
 

                                                                            

 
Spoštovani prijatelji športa, 

 
Evropski teden športa bo v Sloveniji letos potekal že šestič, in sicer med 23. in 30. septembrom 2020. Gre za pobudo 
Evropske komisije, katere namen je spodbujanje prebivalstva k redni telesni dejavnosti. V njem že šesto leto zapored 
sodeluje tudi Slovenija. Skupaj je v letu 2019 k iniciativi pristopilo 42 evropskih držav, v katerih so v tem tednu organizirali 
23.800 promocijskih dogodkov, na katerih je aktivno sodelovalo več kot 15 milijonov državljank in državljanov sodelujočih 
evropskih držav. Del tega je bila tudi Slovenija.  
 
Vabimo vas, da s svojimi aktivnostmi spodbudite prebivalce Slovenije k športnemu udejstovanju, da skupaj ozaveščamo 
o pomenu redne telesne dejavnosti in pozitivnih učinkih športa. V zadnjem obdobju se soočamo z novimi izzivi, ki jih pred 
nas postavlja pandemija COVID 19. Verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi in sodelovanjem uspešno premagamo tudi 
ta izziv, pri čemer je šport zagotovo tista dejavnost, ki nas krepi. Ne le telesno, temveč tudi duševno zdravje.  
 
Evropski teden športa bomo letos v Sloveniji obeželili še posebej ponosno. Država je namreč na pobudo OKS-ZŠZ 
razglasila 23. september za nov državni praznik, dan slovenskega športa. Prizadevamo si, da bo praznik športa tisti dan v 
letu, ki ga bomo proslavili z lastnim športnim udejstovanjem ter s tem pokazali, da smo športni narod. Ves teden 
pripravljamo številne dogodke po Sloveniji, ki bodo potekali pod sloganom #BeActive, #BodiAktiven.  
 
Evropski teden športa ponuja tudi priložnost za povezovanje, združevanje in vključevanje preko športa na evropski, 
nacionalni in lokalni ravni. Pri pripravi in izvedbi projekta se povezujemo številne institucije: športne organizacije, 
ministrstva, strokovne institucije, vzgojno-izobraževalni zavodi ter druge organizacije na lokalni in nacionalni ravni. 
Pridružite se nam. 
 
KAKO LAHKO SODELUJETE? 
Na spletni strani projekta http://ewos.olympic.si/objavi-dogodek/ registriraje dogoke, ki jih želite ponuditi v okviru 
Evropskega tedna športa v tednu od 23. do 30. septembra 2020 (brezplačna uporaba objektov, predstavitev vaših športnih 
programov oziroma organizirane vodene vadbe in podobno). Na OKS-ZŠZ bomo v okviru promocije Evropskega tedna 
športa zagotovili objave vseh aktivnosti. Tako na digitalnih platformah kot v posebni tiskani prilogi »Evropski teden športa«, 
ki kot priloga Dela in Slovenskih novic izzide 21. septembra.  
 
K SODELOVANJU VABIMO:  
 Lastnike in upravljavce športnih objektov: lokalne skupnosti, športna društva in klube ter zasebnike, da v času 

Evropskega tedna športa odprejo vrata in omogočijo brezplačno vadbo vsem zainteresiranim javnostim. 
 Izvajalce športnih programov: športne organizacije, zasebne športne delavce, javne ustanove, da podprejo iniciativo 

»teden odprtih vrat« in ponudijo brezplačno udeležbo na programih, ki jih izvajajo. 
 Izobraževalne institucije (šole, vrtce in srednje šole), da se pridružijo iniciativi. 
 Druge strokovne ustanove (npr. kulturne, zdravstvene institucije), ki s svojimi projekti in programi prispevajo k ciljem 

Evropskega tedna športa. 
 Vse državljanke in državljane Slovenije. 

 
 
Pridružite se nam in preko športa prispevajmo k boljši družbi.  
Več informacij o iniciativi in osrednjih dogodkih, si lahko preberete tudi na spletni strani projekta http://ewos.olympic.si.   
 
S spoštovanjem,  

         

 
mag. Janez Sodržnik       Bogdan Gabrovec 
Prvi podpredsednik       Predsednik 
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