
 

 

 

Skladno z določili 41. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 

Izvršni Odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez sklicuje 

51. SEJO SKUPŠČINE 

OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ, ki bo 

v petek, 16. decembra 2022 ob 12. uri 

v Grand hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana 

 

Predlog dnevnega reda: 

Izvolitev organov Skupščine OKS-ZŠZ 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Zapisnik s 50. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

4. Poslovnik o delu Skupščine OKS-ZŠZ 

5. Volitve predsednika OKS-ZŠZ 

6. Mandatno poročilo OKS-ZŠZ 2018-2022 

7. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023  

8. Članstvo OKS-ZŠZ 

9. Volitve za organe in komisije OKS-ZŠZ 

10. Razno 

 

Gradivo bo v poslovniškem roku (15 dni pred sejo) objavljeno na spletnih straneh www.olympic.si ter 

posredovano delegatom skupščine po elektronski pošti. 

 

Z olimpijskimi pozdravi! 

 

         Bogdan Gabrovec l. r. 

         predsednik OKS-ZŠZ 

 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

delegatom Skupščine OKS-ZŠZ 

dodatno vabljenim 

  

 

 

Ljubljana, 22.11.2022 

 

http://www.olympic.si/


 

 

 

ZAPISNIK 50. REDNE SEJE SKUPŠČINE OKS – ZŠZ, 

ki je bila dne, 16.06.2022 ob 15.uri 

v Modri dvorani, Celjski sejem, Dečkova 1, Celje 
 

 

PRISOTNI:  

I. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

a. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov: 

Roman Dobnikar (Atletska zveza Slovenije), Nika Reher (Boksarska zveza Slovenije), Gregor Rigler (Curling zveza 

Slovenije), Edvard Kolar (Gimnastična zveza Slovenije), Romeo Podlogar (Jadralna zveza Slovenije), Bogdan 

Gabrovec (Judo zveza Slovenije), Pavel Marđonović (Kolesarska zveza Slovenije), Bojan Velkavrh (Konjeniška 

zveza Slovenije), Matej Erjavec (Košarkarska zveza Slovenije), Marjan Ilar (Lokostrelska zveza Slovenije), Stanko 

Glažar (Nogometna zveza Slovenije), Metod Ropret (Odbojkarska zveza Slovenije), Matej Planko (Planinska zveza 

Slovenije, Fiona Johnson Kocjančič (Plesna zveza Slovenije), Suzana Majcen Dvoršak (Rokoborska zveza 

Slovenije), Uroš Mohorič (Rokometna zveza Slovenije), Ivan Šček (Rugby zveza Slovenije), Rok Ponikvar 

(Sabljaška zveza Slovenije), Milan Sirše (Sankaška zveza Slovenije), Iztok Kvas (Slovenska rolkarska zveza), Luka 

Steiner (Smučarska zveza Slovenije), Tomaž Barada (Taekwon-do zveza Slovenije), Jošt Dolničar (Veslaška 

zveza Slovenije), Andraž Žurman (Zveza vaterpolskih društev Slovenije), Andrej Grah (Zveza za hokej na travi 

Slovenije). 

 

b. Predstavniki nacionalnih športnih zvez športov, ki jih MOK priznava 

Simon Jurkovič (Avto-moto zveza Slovenije), Aljaž Britvič (Cheer zveza Slovenije), Bojan Bajc (Kegljaška zveza 

Slovenije; Bojan Bajc je na sejo prišel kasneje, in sicer po potrditvi verifikacijskega poročila, zato v verifikacijskem 

poročilu ni upoštevan), Dušan Petrovič (Orientacijska zveza Slovenije), Mitja Slavinec (Slovenska potapljaška 

zveza), Iztok Vorkapič (Slovenska zveza tajskega boksa), Nina Rob (Šahovska zveza Slovenije), Damjan Lukman 

 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

 

 

 

Ljubljana, 20.06.2022 
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(Zveza društev petanke Slovenije), Peter Marc (Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005), Marko Mrdjenovič (Zveza 

za baseball in softball Slovenije). 

 

c. Predstavniki nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov 

Robert Perc (Ju jitsu zveza Slovenije), Samo Železnik (Powerlifting zveza Slovenije – zveza troboja), Zoran 

Kačičnik (Slovenska univerzitetna športna zveza), Egon Brecelj (Zveza za športni ribolov na morju Slovenije). 

 

II. Predstavniki lokalnih športnih zvez: 

Ivan Gerjevič (Regijska pisarna Brežice), Ivan Kapitler (Regijska pisarna Celje), Andrej Cevc in Milan Knez (oba 

Regijska pisarna Grosuplje), Biserka Drinovec in Branko Jeršin (oba Regijska pisarna Jesenice), Tadej Peranovič 

(Regijska pisarna Kranj), Janez Sodržnik (Regijska pisarna Ljubljana), Bojan Geiser in Ljubo Germič (Regijska 

pisarna Maribor), Rajko Kralj in Miran Müllner (Regijska pisarna Nova Gorica), Milan Kodrič in Patricia Jerman 

(Regijska pisarna Novo mesto), Tomislav Tiringer (Regijska pisarna Postojna), Bojan Fajs (Regijska pisarna Ptuj), 

Miran Kos (Regijska pisarna Slovenj Gradec), Bogdan Plaznik (Regijska pisarna Velenje). 

 

III. Predstavniki športnih zvez in združenj 

a. Predstavniki športnih zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

Frane Merela (Zveza tabornikov Slovenije). 

 

b. Predstavniki športnih zvez in združenj 

Igor Lukšič (Zveza karate organizacij Slovenije). 

 

c. Predstavniki zamejskih športnih organizacij 

/ 

 

IV. Komisija športnikov OKS-ZŠZ 

Raša Sraka Vuković in David Miklavčič. 

 

V. Klub slovenskih olimpijcev 

Katja Koren Miklavec, Petra Robnik. 

 

VI. Individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ 

/. 

 

Ostali prisotni: Aleš Remih (FŠO), Maja Bobnar (ZŠIS-PK), Lovrencij Galuf (Judo zveza Slovenije), Anton Noner (ŠZ 

Slovenske Konjice), Marjan Plavčak (ZDŠP Slovenija), Matevž Žugelj (ITF Slovenija), Jernej Kovačič (ŠZ Zagorje), 

Tadej Japundža (ŠZ Prebold), Špela Hus (GZS), Damijan Nacevski (ASZJ), Marko Milič in Jakob Čebašek (KZS), 

strokovna služba OKS-ZŠZ, novinarji. 
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Uvodoma je Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ, vse prisotne lepo pozdravil na 50. redni seji Skupščine  

OKS-ZŠZ. Sledila je minuta molka v spomin pred kratko preminulim športnim prijateljem Marku Račiču, Janku Strelu 

in Mihi Žibratu. 

 

Sledila je seznanitev s podpisi pogodb MOK z 11 štipendisti v individualnih športnih panogah za OI Pariz 2024. Nato 

so sledili podpisi dogovora za podporo kolektivnim športnim panogam za OI Pariz 2024, katere so podpisali Matej 

Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije, Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije ter Uroš 

Mohorič, direktor rokometnih reprezentanc Rokometne zveze Slovenije. O športnih načrtih in ciljih so spregovorili Tilen 

Kodrin (rokomet), Jakob Čebašek (košarka) in Marko Milič (del strokovne ekipe košarkarjev). 

Moderator Matic Švab je nadalje povedal, da je bila Nika Prevc na EOC skupščini v Skopju izbrana za najboljšo mlado 

športnico Evrope. Nato je besedo predal Janezu Sodržniku, ki je predstavil izjemno uspešno pripravljen in izveden 

kongres Tafisa, ki je potekal v mesecu juniju v GH Bernardin. 

 

Sledil je uradni začetek seje. Bogdan Gabrovec je predlagal naslednje organe Skupščine OKS-ZŠZ: 

Delovno predsedstvo v sestavi: Bogdan Gabrovec (predsednik), Janez Sodržnik, Tomaž Barada in Blaž Perko (člani). 

Verifikacijsko komisijo: Aljaž Britvič (predsednik), Biserka Drinovec, Bogdan Plaznik, Milan Knez in Samo Košir (člani). 

Zapisničarko: Bojana Okorn Počivavšek. 

Overovatelja zapisnika: Branko Jeršin in Zoran Kačičnik. 

 

Ker s strani članov skupščine ni bilo drugačnega predloga, je Bogdan Gabrovec prisotne pozval h glasovanju o sestavi 

vseh delovnih teles skupščine, in sicer z dvigom glasovalnih lističev. Predlog sestave delovnih teles za 50. redno 

skupščino je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

161-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ skladno s 46.členom Pravil OKS-ZŠZ za 50. redno sejo 

Skupščine OKS-ZŠZ imenuje: 

Verifikacijsko komisijo v sestavi: Aljaž Britvič (predsednik), Biserka Drinovec, 

Bogdan Plaznik, Milan Knez in Samo Košir (člani) 

Zapisničarko: Bojana Okorn Počivavšek 

Overovatelja zapisnika: Branko Jeršin in Zoran Kačičnik 

 

Bogdan Gabrovec je ugotovil, da so delovna telesa seje imenovana, zato je delovnemu predsedstvu predlagal, da 

prične z vodenjem seje. Verifikacijska komisija je med tem že opravila s svojim delom, zato je predlagal njeno poročilo. 

 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Aljaža Britviča, predsednika Verifikacijske komisije, da je podal poročilo o 

verifikaciji prisotnih članov skupščine in na podlagi tega ugotovil sklepčnost: 
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1. Od 38 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ OLIMPIJSKIH ŠPORTOV  

(2 glasova) 

je prisotnih 25 predstavnikov. 

(zeleni glasovalni lističi) 

2. Od 24 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ ŠPORTOV, KI JIH MOK 

PRIZNAVA 

je prisotnih 9 predstavnikov. 

(beli glasovalni lističi) 

3. Od 14 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ NEOLIMPIJSKIH ŠPORTOV 

so prisotni 4 predstavniki. 

(beli glasovalni lističi) 

4. Od 2 ŠPORTNIKOV, PREDSTAVNIKOV 

KOMISIJE ŠPORTNIKOV OKS-ZŠZ (2 glasova) 

sta prisotna 2 športnika. 

(beli glasovalni lističi) 

5. Od 2 ŠPORTNIKOV, PREDSTAVNIKOV KLUBA 

SLOVENSKIH OLIMPIJCEV (2 glasova) 

sta prisotna 2 športnika. 

(bela glasovalna lističa) 

6. 1 INDIVIDUALNI USTANOVITELJ OKS-ZŠZ ni prisoten / 

7. 1 PREDSTAVNIK ŠPORTNIH ZVEZ IN 

ZDRUŽENJ 

je prisoten 1 predstavnik. 

(beli glasovalni listič) 

8. 1 PREDSTAVNIK ZAMEJSKIH ŠPORTNIH 

ZDRUŽENJ 

ni prisoten. /. 

9. Od 4 PREDSTAVNIKOV ZVEZ IN ZDRUŽENJ, KI 

SE PRETEŽNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZA 

VSE 

je prisoten 1 predstavnik. 

(beli glasovalni lističi) 

10. Od 30 PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ PO REGIJSKIH PISARNAH 

je prisotnih 18 predstavnikov. 

(rumeni glasovalni lističi) 

  

Člani komisije so ugotovili, da je bilo od 117 članov Skupščine OKS-ZŠZ, ki imajo glasovalno pravico, prisotnih 62 

članov in da je bilo od 38 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih športov prisotnih 25 članov.  

Ker je za sklepčnost Skupščine OKS-ZŠZ, skladno s 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, potrebna prisotnost najmanj 59 članov 

skupščine z glasovalno pravico, od katerih mora biti najmanj 20 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih 

športov, je bilo ugotovljeno, da je 50. seja Skupščine OKS-ZŠZ, skladno s 36. in 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, sklepčna 

in je lahko nadaljevala z delom. 

 

Skupščina skladno s poročilom verifikacijske komisije potrjuje sklepčnost na 50. seji Skupščine OKS-ZŠZ in lahko 

nadaljuje z delom. ZA so glasovali vsi prisotni delegati. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

162-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ skladno s 36. in 45.členom Pravil OKS-ZŠZ soglasno potrjuje 

poročilo verifikacijske komisije in s tem tudi sklepčnost na 50. redni seji. 

 

Bogdan Gabrovec je nadalje ugotovil, da je v času od zadnje seje skupščine prišlo do nekaterih zamenjav predstavnikov 

zvez članic, in sicer je lepo pozdravil nove delegate, ki jih je predlagal skupščini v formalno potrditev, in sicer: 
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• Triatlonska zveza Slovenije namesto g. Jureta Lebna, je predlagal predsednika Dušana Olaja. 

• Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005 namesto g. Antona Anderliča, je predlagal zamenjavo z g. Petrom 

Marcem. 

• Strelska zveza Slovenije namesto g. Janeza Slaparja je predlagal g. Andraža Lipolta. 

