme in situacije. Prav tako je bilo 
izpostavljeno, da moramo še okrepiti aktivnosti za prevencijo in ozaveščanje. Kar se pa obravnav primerov 
tiče pa razmisliti o vzpostavitvi enotnega sistema na državni ravni, ki bo imel sposobnost in pristojnost 
obravnave tudi zahtevnejših primerov nepravilnosti in zlorab.  
 
Portal Žvižgavka deluje, sproti spremljamo prijave. V obdobju med sejama smo prejeli dve prijavi, ki bosta 
predstavljeni na seji Komisije za etična vprašanja športa.  
 
Vsem zvezam – članicam OKS-ZŠZ smo poslali kratek vprašalnik o izvajanju aktivnosti na področju 
družbeno odgovornega ravnanja v športu. Pri tam pa povprašali o uskladitvi oziram sprejetju Etičnega 
kodeksa delovanja v športu, Objavi vsebin kodeksa na spletnih straneh zvez in vzpostavljeni povezavi do 
portala Žvižgavka. S strani zvez smo prejeli odgovore, ki nakazujejo na to, da bo potrebno še veliko 
prizadevanj za uveljavljanje družbeno odgovornega ravnanja tudi znotraj članic OKS 
 
Sodelovali smo na delavnicah za mlade športnike. Olimpijec in ambasador MOK kampanje Verjemi v šport 
Andrej Miklavc, je na delavnicah uspešno predstavljal vrednote v športu, olimpijsko zgodovino in tudi 
področje preprečevanja nepravilnosti v športu.   
 
Predstavniki Slovenije (Miroslav Cerar, Sonja Poljšak in Robert Perc, ki je tudi član Izvršnega odbora 
Evropskega fair play združenja v novem mandatu), so se udeležili EFPM kongresa v Rimu. Na kongresu je 
bila tudi razglasitev prejemnikov priznanj za fair play. Med slovenskimi športniki je priznanje prejel mladi 
športnik v panogi ju-jitsu Aleks Švelc.  
 
 
 
3. Vodenje in koordinacija projektov s finančno podporo Evropske unije 
 
 
OKS je nadaljeval z izvajanjem nalog pri projektih, ki jih vodi in pri katerih sodeluje kot projektni partner 
projektov, ki potekajo ob podpori evropskih finančnih mehanizmov.  
 
V septembru smo zaključili projekt Razvoj kadrov v športu, ki je potekal v letih 2016-2022 in v začetku 
oktobra oddali končno poročilo. Pri projektu gre za izjemne učinke na področju športa, podporo vrhunskim 
športnikom po zaključku tekmovalne kariere in možnost pridobitve usposobljenosti ali izobrazbe.  Projekt 
se je vsebinsko zelo dobro zaključil, prav tako je bil OKS pri črpanju sredstev zelo uspešen.  Skupno končno 
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poročilo, gradiva zaključne konference in usmeritve za nadaljnje aktivnosti, je objavljen na spletni strani 
projekta Razvoj kadrov - Olimpijski komite Slovenije (olympic.si).  
 
V oktobru smo izvedli tudi zaključno konferenco projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu in 
predstavili rezultate projekta, ki je trajal v letih 2018-2022. Konec meseca novembra se zaključi tudi ta 
projekt in v decembru oddajamo končno poročilo. Vsebinsko je bil projekt zelo uspešen kljub določenim 
omejitvam in težavam povezanimi s COVID 19 pandemijo. Finančna realizacija je nekoliko nižja od prvotno 
načrtovane, saj smo v obdobju covida morali prilagajati izvajanje tečajev, ki so potekali na daljavo in stroški 
za izvedbo niso nastajali v polnem obsegu. Pobuda za prenos sredstev na drugo stroškovno kategorijo 
(nakup opreme za izvajanje usposabljanj) pa s strani MIZŠ ni bila potrjena.  
 
V oktobru in novembru so intenzivno potekale tudi aktivnosti na projektih, ki potekajo ob podpori programa 
Erasmus +. V Portorožu je potekal partnerski sestanek projekta OD4SG, katerega glavni cilj je prispevati k 
izboljšanju delovanja in upravljanja športnih organizacij. V novembru je v Londonu potekal sestanek projekta 
Green sport hub za vključevanje elementov trajnosti v delovanje športnih organizacij. Organizirali so bili tudi 
sestanki na daljavo pri projektu Atlas, ki se konec leta zaključuje.  
 
OKS je z Evropsko komisijo podpisal pogodbo za izvajanje projekta prostovoljci na EYOF Maribor 2023. 
Prav tako so bile usklajene partnerske zadeve novih izbranih projektov, ki bodo pričeli z aktivnostmi v letu 
2023 (OCEAN za vzpostavitev varovanja okolja in zmanjševanje emisij v sodelovanju z EOC ter projekt 
BESST za uveljavljanje safeguardinga v športnih organizacijah, ki bo potekal v sodelovanju z EOA. 
 
Imenovana delovna skupina za pregled stanja na področju športa invalidov in pripravo predlogov za razvoj 
športa invalidov v Republiki Sloveniji je v obdobju med sejama redno sestajala. Pripravljeni so nekateri 
pomembni podatki o stanju športa invalidov ter tudi predlagani ukrepi za razvoj športa invalidov, ki bi lahko 
bili vključeni v nove projekte in programe. Na seji IO OKS bo kratko poročilo o delu projekte skupine 
predstavljajo v samostojni točki dnevnega reda.  
 
 
 
S športnimi pozdravi! 
     
Miroslav Cerar, 
Predsednik SOA  

 

 

 

 

 
 

https://www.olympic.si/trenerji/razvoj-kadrov

