
                                                      
 
 

                    

 
DRUŠTVOM  IN ORGANIZACIJAM  
OBČINE  JESENICE 
 
 
Zadeva  :  Povabilo  k  sodelovanju    
 
UVOD: 
 
Olimpijski komite Slovenije  je  vodilni  partner  v  evropskem  projektu Ekipne  Olimpijade 
(Team Olympiad). Nosilec projekta  za  območje Gorenjske  je  Športna  zveza  Tržič, 
soizvajalec projekta  pa  je  tudi  Športna  zveza  Jesenice,  ki je  v  izvedbo projekta  vstopila v  
sodelovanju  s  Zavodom  za šport  Jesenice. 
Poleg  naštetih  partnerjev  v  projektu  sodelujejo  še  Športna  zveza Slovenj Gradec  in  TIC 
Moravske  Toplice iz  Slovenije  ter  Sportunion Kaernten Celovec in Karitas Graz iz Avstrije. 
 
OPIS IN CILJI  PROJEKTA: 
 
Team Olympiad je projekt, ki je sofinanciran s strani ESRR ter nacionalnih in regionalnih javnih 
sredstev Slovenije in Avstrije. Projekt  traja od 1.4.2014 do 31.3.2015. V času trajanja projekta bodo z 
namenom medsebojnega sodelovanja in povezovanja Slovencev in Avstrijcev v obmejnem pasu 
potekale nove prireditve poimenovane Ekipne olimpijade. V navedenem obdobju bo v Sloveniji 
organiziranih 15 prireditev ter 6 v Avstriji.  Ena  od  slovenskih  prireditev bo  tudi  na  Jesenicah, 
predvidoma  19.9.2014. Če  bo  vreme  dopuščalo  bo prireditev v  športnem parku Podmežaklja 
(rezervna  lokacija je  telovadnica ene  od jeseniških  osnovnih  šol ).  
Ekipna olimpijada je športno družabna prireditev, ki spodbuja sodelovanje in medsebojno 
integracijo. 
 Poleg vpliva na udeležence je pomembna tudi z vidika razvoja turizma, razvoja športa v obmejnem 
pasu ter dolgoročnega povezovanja Slovencev in Avstrijcev z vključevanjem  
*vzpostavitev tesnejše povezave Slovenije in Avstrije v obmejnem območju preko dejavnosti projekta; 
*trajnostni razvoj novih programov socialne integracije in povezovanje prebivalstva športa. 
 
Cilji projekta so: 
v obmejnem območju;  
*zagotavljanje informiranosti, pridobivanje novih znanj, krepitev odnosov; 
*krepitev kadrov za izvajanje aktivnosti, možnost pretoka kadrov, ki izvaja program iz države v 
državo; 
*zagotavljanje enakih možnosti za ženske in moške, za obrobne specifične ciljne skupine (invalidi, 
otroci s posebnimi potrebami). 
*novi program, ki omogoča udeležbo različnim starostnim skupinam; 
*povezovanje prebivalcev Slovenije in Avstrije na zabavnih športno-rekreativnih prireditvah; 
*navezovanje stikov, vzpostavitev povezave športnih organizacij; 
*vzpostavitev novega tekmovalnega sistema, ki spodbuja udeležbo prebivalcev obeh držav; 
*večanje števila športno aktivnih v programu športne rekreacije; 
 
Na vsaki prireditvi – ekipni olimpijadi se tekmuje v 5 disciplinah, ki so enake na vseh 
prireditvah. Vsak lokalni organizator bo poleg pet disciplin obveznega programa dodal še dve 
po lastni izbiri.   
Discipline  niso  zahtevne, so  pa zabavne in  primerne  za  vse. Kot  organizatorji se  bomo  tudi  
potrudili,  da bomo  preživeli skupaj  nekaj prijetnih  zabavnih trenutkov tudi  ob  spremljajočem  
programu .    



                                                      
 
 

                    

 Naša  želja  je,  da  se  priložnost  sodelovanja   v projektu  oziroma  tudi  na  prireditvi  izkoristi  tudi  
za  medsebojno  spoznavanje  članov  posameznih  društev, ki  delujejo  v  občini  na  različnih  
področjih .  
 