Te predlogi kandidatov so bili poslani z gradivom za skupščino. Od takrat pa smo na OKS-ZŠZ prejeli še naslednje 

predloge: 

• Avto-moto zveza Slovenije namesto g. Antona Breznika je predlagal zamenjavo s predsednikom Andrejem 

Brglezom. 

 

Nihče od prisotnih ni imel zadržka in delegati so nove člane soglasno potrdili. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

163-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ verificira nove predstavnike, ki so jih predlagale zveze: 

• Dušan Olaj (Triatlonska zveza Slovenije) 

• Peter Marc (Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005) 

• Andraž Lipolt (Strelska zveza Slovenije) 

• Andrej Brglez (Avto-moto zveza Slovenije) 

Novi predstavniki s tem pridobijo glasovalno pravico na Skupščini OKS-ZŠZ. 

 

2. Potrditev dnevnega reda 

 

Bogdan Gabrovec je predlagal v potrditev predlog dnevnega reda, ki je bil poslan v vabilu na 50. sejo Skupščine OKS-

ZŠZ. Predlog dnevnega reda se glasi: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Zapisnik 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 

5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021: 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ  

6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022 

7. Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

8. Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2021 

9. Letno poročilo SLOADO za leto 2021 

10. Pobude in predlogi 

11. Razno 

 

Bogdan Gabrovec je podal predlog dnevnega reda na glasovanje, ki se je izvedlo z dvigom glasovalnih lističev. Bogdan 

Gabrovec je ugotovil, da je bil predlagani dnevni red seje soglasno sprejet. 
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Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

164-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predlagani dnevni red 50. redne seje, ki je 

sledeč: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Zapisnik 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 

5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021: 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ  

6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022 

7. Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

8. Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2021 

9. Letno poročilo SLOADO za leto 2021 

10. Pobude in predlogi 

11. Razno 

 

 

3. Zapisnik 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

 

Predsednik Bogdan Gabrovec je povedal, da je bil zapisnik 49. redne seje poslan kot gradivo vsem delegatom. 

Na sami seji ni bilo pripomb na zapisnik 49. seje Skupščine OKS-ZŠZ, zato je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

165-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje zapisnik 49. redne seje skupščine z dne 16.12.2021. 

 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Mateja Erjavca, predsednika Komisije za organiziranost in pravne zadeve OKS-

ZŠZ, ki je predstavil tematiko, ki jo je predhodno odobrila Komisija za pravne zadeve in organiziranost in IO OKS-ZŠZ. 

Skupščini je tako predlagal sprejem v članstvo OKS-ZŠZ tri nove članice, in sicer Pitch&Putt zvezo Slovenije, Padel 

športno zvezo Slovenije ter E-športno zvezo Slovenije.. 

Vse tri predlagane nove članice so člani Skupščine soglasno potrdili. 

 

Sklepi Skupščine OKS-ZŠZ: 

166-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Pitch&Pull zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se ga uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«. 
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167-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Padel športno zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«. 

168-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se E-športno zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja.« 

 

Nadalje je prisotne seznanil, da sta Zveza športnih društev Trbovlje in Športna zveza Dobrovnik prenehali z delovanjem. 

Predlagal je prenehanje članstva obema zvezama, s čimer so člani Skupščine soglašali in sprejeli naslednja sklepa: 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

169-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznani, da Zvezi športnih društev Trbovlje zaradi prenehanja 

delovanja preneha članstvo v OKS-ZŠZ. 

170-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznani, da Športni zvezi Dobrovnik zaradi prenehanja delovanja 

preneha članstvo v OKS-ZŠZ. 

 

 

5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Blažu Perku in Maticu Švabu, ki sta predstavila Letno poročilo za leto 2021, tako 

vsebinsko kot finančno. Ocena celotnega leta je po mnenju Blaža Perka pozitivna. 

Razprave ni bilo. 

Predstavljeno Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 so prisotni delegati soglasno sprejeli. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

171-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno sprejema Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021. 

 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Andražu Žurmanu, predsedniku Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, ki je predstavil 

poročilo. Strinjal se je s predhodnikoma, da strokovna služba OKS-ZŠZ dela dobro, pazi na finance in uresničuje zadane 

cilje. Povedal je, da je dvakrat opravil nadzor in je zadovoljen, tako s posredovani informacijami kot tudi s tem, kako 

OKS-ZŠZ deluje. Na koncu se je zahvalil Boštjanu Tušarju, da je Zveza vaterpolskih društev Slovenije po petih letih 

lahko primer, kako se z vztrajnim delom da zvezo od začetka postaviti na noge, da je zveza takšna, kot je sedaj. 

Bogdan Gabrovec je poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ dal na glasovanje. 1 BEL glas je bil VZDRAŽN, ostali so 

glasovali ZA. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

172-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ. 
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6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022 

 

Predsednik Bogdan Gabrovec je predal besedo Maticu Švabu, ki je predstavil predlagani rebalans finančnega načrta 

za leto 2022. 

Edvard Kolar je v razpravi pohvalil odlično delo, skrbnost in dolgoročni pogled vodstva na organizacijo. Povedal je, da 

se struktura prihodkov izboljšuje, vedno več odhodkov pa gre v programe, kar je dobro. Na predlagani sklep ni bilo 

pripomb in je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

173-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022. 

 

7. Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Blaža Perka, ki je predstavil kronološki pregled postopka priprave sprememb 

Pravil OKS-ZŠZ in ključne poudarke. V gradivu, ki so ga delegati prejeli k tej točki dnevnega reda seje, so novosti oz. 

spremembe glede na trenutno veljavna Pravila označene z rumeno barvo. Cilj sprememb je boljše in učinkovitejše 

delovanje organizacije. 

Ključni poudarki sprememb Pravil OKS-ZŠZ so: 

1. Tehnični in redakcijski popravki ter dopolnitve. 

2. Uvedba možnosti izvedbe sej organov na daljavo z izjemo volitev. 

3. Uvedba obvezne 20% kvote za nasprotni spol najmanj v Izvršnem odboru OKS-ZŠZ (promocija, 

spodbuda in postopna uvedba do 2026 tudi za druge organe OKS-ZŠZ). 

4. Opredelitev regijskih pisarn (največ 15), ki so razporejene po statističnih regijah RS in praviloma locirane 

na najbolj reprezentativnih  lokalnih športnih zvezah v regiji. 

5. Sprememba obveznega članstva v Skupščini OKS-ZŠZ kot pogoja za članstvo v drugih organih OKS-

ZŠZ potem, ko je bil posameznik že izvoljen za člana v posameznem organu OKS-ZŠZ na volilni skupščini. 

6. Zahtevan pogoj izkušenj za delo v posameznih organih oz. na posameznih funkcijah. 

7. Uvedba omejitve največ 3 mandatov za predsednika OKS-ZŠZ; posameznik je torej lahko predsednik OKS-

ZŠZ skupaj največ 12 let. 

8. Uvedba novega podpredsednika OKS-ZŠZ, ki je bivši ali aktualni športnik/-ca in ga izvolijo športniki iz 

Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev izmed sebe in ga Skupščina OKS-ZŠZ evidentira. 

9. Določitev 3. podpredsednika OKS-ZŠZ kot podpredsednika za področje gospodarstva in financ.  

10. Člane IO OKS-ZŠZ, ki so predhodno izvoljeni ali imenovani s strani kvalificiranih predlagateljev, skupščina 

evidentira (predstavnik športnikov, individualni ustanovitelj, predstavnik sponzorja, predstavnik športa 

invalidov). 

11. Formalizira se vloga Kolegija predsednika. 

12. Volitve podpredsednikov – izvoljeni predsednik mora predložiti listo za 3 podpredsednike. Kandidat za 

podpredsednika je lahko na listi samo enega kandidata za predsednika. 
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13. Volitve članov IO OKS-ZŠZ – izvoljeni predsednik lahko predloži listo kandidatov za IO OKS-ZŠZ. Izvoljeni 

so kandidati, ki prejmejo največ glasov po strukturi in ki prejmejo minimalno 20% oddanih glasov, pri čemer 

se upošteva tudi minimalna ženska kvota. 

14. Za dosego 20% ženske kvote je predpisan postopek, in sicer v kolikor ženska kvota ni dosežena že na podlagi 

samih volitev, potem ženska nadomesti moškega kandidata, ki je prejel najmanj glasov. 

15. Za članstvo v IO OKS-ZŠZ, Nadzornem odboru in Disciplinski komisiji se uvede starostna omejitev 70 let s 

predvideno izjemo za največ 5 članov IO OKS-ZŠZ, starostna omejitev ne velja za individualnega ustanovitelja. 

16. Poenoten je postopek imenovanja članov vseh organov IO OKS-ZŠZ (strokovni sveti, odbori). 

17. Uvede se Odbor za gospodarstvo in finance, ki vključuje dosedanji Poslovno-MKT svet in Klub sponzorjev. 

18. Uvede se Odbor za športnike in olimpijske vrednote, ki vključuje SOA, Klub slovenskih olimpijcev in 

Komisijo športnikov OKS-ZŠZ. 

19. Komisije poleg IO OKS-ZŠZ lahko imenujejo tudi odbori oziroma strokovni sveti. Komisija za zamejce je 

vključena v SSŠV, komisija za strokovno podporo (medicino) je vključena v SSVŠ 

20. Obvezne komisije ostanejo komisija za pravne zadeve in organiziranost ter etična komisija. Ostale 

komisije se ustanovijo po potrebi. 

21. Ponovna uvedba Arbitražnega razsodišča OKS-ZŠZ za šport 

 

Razprava: Aljaž Britvič je povedal, da neolimpijski športi niso zadovoljni s predlaganimi spremembami, saj so postavljeni 

najnižje glede vrednosti glasov napram vsem ostalim zvezam. Nadalje je izpostavil 59. člen:  sestava IO OKS-ZŠZ, kjer 

so lahko vključene vse nacionalne panožne športne zveze. Po predlogu Pravil OKS-ZŠZ sta na tem mestu navedena 

dva predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez, ki jih MOK in GAISF priznavata. To pomeni, da se lahko zgodi, 

da neolimpijski športi ne bi imeli predstavnika v IO OKS-ZŠZ. Povedal je, da ne bo glasoval ZA. Ker v spremembah vidi 

ogromno dobrih in potrebnih sprememb, tudi ne bo glasoval PROTI.  

Blaž Perko je pojasnil, da je v zvezi z vrednostmi glasov potekala razprava na seji IO OKS-ZŠZ v začetku maja v 

Mariboru, kjer je bil sprejet sklep, da se v razmerja glasov med skupinami članstva  v predlogu ne bo posegalo. Glede 

sestave IO OKS-ZŠZ, ta ostaja enaka, le nekoliko bolj natančno je opredeljena oz. natančneje je uporabljena 

terminologija, ki je predhodno napisana pri razvrstitvi članic v skupine.  

Janez Sodržnik je izrazil zadovoljstvo, da je bil, kljub razhajanju, dosežen dober kompromis. Ni pa idealno za vsakogar. 

V naslednjem koraku se bo čez čas lahko odprla nova razprava na to temo. 

Robert Perc je opozoril na 7. člen 5. alinejo, kjer je navedena beseda »nedovoljeno« nasilje. Potreben bi bil redakcijski 

popravek, in sicer da se beseda »nedovoljenega« črta. Nadalje je opozoril na 61.člen: IO OKS-ZŠZ sprejema kriterije 

za registriranje in kategoriziranje športnikov. To določa že Zakon o športu. Nadalje je omenil pomisleke glede GAISF 

organizacije, saj se ne ve, kako dolgo bo še obstajala, ali se bo samo ukinila ali se preimenovala. 

Blaž Perko se je strinjal glede neuporabe besede »nedovoljenega« v 7.členu in se bo to v Pravilih OKS-ZŠZ popravilo.  

Glede kriterijev je OKS-ZŠZ predlagatelj kriterijev, tako da je alineja v redu zapisana. Glede organizacije GAISF se 

OKS-ZŠZ sklicuje na uradna določila, GAISF je priznana s strani MOK. V kolikor bi prišlo do spremembe, bo le-to 

popravljeno.  

Tomaž Barada je povedal, da je sam ves čas zagovarjal, da bi imeli neolimpijski športi podporo, vendar je bilo s strani 

vseh ostalih zavzeto stališče, da se razmerij ne bo spreminjalo, saj so blizu volitve in ni čas za to. 
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Večina prisotnih članov Skupščine OKS-ZŠZ se je strinjala s predlaganim predlogom sprememb Pravil OKS-ZŠZ, ki je 

bil članom posredovan kot gradivo za to točko dnevnega reda seje, pri čemer naj se v 5. alineji 7. člena črta beseda 

»nedovoljenega«, in sicer so bile 4 BELE glasovnice in 4 ZELENE glasovnice VZDRŽANE, nihče ni bil PROTI, vsi ostali 

prisotni člani Skupščine OKS-ZŠZ pa so bili ZA sprejem naslednjega sklepa: 

 

174-50/22 
Skupščina OKS-ZŠZ sprejema predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ, ki je bil članom 

Skupščine OKS-ZŠZ poslan kot gradivo za 50. redno sejo Skupščine OKS-ZŠZ, pri čemer 

Skupščina OKS-ZŠZ sprejema še naslednjo spremembo: 

- v peti alineji 7. člena se črta beseda »nedovoljenega. 

