
   
 

 

         Ljubljana, 10.6.2021 

 

 

ZADEVA: 23. september, Dan slovenskega športa – šolski športni dan  

 

 

Spoštovani športni pedagogi, 

 

z uveljavitvijo Zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – ZPDPD-E 

(Uradni list RS, št. 92/20 z dne 29. 6. 2020) je junija lansko leto slovenski šport dobil svoj državni praznik. Dan 

slovenskega športa smo Slovenke in Slovenci premierno praznovali 23. septembra 2020.  

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pri obeležitvi državnega praznika, Dan slovenskega športa, pridružite z organizacijo 

šolskega športnega dne vaše šole. Športni pedagodi s svojim delom pomembno ustvarjate temelje zdravega 

telesnega in vsestranskega razvoja naših otrok in mladine ter prispevate k razvoju športa v Sloveniji. Tudi v 

letošnjem letu želimo povezani skupaj z vami in številnimi drugimi organizacijami spodbuditi slehernega med nami, 

da se redno ukvarja s športom, tisto dejavnostjo naše družbe, ki pomembno pozitivno vpliva na telesno in duševno 

zdravje. Šolajoči se otroci in mladi so bili v preteklem obdobju na tem področju še posebej prikrajšani, zato je prav, 

da jim namenimo posebno pozornost. 

 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, pobudnik razglasitve praznika Dan slovenskega športa, si z 

mrežo športnih organizacij in drugih partnerjev prizadeva, da bo nov slovenski praznik dan, ki bi ga sleherni 

državljan preživel športno. Želimo si, da bi na ta dan vsak posameznik z lastnim športnim udejstvovanjem izrazil 

svoj odnos do športa, odnos do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdravje, vzgaja, 

spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo ter krepi narodno zavest. 

 

V veliko podporo in priznanje nam bo, v kolikor Dan slovenskega športa, kot nov državni praznik, umestite v šolski 

koledar za leto 2021. K sodelovanju smo preko združenja ravnateljev pozvali tudi vse ravnatelje slovenskih šol. 

 

Dovolite, da vas ob tej priložnosti tudi povabimo, da športni dan preživite v naši družbi. OKS-ZŠZ v sodelovanju s 

številnimi partnerji v četrtek, 23. septembra, med 9. in 18. uro pripravlja osrednji dogodek Dan slovenskega športa, 

ki je predviden v Parku Tivoli v Ljubljani. V prilogi pošiljamo prijavnico in vas vljudno prosimo, da jo v primeru 

interesa po sodelovanju na tem dogodku vrnete na naslov OKS-ZŠZ, sportzavse@olympic.si. Vaša prijava je 

izključno informativna, v tem trenutku za vas ni zavezujoča, nam bo pa v veliko pomoč pri pripravi dogodka. 

Zavedamo se, da bo izvedba močno odvisna tudi od epidemioloških razmer v državi in s tem povezanih ukrepov, 

zato bomo seveda tozadevne odločitve Vlade spremljali z vso pozornostjo in izvedbo dogodka ustrezno prilagajali.   

 

Za vašo podporo in sodelovanje se vam v naprej iskreno zahvaljujemo.  

 

S spoštovanjem,  

 

 

         mag. Janez Sodržnik 

         Prvi podpredsednik 

 

 

Priloga: Prijavnica, 23. september, Ljubljana – park Tivoli 
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