Zato  vas  vabimo, da se  nam  pridružite  in  prijavite   za  sodelovanje  vsaj  eno  ekipo, če  pa  
želite  pa tudi  več .  Ekipa  šteje najmanj  5 do  8 članov. Priporočljivo  je(ni pa  obvezno) , da so  
ekipe  mešane (moški,ženske)  in  različne  starosti ( od 7  do neomejene  starosti). 
Če  kot  društvo  sodelujete  s  katerim  od društev  v sosednji  Avstriji  bi  bilo  zelo  veseli, da  
skupaj  z  njimi  sestavite  ekipo, lahko  pa  vaše  prijateljsko  društvo sestavi kar  svojo  ekipo. 
 
Predstavitev  tekmovalnih  disciplin : 

- Nogomet / streljanje  na  gol  
- Golf / udarci s  golf  palico ciljanje  tarče 
- Vlečenje  vrvi  
- Koordinirana  hoja  na dolgih  smučeh  
- Štafetna  igra ( lahko  hoja s  hoduljami, skakanje  v vreči …) 
- Igra  značilna  za  lokalno okolje : vodenje žogice s  hokejsko palico (ovire,slalom) 
- Igra po izbiri  organizatorja ( ostaja  tajna  do prireditve) 

V  vseh disciplinah  sodeluje  po  pet  članov  ekipe ( rezerve se lahko  menjavajo za  posamezne 
igre).  
 
V prilogi  vam pošiljamo  prijavnico , ki  jo izpolnite  in pošljete  nazaj na  naš naslov : Športna 
zveza  Jesenice Ledarska  ul.4  4270  Jesenice. ROK  ZA  PRIJAVE  JE  29.8.2014. 
V  prvem tednu  septembra,  bomo  vsem prijavljenim  ekipam poslali  vse  potrebne  
informacije v  zvezi s  tekmovanjem .  
Število  prijavljenih  ekip je  omejeno  na 18 , zato  pohitite  s  prijavo ! 
 
Če  pa  potrebujete  kakršno koli  informacijo  v zvezi  s  prijavo, pa smo vam  na voljo  na  
GSM 041 676 554  ali na emailu : zsj.koordinator@siol.net. 
 
  
 
Športna  zveza  Jesenice  
Sekretar : 
Branko  Jeršin   



                                                   

                                         

 
PRIJAVNICA NA TEKMOVANJE EKIPNA OLIMPIJADA – TEAM O LYMPIAD  

Tekmovanje z nazivom Ekipna olimpijada poteka v sklopu projekta z nazivom Team Olympiad, ki je sofinanciran s strani  
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.  

Projekt vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 
 
 
KRAJ IN DATUM PRIREDITVE:  __________________________________________________ 
 
 
IME EKIPE:     __________________________________________________ 
 
 
ČLANI EKIPE: 
 

IME IN PRIIMEK  LETNIK  SPOL  DRŽAVLJANSTVO INVALIDNOST 
ROJSTVA    

 
1. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
2. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
3. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
4. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
5. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
6. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
7. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
8. _______________________________ ________ M / Ž       SLO  / AUT  DA / NE  
 
 
 
VODJA EKIPE  
 
IME IN PRIIMEK:  ____________________________________ 
 
KONTAKTNI TELEFON:  ____________________________________ 
 
NASLOV E POŠTE:  ____________________________________ 
 
 

Vodja ekipe s podpisom potrjuje, da so podatki zapisani na prijavnici resnični. Člani ekipe so seznanjeni s 
pravili tekmovanja in bodo sodelovali na lastno odgovornost. Vsi člani ekipe potrjujejo, da so zdravi, 

vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravniško pregledani. Člani ekipe bodo upoštevali vsa navodila 
organizatorja. S podpisom vodje ekipe potrjujejo, da pristajajo na rizike v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in 
zato od organizatorja ne bodo uveljavljali kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. S podpisom vodje ekipe vsi 
člani soglašajo, da lahko organizator Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, navedene osebne podatke 

hrani in obdeluje v svojih zbirkah. Podatke, fotografije, izjave, posnetke pa organizator in nosilec projekta  
lahko neomejeno objavi v sredstvih javnega obveščanja in za potrebe poročanja projekta Team Olympiad. 

Nepravilno izpolnjena prijavnica pomeni diskvalifikacijo ekipe. 
 
 
 
Kraj in datum:_____________________________ Podpis vodje ekipe: _____________________________
  