 

8. Poročilo Varuha športnikovih pravic v letu 2021 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Rožletu Prezlju, Varuhu športnikovih pravic, ki je predstavil Poročilo za leto 2021, 

ki je bilo delegatom posredovano tudi v gradivu. 

Ni bilo razprave. Predstavljeno poročilo so prisotni soglasno sprejeli.  

 

Sklep skupščine OKS-ZŠZ: 

175-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja s predstavljenim Poročilom Varuha športnikovih 

pravic za leto 2021. 

 

9. Letno poročilo SLOADO za leto 2021 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Janka Dvoršaka, direktorja organizacije SLOADO, ki je predstavil poročilo. Le-to 

je bilo delegatom posredovano tudi v gradivu. 

Ni bilo razprave. Predstavljeno poročilo so prisotni soglasno sprejeli. 

 

176-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja s predstavljenim Letnim poročilom SLOADO za leto 

2021. 

 

10. Pobude in predlogi 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Robertu Percu, ki je predstavil Poročilo o aktivnostih v Evropskem fair-play gibanju. 

Opozoril je, da je odprt razpis EFPM za fair-play nagrado, in sicer do 31.8.2022, za obdobje od 1.9.2021. Povedal je, 

da naj se pri prijavi na razpis ne omeji le na športnike, ampak se lahko vključi tudi trenerje, starše, zdravnike,…. 
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11. Razno 

 

Bogdan Gabrovec je povedal, da so vse zveze pred časom dobile dopise in evidenco okolij, koliko celic (klubov in 

društev) je registrirano, da so v javnem interesu. Od 8100 akterjev, ki so v evidenci AJPES-a, je aktivnih samo 1658 

klubov oziroma društev, ki so v javnem interesu. OKS-ZŠZ je višino dohodnine, namenjeno organizacijam v javnem 

interesu uspel dvigniti iz 0,5% na 1%; to je 40 mio evrov.  

Kot primer je navedel Judo zvezo Slovenije, ki ima 75 klubov, od tega je samo 33 klubov v javnem interesu.  

Še enkrat je pozval vse zveze, da vložijo napor v to, da čim več klubov in društev pridobi status kluba oz. društva v 

javnem interesu. Seznami klubov in društev je v strokovni službi OKS-ZŠZ. Sam čas prijave in oddaje traja 10 minut, 

preko e-aplikacije pa samo 2 minuti. Menil je, da je v rezervi še 12-15 mio eur denarja, ki bi lahko šlo v lokalna okolja, 

v društva, v osnovne celice. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.05. 

        Bogdan Gabrovec 

        predsednik 

 

Zapisala: Bojana Okorn Počivavšek 

 

        Overovatelja: 

        Branko Jeršin 

 

 

        Zoran Kačičnik 

 

 

 

 
 
 



 

Ljubljana, dne ????       

Št. dokumenta: 01-3/2022-25 

 

 

 

Na podlagi šeste alinee 39. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez je Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez na svoji ???. seji 

dne ????? sprejela naslednji: 

 

 

P O S L O V N I K 

O DELU SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - 

ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ 

 

1. člen 

 

(1) S tem poslovnikom se ureja način delovanja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - 

Združenja športnih zvez (skrajšano ime Olimpijski komite Slovenije - kratica OKS-ZŠZ).  

 

(2) Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju 

skupščina) izvršuje svoje naloge v skladu z Olimpijsko listino MOK, Pravili OKS-ZŠZ in tem 

poslovnikom.  

 

(3) Predmetni Poslovnik o delu skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez predstavlja, v skladu s čistopisom prenovljenih Pravil OKS – ZŠZ, sprejetim na 

50. seji skupščine OKS – ZŠZ in potrjenim na upravni enoti dne 13. 7. 2022, spremenjeno in 

dopolnjeno besedilo predhodno veljavnega Poslovnika o delu skupščine Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez. 

 

2. člen 

 

(1) Zasedanja skupščine so redna ali izredna.  

(2) Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna seja skupščine.  

(3) Redno zasedanje skupščine sklicuje Izvršni odbor.  



 

(4) Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, če to zahteva 

nadzorni odbor ali izvršni odbor ali 1/2 članov skupščine z glasovalno pravico.  

(5) Samo izjemoma lahko izvršni odbor s sklepom z vsebinsko utemeljitvijo skliče 

korespondenčno sejo skupščine, če gre za odločanje o zadevah, ki so pretežno formalnega 

značaja in razprava ni potrebna. Korespondenčna seja se lahko izvede po klasični ali elektronski 

pošti. 

(6) Za korespondenčno sejo se članom skupščine pošlje gradivo za odločanje s predlogom 

sklepa in glasovnico z označbami »glasujem za«, »glasujem proti«. Člani skupščine vrnejo 

izpolnjene glasovnice pošiljatelju ali drugi osebi v strokovni službi OKS – ZŠZ, kot je navedeno 

v vabilu, in v roku, ki ga določi sklicatelj. Pri korespondenčnem glasovanju skupščine rok ne 

sme biti krajši od 8 dni. 

 

3. člen 

  

(1) Skupščino, ki ni volilna, vodi predsednik OKS-ZŠZ ob pomoči delovnega predsedstva, ki 

ga poleg predsednika OKS-ZŠZ sestavljajo štirje podpredsedniki OKS-ZŠZ ter generalni 

sekretar OKS-ZŠZ. V primeru odsotnosti predsednika OKS-ZŠZ vodi skupščino prvi 

podpredsednik OKS-ZŠZ, pristojen za šport za vse, ob pomoči delovnega predsedstva, v 

primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik OKS-ZŠZ, ki je skupni predstavnik Komisije 

športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev, ob pomoči delovnega predsedstva.  

 

(2) Predsednik OKS-ZŠZ in v primeru njegove odsotnosti prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, 

pristojen za šport za vse ter v primeru njegove odsotnosti podpredsednik OKS-ZŠZ, ki je skupni 

predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev, vodijo tudi volilno 

skupščino, pod pogojem, da ne kandidirajo za članstvo v organih, ki jih voli skupščina. 

 

(3) V delovnem predsedstvu volilne skupščine je lahko samo posameznik, ki ne kandidira v 

noben organ, ki ga voli skupščina.  

 

(4) Skupščina z javnim glasovanjem odloča o dnevnem redu, sestavi delovnega predsedstva, če 

je to potrebno, določi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika ter izvoli verifikacijsko komisijo, 

ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. 

  

(5) Skupščina lahko izvoli tudi druga delovna telesa.  

 

4. člen 

 

Sestava skupščine 

 

(1) Skupščino sestavlja: 

  

1. Vsi predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez: 

a. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, ki morajo, 

skladno z Olimpijsko listino MOK, vedno predstavljati kvorumsko in 



 

glasovalno večino skupščine OKS-ZŠZ. V primeru, ko ta večina glasov ni 

dosežena, prejmejo, pod pogoji, navedenimi v drugem odstavku 45. člena Pravil 

OKS-ZŠZ, toliko dodatnih glasov, da njihovi glasovi predstavljajo najmanj 

enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno 

pravico; 

b. predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez s strani MOK priznanih 

športov, 

c. predstavniki nacionalnih  panožnih  športnih zvez ne olimpijskih športov, ki so 

včlanjeni v Generalno združenje mednarodnih športnih organizacij GAISF. 

2. Največ 30 predstavnikov lokalnih športnih zvez 

3.  6  predstavnikov športnih zvez in združenj: 

a. 4 predstavniki športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse, 

b. 1 predstavnik športnih zvez in združenj 

c. 1 predstavnik zamejskih športnih organizacij 

 Predstavniki skupin iz točke 2. in 3. tega člena vedno predstavljajo eno tretjino glasov 

skupščine OKS – ZŠZ. Če ta delež ni dosežen, prejmejo predstavniki teh skupin, pod 

pogojem, da je prisotnih vsaj polovica predstavnikov teh skupin, toliko dodatnih glasov 

ali deležev glasu, da je ena tretjina prisotnih glasov skupščine OKS-ZŠZ dosežena.  

4. 1 individualni ustanovitelj 

5. 2 aktivna športnika olimpijca ali nekdanja aktivna športnika olimpijca, ki sta sodelovala 

na olimpijskih igrah in ju je imenovala Komisija športnikov OKS-ZŠZ.  

6. 2 nekdanja aktivna športnika olimpijca, ki ju je imenoval  Klub slovenskih olimpijcev  

7. Član MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja. 

(2) Člani skupščine pod točko 1. a tega člena imajo po najmanj dva glasova, člani skupščine 

pod točkama 5. in 6. tega člena pa imajo po dva glasova.  

 

(3) O zadevah, ki se nanašajo na olimpijske igre, imajo pravico glasovanja predstavniki 

nacionalnih panožnih zvez olimpijskih športov iz točke 1.a tega člena in športniki iz točk 5 in 

6 tega člena.  

 

5. člen 

 

Verifikacija članov skupščine  



 

 

(1) Člane skupščine iz točk 1.a., b. in c. predhodnega člena na predlog nacionalnih panožnih 

športnih zvez verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(2) Člane skupščine iz točke 2. predhodnega člena volijo izmed sebe predstavniki lokalnih 

športnih zvez po regijah ter jih verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(3) Člane skupščine iz točk 3. a., b. in c. predhodnega člena voli izmed sebe vsaka skupina 

članic posebej ter jih verificira skupščina OKS-ZŠZ.  

(4) Člana skupščine iz točke 4. predhodnega člena verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(5) Člana skupščine iz točke 5. predhodnega člena imenuje Komisija športnikov OKS-ZŠZ, 

skladno z njenimi pravili, verificira pa ju skupščina OKS – ZŠZ. 

(6) Člana skupščine iz točke 6. predhodnega člena imenuje Klub slovenskih olimpijcev, skladno 

z njegovimi pravili, verificira pa ju skupščina OKS – ZŠZ. 

(7) Mandate verificira skupščina OKS-ZŠZ na podlagi pisnih obvestil posameznih članov(ic) 

ali skupin članov(ic). Mandat  članom skupščine traja 4 leta.  

(8) Izjemoma lahko organ članice, ki je pristojen za predlaganje predstavnika v skupščino OKS-

ZŠZ, kot stalno zamenjavo v skupščini OKS-ZŠZ na podlagi 2. in/ali 3. alinee 1. odstavka 38. 

člena Pravil OKS – ZŠZ imenuje drugo osebo ali za posamezno zasedanje skupščine OKS – 

ZŠZ na podlagi določil 7. odstavka 37. člena Pravil OKS – ZŠZ pooblasti drugo osebo. 

(9) Po tem, ko je posameznik izvoljen ali evidentiran za člana posameznega organa OKS-ZŠZ, 

lahko članica OKS-ZŠZ, Komisija športnikov OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev 

zamenjajo svojega predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ, s čimer pa članu posameznega organa 

OKS-ZŠZ ne preneha njegov mandat v tem organu, član posameznega organa OKS-ZŠZ pa v 

takem primeru izgubi glasovalno pravico v Skupščini OKS-ZŠZ in se ga torej ne upošteva več 

ne pri ugotavljanju sklepčnosti in ne pri sprejemanju odločitev v Skupščini OKS-ZŠZ. 

 

6. člen  

 

Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih. Člani skupščine z 

glasovalno pravico prejmejo glasovalni karton (glasovalni karton članov skupščine olimpijskih 

športov, predstavnikov športnikov olimpijcev in predstavnikov nekdanjih športnikov 

olimpijcev mora biti v drugi barvi, ker imajo le-ti v skupščini dva glasova, zaradi ugotavljanja 

sklepčnosti skupščine in ugotavljanja predpisane večine pri glasovanju pa morajo biti ustrezno 

barvno ločeni tudi glasovalni kartoni posameznih skupin članov skupščine). Verifikacijska 

komisija pregleda listo prisotnih članov skupščine in o udeležbi poroča skupščini.  

 

7. člen 

  

(1) Sejam skupščine lahko prisostvujejo člani organov OKS-ZŠZ ter vabljeni predstavniki 

športnih in drugih organizacij ter športni delavci in športniki. 

 

(2) Člani organov OKS-ZŠZ in vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice 

glasovanja.  

 

8. člen 

  



 

(1) Predsednik OKS-ZŠZ ob pomoči delovnega predsedstva vodi seje skupščine po sprejetem 

dnevnem redu, tako da:  

a) prehaja od točke do točke dnevnega reda,  

b) daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja; po lastni presoji lahko 

razpravljavcu besedo tudi odvzame,  

c) ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem.  

(2) Izjemoma lahko predsednik ob pomoči delovnega predsedstva, da bi se razrešilo vprašanja, 

ki so bistvena za delo skupščine, predlaga prekinitev seje za krajši čas, do največ pol ure, ali za 

več dni, s tem, da se mora seja v slednjem primeru nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi.  

 

9. člen 

 

(1) Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem 

redu. 

(2) Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot 1/2 članov skupščine, ki imajo glasovalno 

pravico in hkrati, če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih 

panog predstavljajo glasovalno večino, tj. najmanj 51 (enainpetdeset) odstotkov vseh prisotnih 

glasov. Če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog ne 

predstavljajo glasovalne večine in pod pogojem, da je prisotnih vsaj polovica predstavnikov 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog, prejmejo prisotni predstavniki 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog toliko dodatnih glasov, da 

njihovi glasovi predstavljajo najmanj enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov 

skupščine z glasovalno pravico. 

(3) Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, se zasedanje odloži za 30 

(trideset) minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 članov 

skupščine, ki imajo glasovalno pravico in če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

olimpijskih športnih panog predstavljajo glasovalno večino. Če predstavniki nacionalnih 

panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog ne predstavljajo glasovalne večine in pod 

pogojem, da je prisotnih vsaj tretjina predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez 

olimpijskih športnih panog, prejmejo prisotni predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

olimpijskih športnih panog toliko dodatnih glasov, da njihovi glasovi predstavljajo najmanj 

enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. 

 

10. člen  

 

(1) Skupščina sprejema sklepe z javnim glasovanjem razen v primerih, kadar na osnovi določil 

3. odstavka 45. člena Pravil OKS – ZŠZ skupščina z 2/3 večino prisotnih članic z glasovalno 

pravico sklene, da bo glasovanje tajno ali kadar se voli člane organov OKS – ZŠZ in je število 

kandidatov večje od števila oseb, ki se jih voli in kadar Pravila OKS-ZŠZ predpisujejo tajno 

glasovanje.  

(2) Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov navzočih članov.  

 

11. člen  

 

(1) O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:  

- čas in kraj seje  



 

- delovno predsedstvo  

- udeležbo članov skupščine in vabljenih gostov  

- dnevni red seje  

- imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter vsebino razprave  

- predložena gradiva in dokumente, ki so podlaga za obravnavo posameznih točk dnevnega reda  

- stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji  

- ločena mnenja, če tako zahteva posameznik  

- overitev zapisnika 

(2) Udeleženci seje lahko predlagajo, da se uvod, razprave ali izjave, ki so navedene v 

zapisniku, redakcijsko popravijo, ne smejo pa jih vsebinsko spreminjati.  

(3) Magnetogramski zapis seje se hrani do odobritve zapisnika.  

(4) Zapisnik seje se objavi na spletni strani OKS-ZŠZ.  

(5) Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu OKS-ZŠZ kot dokument trajne 

vrednosti.  

 

12. člen 

 

Volilna komisija 

 

(1) Volilna komisija je organ skupščine ima tri člane in  dva nadomestna člana. Izmed članov 

volilne komisije se na prvi seji izvoli predsednika. 

(2) Kandidate za člane volilne komisije predlagajo člani skupščine. Člane komisije voli  

skupščina. 

(3) Član volilne komisije ne more biti kandidat, ki je predlagan za člana drugih organov OKS-

ZŠZ oz. je kandidat za druge funkcije, ki jih voli skupščina OKS-ZŠZ.  

(4) Volilna komisija je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu.  

(5) Volilna komisija izvaja pristojnosti, določene v 48. členu Pravil OKS-ZŠZ. 

 

13. člen 

 

Volitve volilne komisije in izbor predsednika 

 

(1) Izmed predlogov za člane volilne komisije člani skupščine izvolijo tri člane in dva 

nadomestna člana volilne komisije.  

(2) Izbira članov se opravi s tajnim glasovanjem na glasovnici, pod pogojem, da so izpolnjeni 

pogoji iz 10. člena tega poslovnika glede tajnega glasovanja. 

(3) V kolikor je kandidatov več kot pet, se volilna komisije oblikuje izmed kandidatov, ki so 

dobili največje število glasov. Prvi trije so imenovani za člane volilne komisije, četrti in peti pa 

postaneta nadomestna člana. 

(4) V primeru, da v prvem krogu dobi več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo na 

tretje oziroma peto mesto, se le-ti vsi uvrstijo v drugi krog. 

(5) Za člana volilne komisije je izvoljen kandidat, ki v drugem krogu prejme največ glasov. 

(6) V kolikor v drugem krogu enako število glasov prejmeta dva ali več kandidatov, člana 

volilne komisije določi žreb izmed kandidatov z enakim številom glasov. Žreb opravi 

predsedujoči skupščine. 



 

(7) Izvoljeni člani volilne komisije izmed sebe izberejo predsednika volilne komisije. 

 

14. člen  

 

Razpis volitev 

 

(1) Volilna komisija na podlagi določil 49. člena pravil OKS-ZŠZ razpiše volitve oziroma 

imenovanje predstavnikov članov(ic) in predstavnikov skupin članov(ic) v skupščino 

najkasneje 60 dni pred dnem volilne skupščine. Z razpisom objavi izvedbena navodila in določi 

datum, do katerega morajo biti evidentirani kandidati za člane skupščine, datum do katerega 

morajo biti opravljene volitve oziroma imenovani predstavniki članov(ic) in predstavniki 

posameznih skupin članov(ic). Razpis z navodili in volilnimi roki prejmejo članice OKS-ZŠZ 

po e-pošti. Gradivo se objavi tudi na spletni strani OKS-ZŠZ.   

(2) Volitve oziroma imenovanja morajo biti zaključena in imena s priimki ter drugimi podatki 

(naslov stalnega prebivališča, rojstni datum) posredovana v pisni obliki volilni komisiji in hkrati 

generalnemu sekretarju OKS-ZŠZ najkasneje 30 dni pred predvideno volilno skupščino. 

(3) Volilna komisija OKS-ZŠZ skliče volilni sestanek posamezne skupine članic in imenuje 

predstavnika volilne komisije, ki bo vodil volitve v posamezni skupini članic, ob pomoči 

strokovne službe OKS-ZŠZ in pri volitvah predstavnikov lokalnih športnih zvez tudi ob pomoči 

predstavnika posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ.  

(4) V kolikor se volilnega sestanka posamezne skupine članic udeleži manj kot 51 % članic, se 

ob dokazilu, da so bile vse članice pravočasno pozvane, počaka 15 minut in nato prične z 

zasedanjem ne glede na udeležbo. 

(5) V posamezni skupini  članic so v skupščino izvoljeni predstavniki, ki so prejeli največ 

glasov.  

(6) O poteku volitev in rezultatih volitev predstavnik volilne komisije OKS-ZŠZ, ki vodi 

volitve, v treh dneh po izvedenih volitvah, vendar najkasneje 30 dni pred predvideno volilno 

skupščino, posreduje IO OKS–ZŠZ poročilo, ki vsebuje kraj, dan in uro volilnega sestanka, 

seznam kandidatov, volilni rezultat, potek volitev in vsa druga dejstva, ki so pomembna v zvezi 

z izvedbo volitev. 

 

15. člen 

 

Volitve predstavnikov lokalnih športnih zvez 

 

(1) Lokalne športne zveze z območja posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ v skupščini 

praviloma zastopata dva predstavnika. 

(2) Spremembo števila regijskih pisarn OKS-ZŠZ ali števila predstavnikov lokalnih športnih 

zvez z območja posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ v skupščini, pri čemer je skupno število 

30 predstavnikov, lahko na predlog Strokovnega sveta športa za vse sprejme  IO OKS-ZŠZ. 

 

16. člen 

 

Vrstni red volitev 

 

(1) Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:  



 

a) predsednika OKS-ZŠZ (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi  

obrazložitvami programske osnove - predstavitev je omejena na 5 minut),  

b) tri člane nadzornega odbora in dva namestnika, tri člane disciplinske komisije in dva 

namestnika,  

c) tri podpredsednike in 16 članov IO OKS-ZŠZ (skupaj s predsednikom, štirimi 

podpredsedniki (en podpredsednik je skupni predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in 

Kluba slovenskih olimpijcev, ki ga skupščina evidentira), individualnim ustanoviteljem OKS-

ZŠZ, predstavnikom športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, predstavnikom Komisije 

športnikov OKS-ZŠZ oz. Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnikom sponzorjev, ki jih 

skupščina prav tako samo evidentira, šteje IO OKS-ZŠZ 25 članov). Izvoljeni predsednik pred 

volitvami predstavi in obrazloži listo kandidatov za podpredsednike, lahko pa predloži tudi listo 

kandidatov za člane IO OKS-ZŠZ, 

d) volilno komisijo za naslednje mandatno obdobje (tri člane in dva namestnika). 

(2) Pred vsakimi volitvami predsednik ob pomoči delovnega predsedstva in volilne komisije 

ugotovi prisotnost članov skupščine. Posebej se ugotovi prisotnost članov skupščine, ki imajo 

po dva glasova in članov skupščine, ki imajo en ali dva glasova plus določen delež glasov. Za 

lažje ugotavljanje so glasovnice ločene po barvi za olimpijske športe, za lokalne športne zveze 

ter športne zveze in združenja iz točk II. in III. drugega odstavka 36. člena Pravil OKS-ZŠZ ter 

za ostale.  

(3) Volilna komisija opravi vsa potrebna organizacijska in tehnična opravila (skupaj s strokovno 

službo, ki jo vodi generalni sekretar OKS-ZŠZ) za volitve in izvede volitve. Po opravljenih 

volitvah poroča na seji skupščine o rezultatih volitev.  

 

17. člen  

 

Volitve predsednika OKS-ZŠZ  

 

(1) Volitve predsednika OKS-ZŠZ so tajne.  

(2) Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati 

(izpolnjeni morajo biti pogoji skladno s Pravili OKS-ZŠZ), navedeni po abecednem vrstnem 

redu.  

(3) Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.  

(4) Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme več kot 50% glasov vseh prisotnih članov 

skupščine.  

 

18. člen  

 

(1) V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov 

prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se izvede drugi krog volitev, po istem principu 

kot prvi krog.  

(2) V drugi krog volitev se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.  

(3) V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo 

na prvo mesto, se vsi ti uvrstijo v drugi krog volitev.  

(4) V primeru, da tudi v drugem krogu glasovanja, v katerem se glasuje samo o dveh kandidatih 

ali več kandidatih v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, nobeden od kandidatov ne 



 

prejme ustrezne večine glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, to je več kot 

50% glasov vseh prisotnih članov skupščine, se smatra, da predsednik OKS-ZŠZ ni bil izvoljen.  

(5) V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti 

predsednika, ki je dolžan sklicati izredno skupščino za izvolitev predsednika in drugih organov 

OKS-ZŠZ. Svoje delo kot vršilci dolžnosti članov organov OKS-ZŠZ nadaljujejo vsi dosedanji 

člani teh organov, saj so volitve v te organe zaradi neuspešnosti izvolitve predsednika 

prestavljene. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana 

najkasneje v roku treh mesecev od skupščine, na kateri posamezen kandidat za predsednika ni 

bil uspešno izvoljen.  

 

19. člen 

 

Volitve članov nadzornega odbora  

 

(1) V nadzorni odbor se izvolijo trije člani in dva namestnika.  

(2) Volitve so tajne, če tako na podlagi določil 1. alinee 3. odstavka 45. člena Pravil OKS – 

ZŠZ odloči skupščina ali če je število kandidatov, kot to določa 2. alinea 3. odstavka 45. člena 

Pravil OKS – ZŠZ, večje od števila oseb, ki se jih voli. 

(3) V primeru, da so volitve tajne, se izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu 

navedeni vsi predlagani kandidati.  

(4) Glasuje se tako, da se obkroži pet kandidatov. Za člane NO so izvoljeni tisti trije kandidati, 

ki prejmejo največje število glasov, naslednja dva po številu prejetih glasov pa sta izvoljena kot 

namestnika.  

(5) V primeru, kadar ima več kandidatov isto število glasov, se opravijo dodatne volitve tako, 

kot je navedeno v 4., 5. in 6. odstavku 13. člena tega poslovnika (volitve volilne komisije). 

(6) V primeru, da so volitve javne, se glasuje o vsakem kandidatu posebej, in sicer po njihovem 

abecednem vrstnem redu (priimek in ime). Izvoljeni so kandidati, ki so uvrščeni med prve tri, 

ki so prejeli največ glasov, ostala dva kandidata pa sta nadomestna člana. 

(7) Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.  

 

20. člen 

 

Volitve disciplinske komisije 

 

(1) V disciplinsko komisijo se izvolijo trije člani in dva namestnika.  

(2) Volitve se izvedejo tako kot volitve nadzornega odbora. 

 

21. člen  

 

Volitve treh podpredsednikov in članov izvršnega odbora:  

 

(1) Volitve treh podpredsednikov in članov izvršnega odbora so tajne.  

(2) Izvršni odbor šteje vključno s predsednikom in štirimi podpredsedniki skupno 25 članov, in 

sicer: 



 

• 13 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od tega je 7 

predstavnikov individualnih športov, 1 predstavnik panog zimskih olimpijskih športov 

in 5 predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih športov, 

• 1 predstavnik športnikov, ki ga je izvolila Komisija športnikov OKS-ZŠZ in ga 

skupščina OKS – ZŠZ evidentira, 

• 8 predstavnikov športa za vse oziroma nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK 

priznanih športov in nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, 

od tega: 

o 2 predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov 

ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov  

o 4 predstavniki lokalnih športnih zvez 

o 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

o 1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, ki ga skupščina OKS – 

ZŠZ evidentira 

• 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ, ki ga skupščina OKS – ZŠZ evidentira 

• 1 predstavnik Kluba slovenskih olimpijcev, ki ga skupščina OKS – ZŠZ evidentira 

• 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ, ki ga skupščina OKS – ZŠZ evidentira 

(3) Predsednik je nujno izvoljen iz skupine iz 1. alinee 2. odstavka tega člena, podpredsedniki 

pa iz skupin, ki so določene v 58. členu Pravil OKS-ZŠZ.  

(4) Med člani izvršnega odbora mora biti najmanj pet predstavnikov nasprotnega spola. 

(5) Pred tem izvoljeni predsednik na seji skupščine predloži listo kandidatov za tri 

podpredsednike, ki jo je predstavil ob predstavitvi programa, lahko pa predloži tudi listo 

kandidatov za člane Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, pri čemer mora upoštevati strukturna 

razmerja, ki jih v izvršnem odboru morajo imeti posamezne skupine članic.   

(6) Pravilnost kandidatne liste preveri volilna komisija. 

(7) Člani skupščine volijo člane IO OKS-ZŠZ izmed vseh kandidatov, ki so jih predlagale 

članice OKS-ZŠZ, razen individualnega ustanovitelja OKS-ZŠZ, ki je po funkciji član IO OKS-

ZŠZ ter predstavnika športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, predstavnikov Komisije 

športnikov OKS- ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnika sponzorjev, ki jih člani 

Skupščine OKS-ZŠZ na predlog kvalificiranih predlagateljev evidentirajo.  

(8) Za podpredsednike so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli več kot polovico 

glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. V primeru, da ni izvoljen kateri od 

podpredsednikov, predsednik predlaga v izvolitev drugega kandidata in če tudi ta ni izvoljen, 

se ponovne volitve za tega podpredsednika izvedejo v roku treh mesecev. V času do izvolitve 

podpredsednika dolžnosti neizvoljenega podpredsednika začasno opravlja predsednik OKS-

ZŠZ. V primeru neizvolitve posameznega podpredsednika se pri posamezni skupini članstva, 

ki lahko predlaga tega podpredsednika, v izvršnem odboru OKS-ZŠZ izvoli en član manj, kot 

je razpoložljivih mest. 

(9) Za člane izvršnega odbora OKS-ZŠZ so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli 

največ glasov do zapolnitve predpisane kvote posamezne skupine članic, pod pogojem, da je za 

kandidata glasovalo najmanj 20 odstotkov članov skupščine, ki so oddali svoje glasovnice. Če 

med na predhodno opisan način izvoljenimi člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni najmanj 20 

odstotkov predstavnic ženskega spola, postane/ta/jo namesto tistega/ih izvoljenega/ih 

kandidata/ov moškega spola, ki je/sta/so v skupinah članstva iz prve in druge alineje drugega 

odstavka 59. člena teh pravil, v katerih je za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ določen več kot 



 

en predstavnik (predstavniki individualnih športov, predstavniki kolektivnih športnih panog 

olimpijskih športov, predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih 

športov ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, predstavniki 

lokalnih športnih zvez), prejel/a/i najmanj glasov, članica/i/e Izvršnega odbora OKS-ZŠZ 

predstavnica/i/e ženskega spola, ki je/sta/so prejela/i/e največ glasov v tisti skupini članic, iz 

katere bi bil/a/i izvoljen/a/i kandidat/a/i moškega spola, ki je/sta/so prejel/a/i najmanj glasov. 

Predhodno nadomeščanje predstavnikov moškega spola s predstavnicami ženskega spola se 

začne pri tistem predstavniku moškega spola, ki je med vsemi izvoljenimi kandidati v 

predhodno navedenih skupinah članstva prejel najmanj glasov in se izvaja do takrat, dokler ni 

članic izvršnega odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov, pri čemer se pri vsaki predhodno 

navedeni skupini članstva s predstavnico ženskega spola lahko nadomesti samo en predstavnik 

moškega spola. Če med kandidati za člane Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni bilo dovolj 

predstavnic ženskega spola, da bi bilo članov Izvršnega odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov 

predstavnic ženskega spola, se volitve v tistih skupinah članstva iz prve in druge alineje drugega 

odstavka 59. člena teh pravil, v katerih je za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ določen več kot 

en predstavnik (predstavniki individualnih športov, predstavniki kolektivnih športnih panog 

olimpijskih športov, predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih 

športov ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, predstavniki 

lokalnih športnih zvez), ponovijo za toliko članov, dokler med člani Izvršnega odbora OKS-

ZŠZ ni najmanj 20 odstotkov predstavnic ženskega spola, pri čemer se za neizvoljenega/e 

šteje/ta/jo tisti/a/i kandidat/a/i moškega spola, ki je/sta/so v predhodno navedenih skupinah 

članstva iz prve in druge alineje drugega odstavka 59. člena teh pravil prejel/a/i najmanj glasov. 

V primeru, da za posamezno mesto v Izvršnem odboru OKS-ZŠZ ni izvoljenega kandidata, v 

kar se šteje tudi premalo izvoljenih predstavnic ženskega spola, se ponovne volitve za to mesto 

v izvršnem odboru izvedejo v roku treh mesecev. Ne glede na predhodna določila tega odstavka 

mora biti pri predstavnikih Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev v 

IO OKS-ZŠZ vsaj ena ženska predstavnica.  

 

22. člen 

 

O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, 

odloča skupščina takoj z javnim glasovanjem.  

 

23. člen 

 

Ta poslovnik je bil sprejet na ????. seji skupščine OKS-ZŠZ dne ????. S tem dnem preneha 

veljati do tedaj veljavni poslovnik (št. dokumenta 01-3/2019-11). 

  

 

 

Generalni sekretar       Predsednik 

Blaž Perko        Bogdan Gabrovec  

Po pooblastilu: Matic Švab, namestnik generalnega sekretarja 
 























Kandidati za predsednika in podpredsednike Predlogi za člana IO OKS-ZŠZ 2022-2026

Ime Priimek Ime Priimek

NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE OLIMPIJSKIH ŠPORTOV

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Stane Rozman

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE Klemen Kristan

BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE Robert Reher

CURLING ZVEZA SLOVENIJE (NZOŠ) mag. Janez Sodržnik Kandidat za predsednika

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Matjaž Rakovec

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Andrej Ribič

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE Pavel Marđonović

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Matej Erjavec Kandidat za podpredsednika za vrhunski šport Matej Erjavec

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE mag. Stanko Glažar Kandidat za podpredsednika za vrhunski šport mag. Stanko Glažar

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Metod Ropret Kandidat za podpredsednika za vrhunski šport Metod Ropret

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Damjan Omerzu

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE Fiona Johnson

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE Franjo Bobinac Kandidat za predsednika

SMUČARSKA ZVEZA SLOEVNIJE Enzo Smrekar Kandidat za podpredsednika za gospodarstvo in finance Enzo Smrekar

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE Andraž Lipolt

SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE Andraž Žurman Kandidat za podpredsednika za gospodarstvo in finance

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE Tomaž Barada Kandidat za predsednika

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Jošt Dolničar

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE Darja Gabrovšek Polajnar

ZVEZA OLIMPIJSKEGA DVIGANJA UTEŽI SLOVENIJE

ZVEZA VATERPOLSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE Boštjan Tušar

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE Anton Balažič Kandidat za podpredsednika za gospodarstvo in finance

NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE ŠPORTOV, KI JIH MOK PRIZNAVA

BOWLING ZVEZA SLOVENIJE Borut Knavs

FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE Borut Mavsar

KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE Vladimir Sitar

NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE NEOLIMPIJSKIH ŠPORTOV

SAMBO ZVEZA SLOVENIJE Mitja Jenuš

SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠP.ZVEZA Zoran Kačičnik

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE-SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE Damijan Lazar

ŠPORTNE ZVEZE IN ZDRUŽENJA, KI SE PRETEŽNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZA VSE

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO Dejan Crnek

KLUB SLOVENSKIH OLIMPIJCEV mag. Katja Koren Miklavec Kandidatka za podpredsednico za športnike in olimpijske vrednote mag. Katja Koren Miklavec

KOMISIJA ŠPORTNIKOV OKS-ZŠZ Raša Sraka Vuković

INDIVIDUALNI USTANOVITELJ Miro Cerar

SPONZORJI Vojka Ravbar

PREDSTAVNIKI LOKALNIH ŠPORTNIH ZVEZ - PO REGIJSKIH PISARNAH

REGIJSKA PISARNA BREŽICE Jernej Kovačič

REGIJSKA PISARNA GROSUPLJE Milan Knez

REGIJSKA PISARNA JESENICE Branko Jeršin

Miroslav Pogačar

REGIJSKA PISARNA KOPER Matej Glavina Kandidat za podpredsednika športa za vse Matej Glavina



Kandidati za predsednika in podpredsednike Predlogi za člana IO OKS-ZŠZ 2022-2026

Ime Priimek Ime Priimek

REGIJSKA PISARNA KRANJ Tadej Peranovič

REGIJSKA PISARNA LJUBLJANA dr. Maja Pajek Kandidatka za podpredsednico športa za vse

REGIJSKA PISARNA MORAVSKE TOPLICE Andrej Pozderec

REGIJSKA PISARNA NOVA GORICA Miran Müllner

REGIJSKA PISARNA POSTOJNA Tomislav Tiringer

REGIJSKA PISARNA SLOVENJ GRADEC Miran Kos

REGIJSKA PISARNA VELENJE Bogdan Plaznik

REGIJSKA PISARNA ŽALEC Matej Planko Kandidat za podpredsednika športa za vse Matej Planko
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1 POUDARKI K MANDATNEMU POROČILU  
OKS – ZŠZ ZA OBDOBJE 2018–2022

1.1 UVOD

V mandatnem obdobju 2018–2022 je OKS – ZSZ končal sedmo mandatno obdobje delovanja 

združene osrednje organizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 

Obsežnost in raznolikost spektra dejavnosti OKS – ZŠZ na eni strani ter želja, da se članicam 

omogoči transparenten pregled delovanja, pogojujeta natančen način podaje poročila o delu. 

Ob tem gradivu je treba upoštevati še obširnejša gradiva dela posameznih odborov in komisij.

1.1.1 PREDSTAVITEV

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je osrednja športna organizacija civilne 

društvene športne sfere, ki v svojem članstvu prek nacionalnih panožnih športnih zvez 

(olimpijskih, od MOK priznanih in neolimpijskih nacionalnih športnih zvez) in občinskih športnih 

zvez (prek regijskih predstavnikov) združuje športna društva in klube v Sloveniji in zamejstvu.

1.1.2 PREDSTAVITEV VODSTVA OKS – ZŠZ

V letu 2018 je bila volilna skupščina, na kateri so bili za mandatno obdobje 2018–2022 izvoljeni 

novi organi. Na 43. volilni seji skupščine, ki je bila 16. decembra 2018, so bili v Izvršni odbor za 

vodenje OKS – ZŠZ v mandatu 2018–2022 izvoljeni:

Predsednik: 
• Bogdan Gabrovec

Podpredsedniki: 
• mag. Janez Sodržnik (predsednik strokovnega sveta športa za vse)

• Tomaž Barada (predsednik strokovnega sveta za tekmovalni šport)

• Enzo Smrekar (podpredsednik za poslovne zadeve)

Izvršni odbor: 
• 7 predstavnikov individualnih športov 

predsednik: Bogdan Gabrovec 

Tomaž Barada (Taekwondo zveza Slovenije) 

Roman Dobnikar (Atletska zveza Slovenije) 

Jošt Dolničar (Veslaška zveza Slovenije) 

Tomaž Grm (Kolesarska zveza Slovenije) (do 16. 12. 2021) 

Andrej Ribič (Kajakaška zveza Slovenije) 

Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije) 



6

• 5 predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih športov 

Franjo Bobinac (Rokometna zveza Slovenije) 

Miha Butara (Hokejska zveza Slovenije) 

Matej Erjavec (Košarkarska zveza Slovenije) 

mag. Stanko Glažar (Nogometna zveza Slovenije) 

Metod Ropret (Odbojkarska zveza Slovenije) 

• 1 predstavnik panog zimskih olimpijskih športov:  

Enzo Smrekar (Smučarska zveza Slovenije) 

• 1 predstavnik športnikov iz športne panoge, ki je na programu olimpijskih iger, ki ga je izvolila 

Komisija športnikov OKS – ZŠZ in ga je potrdila skupščina OKS – ZŠZ 

Raša Sraka Vuković 

• 8 predstavnikov športa za vse oz. športnih zvez priznanih in neolimpijskih športov, od tega: 

2 predstavnika nacionalnih panožnih športih zvez priznanih športov oz. neolimpijskih     
športov 

Sonja Poljšak (Kegljaška zveza Slovenije) 

Zoran Kačičnik (Slovenska univerzitetna športna zveza) 

4 predstavniki lokalnih športnih zvez 

mag. Janez Sodržnik (Športna zveza Ljubljana, regijska pisarna OKS – ZŠZ Ljubljana) 

Branko Jeršin (Športna zveza Jesenice, regijska pisarna OKS – ZŠZ Jesenice) 

Miran Müllner (Športna zveza Nova Gorica, regijska pisarna OKS – ZŠZ Nova Gorica) 

Tomislav Tiringer (Športna zveza Postojna, regijska pisarna OKS – ZŠZ Postojna) 

1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

Dejan Crnek (Športna unija Slovenije – Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo) 

1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov 

Damijan Lazar (Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja) 

• 1 individualni soustanovitelj OKS – ZŠZ 

Miroslav Cerar

• 1 predstavnik Kluba olimpijcev oz. nekdanji športnik olimpijec 

mag. Katja Koren Miklavec

• 1 predstavnik sponzorjev OKS – ZŠZ 

mag. Vojka Ravbar, SKB banka, d. d.

Opomba

Na 49. redni skupščini OKS – ZŠZ 16. 12. 2021 je Kolesarska zveza Slovenije imenovala novega 

delegata Pavla Marđonoviča. Zaradi tega je posledično Tomažu Grmu prenehalo članstvo v 

Izvršnem odboru OKS – ZŠZ. Tako je imel od takrat naprej Izvršni odbor OKS – ZŠZ 24 članov.

Nadzorni odbor: 
V Nadzorni odbor OKS – ZŠZ so bili izvoljeni:

• Andraž Žurman

• Bogomir Vnučec

• dr. Marko Notar
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Dr. Marko Notar je zaradi službenih obveznosti odstopil že na 1. seji (april 2019) in njegovo mesto 

je prevzel

• Andrej Gomboši, 

ki je bil izvoljen kot nadomestni član. Konec leta 2019 je prenehalo članstvo tudi Bogomirju 

Vnučcu (njegova športna zveza ga je zamenjala kot predstavnika v skupščini, zaradi česar 

ni več izpolnjeval pogojev za članstvo v nadzornem odboru), in ker naslednji izvoljeni 

nadomestni član zaradi službenih in zasebnih obveznosti ni želel prevzeti članstva v 

nadzornem odboru, je bila na Skupščini OKS – ZŠZ decembra 2021 za članico Nadzornega 

odbora izvoljena

• Darja Gabrovšek Polajnar. 

Disciplinska komisija:
Člani:

• Mitja Gradišnik

• Marijan Kremžar

• prof. dr. Mitja Slavinec

Nadomestna člana: 

• Janez Hercog

• Milan Majcen

Na 1. redni seji Izvršnega odbora OKS – ZŠZ v mandatnem obdobju 2019– 2022, ki je bila 15. 

januarja 2019, je bil imenovan generalni sekretar Blaž Perko. Hkrati je Izvršni odbor imenoval 

člane dveh strokovnih svetov, ki so organizacijski stebri osrednje športne organizacije:

• STROKOVNI SVET ZA VRHUNSKI ŠPORT

• STROKOVNI SVET ŠPORTA ZA VSE 

ter predsednika 

• SLOVENSKE OLIMPIJSKE AKADEMIJE

Skladno s Pravili OKS – ZŠZ posamezne odbore vodijo podpredsedniki OKS – ZŠZ. Izvršni odbor je 

v nadaljevanju imenoval še člane preostalih komisij in odborov:

• Poslovnomarketinški svet

• Komisija za financiranje športa

• Komisija za mednarodno sodelovanje

• Klub sponzorjev

• Komisija za zamejski šport

• Komisija za šport in okolje

• Komisija za objekte, panožne športne centre in velike mednarodne športne prireditve

• Komisija za ženski šport – Komisija za enakost spolov

• Komisija za medicino športa

• Komisija za kadre

• Komisija za nagrade in priznanja

• Komisija športnikov

• Klub slovenskih olimpijcev

• Komisija za etična vprašanja

• Komisija za pravne zadeve in organiziranost



8

1.2 DELOVANJE ORGANOV

1.2.1 DELOVANJE SKUPŠČINE OKS – ZŠZ

Člani skupščine OKS – ZŠZ so se sešli na svojih rednih sejah navadno dvakrat letno, skupaj 

sedemkrat. Sklicana je bila tudi 1. izredna seja skupščine na temo razprave o Osnutku predloga 

sprememb Pravil OKS – ZŠZ. Predlog sprememb Pravil OKS – ZŠZ se je obravnaval na 50. redni 

seji, ki je bila 16. 6. 2022, in bil sprejet.

 

1.2.2 AKTIVNOSTI IZVRŠNEGA ODBORA OKS – ZŠZ
 

Člani IO OKS – ZŠZ so se sešli na 28 rednih sejah, opravljenih pa je bilo tudi 19 dopisnih sej. IO 

je na svojih sejah obravnaval različno tematiko na podlagi gradiv, ki jih je pripravila strokovna 

služba oziroma posamezni odbori in komisije. Tematika sej IO OKS – ZŠZ je bila vsebinsko 

raznolika in obširna, še posebej pa velja poudariti obravnavo naslednjih vsebin:

• verifikacija gradiv za seje skupščine, vključno s poročili o delu in programi dela (vsebinskimi in 

finančnimi);

• določitev meril in imenovanje delegacije za mednarodna tekmovanja (POI, ZOI, evropske igre, 

sredozemske igre, POFEM, ZOFEM, MOI, svetovne igre, svetovne igre na plaži ...) in spremljanje 

poteka teh tekmovanj v različnih fazah;

• potrjevanje prejemnikov priznanj za vrhunske športne dosežke v posameznih letih in drugih 

priznanj OKS – ZŠZ ter priznanja MOK;

• oblikovanje predloga za imenovanje članov Strokovnega sveta RS za šport;

• razprava o delu Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij (FŠO);

• obravnava in oblikovanje predlogov za spremembo Pravil OKS – ZŠZ;

• sprejetje internih aktov OKS – ZŠZ, med drugim tudi sistemizacije delovnih mest v strokovni 

službi; 

• poročila o delovanju regijskih pisarn;

• spremljanje izvajanja novih meril za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS;

• začetek delovanja Nacionalnega olimpijskega inštituta;

• spremljanje aktivnosti podjetja Bežigrajski športni park za namen obnove Stadiona za 

Bežigradom, 

• sprejetje ukrepov za izboljšanje položaja vrhunskih športnikov (zaposlovanje, štipendije, 

študijski pogoji, zdravstveno varstvo, zavarovanje, nagrajevanje, sklad vrhunskih športnikov 

…);

• oblikovanje predlogov sistemskih dokumentov za sprejetje na skupščini OKS – ZŠZ;

• poglabljanje sodelovanja s partnerji (MIZŠ, Fakulteta za šport, FŠO, Zavod za šport Planica, 

Športna loterija, d. d. itn.);

• podelitev certifikata športnikom prijazno izobraževanje;

• pravna ureditev športa – problematika financiranja slovenskega športa;

• obravnava kandidature za organizacijo velikih mednarodnih prireditev,

• imenovanje in podaljševanje licenc panožnim in olimpijskim športnim centrom;

• obravnava sprememb Pravilnika o merilih za izvajanje Letnega programa športa na državni 

ravni;

• spremljanje dela Kluba slovenskih olimpijcev;
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• sodelovanje pri oblikovanju ukrepov za področje športa med epidemijo covida-19;

• priprava in spremljanje postopka volilnih opravil pred volilno skupščino OKS skladno s 

predlogi volilne komisije. 

1.2.3 DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija OKS – ZŠZ se je v tem mandatu poleg ustanovitvene seje sešla še na treh 

rednih sejah, na katerih je obravnavala tri anonimne prijave (zoper Patrika Perošo, Bogdana 

Gabrovca in Tomaža Barado); v vseh treh primerih je sprejela odločitev, da se disciplinski 

postopek zaradi argumentiranih razlogov ustavi. 

1.2.4 DRUGI ORGANI

Poročilo o delu Nadzornega odbora je podano skupščini posebej v ločenem gradivu. Delovanje 

drugih organov (odborov in komisij) pa je razvidno iz njihovih poročil o delu, ki so sestavni del 

tega poročila. Med pomembnejše zadeve, ki ne sodijo le pod posamezen organ OKS – ZŠZ in jih je 

mogoče šteti kot skupne aktivnosti OKS – ZŠZ in ki so značilne za pretekli mandat, spadajo:

• realizacija uresničevanja skupnih nalog države v obliki sodelovanja z MIZŠ in drugimi 

ministrstvi; 

• uresničevanje strategije razvoja športa v Sloveniji s sprejetjem novega Nacionalnega 

programa športa 2013–2023; 

• razvoj športne infrastrukture v Sloveniji;

• sodelovanje z olimpijskimi športnimi centri, s katerimi bo mogoče ustvariti optimalne pogoje 

za priprave naših športnikov pri nas;

• spremljanje delovanja podjetja OKS Olimp, d. o. o.; 

• zaposlitev strokovnih kadrov v NPŠZ prek projekta Razvoj kadrov v športu;

• izvolitev predsednika strokovnega sveta športa za vse mag. Janeza Sodržnika za zakladnika 

TAFISA, generalnega sekretarja Blaža Perka v Izvršni odbor ICMG, izvolitev Matica Švaba v 

EOC Odbor za finance, izvolitev Boruta Kolariča v odbor EOC za EYOF ter dr. Majo Zalaznik v 

mednarodno komisijo EOC;

• organizacija srečanj športnikov zamejskih Slovencev;

• aktivno sodelovanje na srečanjih NOC iz srednje in jugovzhodne Evrope;  

• sodelovanje z Društvom športnih novinarjev na vsakoletni podelitvi priznanj športnik leta; 

• zavzemanje za izboljšanje položaja in statusa občinskih športnih zvez;

• usposabljanje strokovnih delavcev v športu skozi EU-projekt USD;

• aktivno sodelovanje na konferenci »SPORTO«;

• širitev bonitet za članice OKS – ZŠZ, ki jih zagotavlja marketing OKS – ZŠZ.

Vsa poročila o delu komisij IO OKS, in sicer:

• Poslovno-marketinški svet

• Komisija za financiranje športa

• Komisija za mednarodno sodelovanje

• Klub sponzorjev

• Komisija za zamejski šport
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• Komisija za šport in okolje

• Komisija za objekte in mednarodne prireditve

• Komisija za ženski šport – Komisija za enakost spolov

• Komisija za medicino športa

• Komisija za kadre

• Komisija za panožne centre

• Komisija za nagrade in priznanja

• Komisija športnikov

• Klub slovenskih olimpijcev

• Komisija za etična vprašanja

• Komisija za pravne zadeve in organiziranost

vsebuje gradivo »Poročilo o delu OKS – ZŠZ v mandatnem obdobju OKS – ZŠZ 2018–2022«, ki je na 

voljo na spletni strani www.olympic.si in ga je treba upoštevati kot sestavni del tega poročila. 

Kot tudi v preteklih letih je bilo delovanje preostalih organov (odborov in komisij) vsebinsko 

zelo pestro. Med pomembnejše zadeve, ki ne sodijo le pod posamezen organ OKS – ZŠZ in jih 

je mogoče šteti kot skupne aktivnosti OKS – ZŠZ in ki so značilne za pretekli mandat, spada 

vključevanje v nekatere projekte, ki jih financira EU, aktivno delovanje med NOC jugovzhodne 

Evrope, sodelovanje pri izvedbi vsakoletne prireditve »Športnik leta«, informativno-družabnega 

dogodka »Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije«, dobrodelna prireditev Fundacije Mira 

Cerarja, nadaljnje sodelovanje v projektih podpore vrhunskim športnikom, zlasti z aktivnim 

sodelovanjem s Komisijo športnikov in Klubom slovenskih olimpijcev ter druge.

1.3 FINANČNO POSLOVANJE

1.3.1.1 FINANCIRANJE OKS – ZŠZ PO LETIH

2019 2020 2021 Plan 2022 2019 2020 2021 Plan 2022

MIZŠ 15,03% 18,43% 20,48% 14,89%  1.108.330,00 €  1.269.715,00 €  1.776.329,00 €  1.201.143,00 € 

FŠO 8,61% 5,52% 11,29% 14,22%  635.100,43 €  380.342,00 €  978.681,00 €  1.146.919,00 € 

MZZ, MJU 0,37% 0,00% 0,52% 0,05%  27.126,32 €  -   €  45.028,00 €  4.200,00 € 

PROJEKTI EU 28,35% 31,64% 27,33% 19,76%  2.090.785,45 €  2.179.298,00 €  2.369.712,00 €  1.593.672,50 € 

MOK, EOC 8,99% 14,29% 8,41% 10,81%  662.761,47 €  984.128,00 €  729.448,00 €  871.865,84 € 

LASTNI PRIHODKI 
(sponzorstva,  
lastna dejavnost)

38,31% 29,71% 31,63% 39,93%  2.825.842,23 €  2.046.211,00 €  2.743.199,00 €  3.221.132,00 € 

ČLANARINE 0,36% 0,42% 0,33% 0,35%  26.220,00 €  28.718,00 €  29.048,00 €  28.000,00 € 

VSI PRIHODKI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  7.376.165,90 €  6.888.412,00 €  8.671.445,00 €  8.066.932,34 € 

VSI ODHODKI  7.347.313,99 €  6.835.658,00 €  8.647.292,00 €  8.066.599,88 € 
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PRIHODKI IN ODHODKI OKS-ZŠZ V LETIH 2019-2022

FINANCIRANJE OKS-ZŠZ (v EUR)
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1.3.1.2 NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Vsak davčni zavezanec rezident lahko po Zakonu o dohodnini zahteva, da se del dohodnine 

nameni za financiranje športnih društev, ki imajo status društva v javnem interesu. Takšna 

donacija za zavezanca ne predstavlja nobenega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo sicer plača 

državi. Da bi privržencem športa olajšali postopek za namenitev dela dohodnine, je OKS - ZŠZ v 

letu 2020 v sodelovanju s FURSom razvili posebno aplikacijo, preko katere zavezanec obrazec 

podpiše in odda elektronsko, brez tiskanja in obiska poštnega urada. Za podpis ne potrebuje 

digitalnega potrdila, sam postopek pa je res enostaven in ne traja več kot 2 minuti. Akcijo Podari 

del dohodnine športu smo promovirali na različne načine, športniki tudi preko družbenih omrežij.

Na pobudo OKS - ZŠZ je bila za leto 2021 sprejeta sprememba, s katero se je dvignil % in sicer je 

po novem mogoče donirati do 1 % odmerjene dohodnine (prej 0,5 %). V dveh letih smo preko naše 

aplikacije prejeli preko 11.500 izpolnjenih obrazcev, kar ocenjujemo na več kot 350.000 € dodatnih 

sredstev letno za šport.

1.3.1.3 DEJAVNOSTI, VEZANE NA OKS OLIMP, D. O. O.

Podjetje OKS Olimp, d. o. o., je v zadnjem mandatnem obdobju poslovalo pozitivno. Osnovna 

dejavnost so računovodske storitve, ki jih družba opravlja za povprečno 13–15 partnerjev, 

pretežno članov OKS – ZŠZ.

1.4 SKLEPNA OCENA

Ob odličnih rezultatih na področju vrhunskega športa je OKS tudi na drugih področjih športa v 

znatni meri uveljavil vlogo osrednje organizacije civilne sfere v slovenskem športnem prostoru. 

Zlasti smo lahko ponosni na konstantno rast števila prebivalcev, ki se redno ukvarjajo s športom. 

Vztrajno delo na ravni regijskih pisarn pomaga pri reševanju težavnih razmer v veliko sredinah na 

lokalni ravni.

V obravnavanem obdobju smo delovali v nepredvidljivih materialnih in organizacijskih razmerah 

v slovenskem športu, saj nas je zajela pandemija covida-19. Z uresničevanjem varčevalnega 

programa smo uspeli zagotoviti, da so stroški ostali znotraj okvira načrtovanih sredstev, ob 

izpadu nekaterih pričakovanih sistemskih sredstev ter dodatnih aktivnosti iz naslova marketinga 

pa je bilo treba izjemno zaostriti finančno poslovanje v smislu varčevalnega programa in ukrepov 

za pridobitev nekaterih novih poslovnih partnerjev.

Iz navedenega izhaja, da je bilo mandatno obdobje 2018–2022 izjemno zahtevno, saj je OKS – 

ZŠZ deloval znotraj zmanjšanega materialnega okvira. Realizacija večine poglavitnih ciljev iz 

programa dela, uveljavitev številnih novih programov in projektov, sprememb Pravil OKS – ZŠZ, 

način delovanja z upoštevanjem varčevalnih ukrepov, ukrepov za varovanje zdravja, uveljavitev 

ustreznih novih kadrovskih rešitev ter oteženo sodelovanje z zlasti resornim ministrstvom so 

glavne značilnosti, ki vodijo do sklepa, da je delo OKS – ZŠZ v tem obdobju mogoče oceniti kot 

uspešno.
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Nedvomno je OKS uspel zadržati in še izboljšati zelo dobre odnose s svojimi članicami kot 
ter z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Vsa ta in še druga dejavnost prispeva k 
uveljavitvi Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez doma in v svetu. Temeljno 
vodilo tvornega sodelovanja s subjekti iz vladne in civilne sfere, ki so na tak ali drugačen 
način odgovorni ali poklicani za nadaljnji razvoj našega športa, ostaja stalnica strateškega 
delovanja OKS – ZŠZ. Tak pristop je OKS – ZŠZ zastopal že do zdaj, v času z vse bolj uveljavljenim 
konkurenčnim pristopom pa bo taki športni politiki treba posvetiti še večjo težo in finančna 
sredstva. 

2 POROČILO STROKOVNEGA SVETA  
ZA VRHUNSKI ŠPORT OKS – ZŠZ 
MANDATNO OBDOBJE 2018–2022

2.1 UVOD

OKS – ZŠZ je osrednja športna organizacija, ki v okviru svojega poslanstva skrbi za razvoj vseh 

segmentov športa na državni in lokalni ravni ter zastopa interese zaščite športa, športnikov 

in športnih organizacij. V okviru tega je vrhunski šport eden izmed stebrov, skozi katerega se 

kažejo najvišje vrednote pri udejanjanju športa, spodbuja razvoj, motivira mladino, pospešuje 

športni marketing, skrbi za celostni razvoj športnika in igra vlogo vzornika. 

Za razvoj vrhunskega športa skrbi Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju: SSVŠ), ki ga 

je v mandatnem obdobju 2018–2022 vodil predsednik Tomaž Barada. SSVŠ se je v tem mandatu 

sešel na 23 rednih sejah, 1 izredni seji in izvedel 17 dopisnih sej. Organizacijsko so se aktivnosti 

delile na področja:

• projekte športnih iger,

• sistemsko podporo vrhunskemu športu,

• strokovno podporo vrhunskim športnikom in

• kariernemu centru za športnike.

V okviru navedenih področij je SSVŠ usmerjal in nadziral delo, ki ga je operativno izvedla 

strokovna služba OKS – ZŠZ predvsem na področjih projektov priprav in udeležbe na 

tekmovanjih oz. športnih igrah, pri strokovni podpori športnikov, sistemskem izvajanju ter 

urejanju pravic športnikov in trenerjev, zdravstvenem varstvu športnikov, izpopolnjevanju 

znanja športnikov in trenerjev, sistemskem urejanju področja športnih centrov, informatiki 

v športu, programih olimpijske solidarnosti MOK in EOC ter EU-projektov. Glede na prejšnji 

mandat je bila ena izmed pomembnih pridobitev SSVŠ umestitev Kariernega centra za športnike 

(KCŠ) pod področje vrhunskega športa, saj se vsebine KCŠ nanašajo na aktivne športnike in tudi 

na športnike po športni karieri.
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2.2 PROJEKTI ŠPORTNIH IGER TER USPEHI NA SP IN EP

Nastopi reprezentanc Slovenije na večšportnih igrah predstavljajo rdečo nit programov 

vrhunskega športa pri OKS – ZŠZ. Skozi različne range tekmovanj in starostnih kategorij 

športniki prek programov športa otrok in mladine ter kakovostnega športa preidejo v vrhunski 

šport, pri čemer olimpijske igre predstavljajo vrh piramide. Na tej poti jih OKS – ZŠZ vodi na 

olimpijskem festivalu evropske mladine, mladinskih olimpijskih igrah, sredozemskih igrah 

in sredozemskih igrah na plaži, evropskih igrah, svetovnih igrah in svetovnih igrah na plaži. 

Izjemna pot v okviru olimpijske družine, ki za seboj pušča nepozabne spomine, vezi, prijateljstva 

in veliko uspehov.

Skladno s pristojnostmi je SSVŠ pripravil in vodil projekte priprav in udeležbe na navedenih 

športnih igrah pod okriljem OKS – ZŠZ. Izdelana so bila merila, predlagani so bili člani 

reprezentanc za nastop, koordiniralo in sofinanciralo se je priprave ter strokovno podporo. 

Operativno je projekte izvedla strokovna služba SSVŠ, nadzor sta opravljala SSVŠ in Izvršni 

odbor OKS – ZŠZ. Projekte so sofinancirali OKS – ZŠZ, FŠO, MIZŠ, NPŠZ, MOK in EOC. Vsi projekti 

so bili po dosežkih in organizaciji končani in ocenjeni kot uspešni, prav tako pa se je dvignila 

raven sodelovanja med NPŠZ in OKS – ZŠZ.

V okviru dogajanj zadnjih štirih let je treba poudariti leto 2020, ki je v določenih pogledih 

zgodovinsko, saj so se prvič v vseh izvedbah olimpijskih iger te prestavile za eno leto zaradi 

pandemije covida-19. Olimpijske igre v Tokiu bi morale biti na sporedu v letu 2020 in so se zaradi 

omenjenega razloga prestavile v leto 2021. Posledično so se prav tako zaradi pandemičnega 

razloga za eno leto (v leto 2022) prestavili tudi poletni in zimski olimpijski festival evropske 

mladine, svetovne igre in sredozemske igre.

V tem mandatu je OKS – ZŠZ prenovil tudi olimpijsko kolekcijo za OI Tokio 2020 in OI Peking 2022 

ter v letu 2022 že pripravil novo podobo za OI Pariz 2024.

Olimpijske igre

Pregled št. kolajn po igrah

Olimpijada Leto Gostitelj Datum Države
Športniki

MŠF Športi Discipline
SLO 
športnikiSkupaj Moški Ženske

XXXII. 2021
Tokio, 
Japonska

23. 7–8. 8. 206 11.316 5.910 5.406 33 49 339 53

XXIV. 2022
Peking, 
Kitajska

4.–20. 2. 91 2.897 1.593 1.304 7 15 109 42

Rang Igre OKS 1.m 2.m 3.m Skupna vsota

POI OI Tokio 2020 3 1 1 5

ZOI OI Peking 2022 2 3 2 7

Vsota 5 4 3 12
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Svetovne igre

Pregled št. kolajn po igrah

Svetovne igre na plaži

Pregled št. kolajn po igrah

Evropske igre

Pregled št. kolajn po igrah

Sredozemske igre

Št. Leto Gostitelj Datum Države Športi Discipline Športniki SLO športniki

XI. 2022 Birmingham, ZDA 7.–17. julij 99 44 223 3459 18

Rang Igre OKS 1. m 2. m 3. m Skupna vsota

SVI SVI Birmingham 2022 1 1 3 5

Št. Leto Gostitelj Datum Države Športi Discipline Športniki SLO športniki

II. 2019 Minsk, Belorusija 21.–30. junij 50 15 200 4.082 67

Rang Igre OKS 1. m 2. m 3. m Skupna vsota

EI EI Minsk 2019 4 1 1 6

Št. Leto Gostitelj Datum Države Športi Discipline Športniki SLO športniki

XIX. 2022 Oran, Alžirija 25. 6.–6. 7. 26 24 244 3.434 131

Št. Leto Gostitelj Datum Države Športi Discipline Športniki SLO športniki

I. 2019 Doha, Katar
10. – 16. 
oktober 

97 14 36 1237 10

Rang Igre OKS 1. m 2. m 3. m Skupna vsota

SVIP SVIP Doha 2019 0 0 1 1



16

Pregled št. kolajn po igrah

Mladinske olimpijske igre 

Pregled št. kolajn po igrah

Olimpijski festival evropske mladine

Pregled št. kolajn po igrah

Rang Igre OKS 1. m 2. m 3. m Skupna vsota

ZMOI MOI Lozana 2020 1 3 4

Št. Leto Gostitelj Datum Države Športi Discipline Športniki SLO športniki

XIV. 2019
Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina

10.–15. 
februar 

46 8 32 911 32

XV. 2019 Baku, Azerbajdžan 21.–27. julij 48 10 135 2.500 63

XV. 2022 Vuokatti, Finska

12.–17. 
december 
2021

20.–25. 
marec 2022

46 8 39 932 44

XVI. 2022
Banska Bystrica, 
Slovaška

24.–30. julij 48 10 120 2.252 97

Rang Igre OKS 1. m 2. m 3. m Skupna vsota

POFEM OFEM Baku 2019 1 1

OFEM Banska Bystrica 
2022

4 1 5

ZOFEM OFEM Sarajevo 2019 2 2

OFEM Vuokatti 2022 3 1 1 5

Skupna vsota 3 7 3 13

Rang Igre OKS 1. m 2. m 3. m Skupna vsota

SI SI Oran 2022 6 8 9 23

Št. Leto Gostitelj Datum Države Športi Discipline Športniki SLO športniki

III. 2020 Lozana, Švica 9.–22. januar 79 16 81 1872 39
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Pregled št. kolajn po OI, SP, in EP

2.3 SISTEMSKA PODPORA VRHUNSKEMU ŠPORTU OZ. 
PROJEKTI IN PROGRAMI ZA NEPOSREDNO PODPORO 
ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV

2.3.1  POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRACIJO IN KATEGORIZACIJO 
ŠPORTNIKOV

Šport je družbeni pojav, ki se spreminja glede na družbene potrebe in z njim se spreminjata 

tudi njegov pomen ter potrebe, zato tudi vsaka štiri leta OKS – ZŠZ opravi revizijo dokumenta 

»Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« 

(v nadaljevanju: kriteriji), ki ob Zakonu o športu (ZŠpo-1) in drugih aktih predstavlja enega 

najpomembnejših sistemskih in sistematičnih dokumentov v slovenskem športu. Predmetni 

dokument celostno in metodološko postavlja pogoje za prepoznavanje reprezentativnih 

športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo športnikov, predvsem 

pa opredeljuje kriterije za pridobitev naziva kategoriziranega športnika. 

Vrednotenje (vrhunskega) športnega dosežka vedno poraja veliko strokovnih vprašanj, na 

katera ni mogoče odgovoriti enoznačno, zlasti pri primerjavi 170 športnih panog, zato se pri 

reviziji dokumenta pristopa celostno na podlagi dozdajšnjih principov vrednotenja dosežkov 

in izkušenj pri delu. Ob zadnji reviziji kriterijev, ki se je začela leta 2019 in končala v letu 2020, 

so kriteriji stopili v veljavo 1. 1. 2021. Z novimi kriteriji se je ostreje omejil status vrhunskih 

športnikov, vključilo spremembe sistema tekmovanj in dodatno razdelilo športne panoge 

glede na konkurenčnost ter opravilo druge tehnične popravke, pri čemer se je skušalo še bolj 

upoštevati posebnosti v posameznih panogah oz. primerljive panoge dati na skupni imenovalec. 

V revizijo so bile vključene NPŠZ, delovna skupina, SSVŠ, MIZŠ, IO OKS – ZŠZ in ne nazadnje 

Strokovni svet RS za šport, ki omenjene kriterije tudi sprejme. Vsako leto pa se spremlja učinek 

kriterijev in smo po potrebi naredili tudi t. i. tehnične popravke.

OI SP EP
Skupna 

vsota
Leto Z S B Z S B Z S B

2019 18 19 18 11 12 10 88

2020 1 4 3 2 10

2021 3 1 1 19 12 27 10 14 19 106

2022 2 3 2

Skupna vsota 5 4 3 38 31 49 24 28 29 204
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2.3.2  REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV

Na podlagi kriterijev iz predhodne točke OKS – ZŠZ in na podlagi 2. odstavka 33. člena ZŠpo-1 ter 

skladno s 77. členom upravlja zbirko podatkov ter vodi evidenco registriranih in kategoriziranih 

športnikov. Evidenca s tem postavlja podlago za pridobitev statusnih pravic športnikov, ne 

moremo pa izvzeti dejstva, da evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov kot produkt 

kriterijev služi javnim financerjem pri razdeljevanju javnih sredstev.

Iz tega sledi, da je evidenca izjemno pomemben dokument v športnem okolju, zato se ga vodi 

skrbno in z ustrezno informacijsko podporo. Evidenca registriranih športnikov je dosegljiva 

na spletnih straneh OKS – ZŠZ in se osvežuje dnevno, medtem ko se evidenca kategoriziranih 

športnikov objavlja 3-krat letno, in sicer 1. 2., 1. 7. in 1. 10. v koledarskem letu.

Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila pandemija covida-19, je OKS – ZŠZ v pomoč 

športnikom pri premostitvi težav v letu 2020 predlagal sklop izrednih ukrepov, ki jih je sprejel 

SSRSŠ in s katerimi se jim je zaradi izostanka tekem in treningov podaljšal status registriranega 

oz. kategoriziranega športnika za eno leto. S tem je bilo omogočeno uveljavljanje njihovih 

statusnih pravic in hkrati tudi nadaljevanje treninga glede na ukrepe covid-19. Posledično je v 

letu 2021 višje število registriranih in kategoriziranih športnikov.

2.3.3 INFORMATIKA V ŠPORTU

OKS – ZŠZ je v luči širšega pogleda informatizacije športa v Sloveniji v letu 2018 začel prenovo 

in vzpostavitev lastnega informacijskega sistema za vodenje evidence o registriranih in 

kategoriziranih športnikih ter vodenje projektov športnih iger, ki se odvijajo pod okriljem OKS 

– ZŠZ. Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev za uporabnika prijazne aplikacije ter shrambe 

podatkov na enem mestu.

V sistemu tako najdemo podatke o NPŠZ, društvih, športnikih, tekmovalnih licencah, 

tekmovalnih sistemih, podatek o olimpijskih in neolimpijskih panogah ter disciplinah, 

tekmovanjih, rezultatih, evidenco o registriranih in kategoriziranih športnikih, rezultate 

športnikov, člane reprezentanc športnih iger itn.

Sistem se povezuje tudi z državnimi bazami, da se je to lahko uresničilo, pa je bilo treba zadeve 

zakonsko urediti, da obstaja pravna podlaga za zbiranje in črpanje podatkov. Tako je bila v letu 

2020 dopolnitev Zakona o športu (ZŠPO-1), česar posledica je bila, da se podatki o organizacijah 

(zveze, društva itn.) črpajo iz Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

Leto
Št. registriranih
 športnikov (1. 1.  
v koledarskem letu)

Št. kategoriziranih športnikov (1. 2. v koledarskem letu)

OR SR MR PR DR MLR SKUPAJ

2019 51.468 28 162 383 671 2.274 3.200 6.718

2020 59.538 49 140 349 673 2.468 3.405 7.084

2021 75.076 50 147 377 740 3.041 5.028 9.383

2022 56.337 44 110 401 530 1.980 3.970 7.035
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(AJPES), osebni podatki športnikov pa se sinhronizirajo in povezujejo s Centralnim registrom 

prebivalcev (CRP), s čimer se zagotovita točnost in ažurnost podatkov. 

Sistem prek t. i. API (Application Programming Interface) omogoča tudi deljenje podatkov z 

drugimi deležniki. Tako se je leta 2019, ko je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G), ki omogoča brezplačne prevoze za registrirane 

športnike, začela povezava s skupnim državnim aplikacijskim gradnikom Pladenj. To je državni 

centralni, horizontalni informacijski sistem za izvajanje elektronskih poizvedb, ki jih prožijo 

končni uporabniki na odjemalskih informacijskih sistemih, sistem Pladenj pa jih v pravilnem 

vrstnem redu posreduje na podatkovne vire. Tako je zagotovljeno deljenje podatkov o 

registriranih in kategoriziranih športnikih vsem javnim ustanovam. 

Prek vmesnika API črpajo podatke za potrebe letnih programov športa (LPŠ) tudi nekatere 

občine, ki so izkazale interes, MIZŠ in Zavod za šport RS Planica (ZŠRSP). Povezava prek 

vmesnika API pa je ne nazadnje namenjena tudi zainteresiranim NPŠZ, da lahko povežejo 

svoje interne informacijske sisteme s sistemom ŠportSI360°. V praksi to pomeni, da lahko NPŠZ 

procese registracije in kategorizacije urejajo prek svojih lastnih informacijskih sistemov ter 

tako optimizirajo lastne delovne procese in si zagotovijo ažurno evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov, podatkov o športnikih in društvih (npr. takoj po končani tekmi se 

rezultati samodejno prenesejo v sistem ŠportSI360° in s tem pridobijo športniki registracijo).

Informacijski sistem ŠportSI360° je zelo pripomogel k enotni, ažurni in urejeni bazi podatkov, ki 

se jih zbira, število poizvedb in deležnikov, ki črpa podatke, pa se tudi vsako leto povečuje, kar 

prikazuje naslednji prikaz. 
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2.3.4 NAGRADE ZA VRHUNSKE ŠPORTNE DOSEŽKE

OKS – ZŠZ na osnovi Pravilnika o priznanjih in nagradah vsako leto pripravi predlog priznanj in 

podelitev denarnih nagrad za dosežene vrhunske športne dosežke. Po predlogu so skladno s 

pravilnikom do nagrad upravičeni športniki in trenerji, ki so dosegli uspeh na olimpijskih igrah 

(do 5. m), svetovnih (do 4. m) ali evropskih (do 3. m) prvenstvih v absolutnih članskih kategorijah 

v disciplinah rednega programa olimpijskih iger. 

V letu 2020 je bilo zaradi pandemije covida-19 malo prejemnikov, saj so bila tekmovanja ali 

odpovedana ali prestavljena, v letu 2021 pa smo imeli med prejemniki kar dve kolektivni panogi, 

in sicer moško košarkarsko (4. m OI) in odbojkarsko ekipo (2. m EP).

2.3.5 ZAPOSLOVANJE ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V JAVNEM SEKTORJU

Zaposlovanje je sistemsko dobro urejeno prek zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev 

na osnovi Sporazuma o zaposlovanju MIZŠ in ministrstev – Ministrstvo za obrambo (MORS), 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in Ministrstvo za finance (MF) ter OKS – ZŠZ. Postopek 

zaposlovanja v državnem sektorju vodi Koordinacija za zaposlovanje športnikov in trenerjev, 

v kateri OKS – ZŠZ aktivno sodeluje. Koordinacijo vodi MIZŠ, poleg omenjenih pa so vanjo 

vključeni Slovenska vojska (MORS), Policija (MNZ) in Finančna uprava RS (MF). 

MORS in OKS – ZŠZ sta v aprilu 2022 podpisala Sporazum o nadgradnji sodelovanja pri 

zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev ter sistemski podpori vrhunskemu športu. Na 

podlagi sporazuma je Slovenska vojska v Športni enoti zagotovila 10 delovnih mest, namenjenih 

mladim vrhunskim športnikom. Na podlagi tega sporazuma je OKS – ZŠZ pozval NPŠZ k predlogu 

športnikov, NPŠZ so predloge podale in je projekt v postopku urejanja zadev z MORS.

Leto Višina maks. nagrade Št. športnikov Št. trenerjev Višina sredstev

2019 3.500 EUR 25 15 60.970 EUR

2020 3.500 EUR 2 2 5.810 EUR

2021 3.500 EUR 27 14 71.785 EUR

Leto MNZ (POLICIJA) MORS (SV) MF (FURS) SKUPAJ

2019 30 70 15 115

2020 30 75 15 115

2021 40 66 15 121

2022 40 75 15 130
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2.3.6 SKLAD VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV

OKS – ZŠZ je na pobudo športnikov ustanovil Sklad vrhunskih športnikov, v okviru katerega so 

do nadstandardnih priprav upravičeni športniki in športnice, ki so s svojimi dosežki (medalja 

na olimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih v olimpijskih disciplinah) dokazali svoj vrhunski 

športni potencial in potrebujejo za ohranjanje, izboljševanje oz. nadaljnji razvoj dosežkov 

dodatno finančno pomoč. Sklad vrhunskih športnikov je skupni program OKS – ZŠZ, FŠO in MIZŠ 

ter vsako leto zagotavljajo 100.000 EUR, ki se razdelijo med prejemnike sklada.

2.3.7 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE ZA ŠPORTNIKE

Projekt športnih štipendij za perspektivne in vrhunske športnike je skupni program MIZŠ, FŠO 

in OKS – ZŠZ, ki se izvajajo pod okriljem OKS – ZŠZ že od leta 1999 in s katerim zagotavljamo 

slovenskim športnikom finančno pomoč pri njihovi športni in šolski karieri. SSVŠ pripravlja 

kriterije, izbor štipendistov in nadzira projekt ter vodi celotno administracijo.

2.4 STROKOVNA PODPORA ŠPORTNIKOM

2.4.1 STROKOVNA PODPORA ZA PROJEKTE ŠPORTNIH IGER

V okviru večšportnih tekmovanj pod okriljem OKS – ZŠZ je SSVŠ stalno prisoten pri naslednjih 

aktivnostih:

• pomoč pri rehabilitaciji športne poškodbe;

• podporne in svetovalne aktivnosti medicinskih ekip v sestavi zdravnikov, fizioterapevtov, 

maserjev, osteopatov slovenskim reprezentancam (športnikom in trenerjem) tekmovanj, ki 

potekajo pod okriljem OKS – ZŠZ.

Leto Št. športnikov

2019 37

2020 20

2021 18

2022 14

Šolsko leto št. štipendistov Višina dijak Višin študent Skupna višina štipendij

2018/2019 189 143,64 € 215,47 € 467.094,27 €

2019/2020 178 166,75 € 246,79 € 464.391,23 €

2020/2021 189 164,50 € 246,75 € 510.387,41 €

2021/2022 211 161,94 € 242,91 € 510.000,00 €
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V letu 2019 je OKS – ZŠZ začel tudi projekt videoanalitičnega orodja Dartfish v panožnih 

strokovnih timih, ki omogoča videoanalizo tehnike gibanja ter drugih parametrov in s čimer 

želimo še dvigniti raven podpore in posledično kakovost športnih dosežkov. V letu 2020 je to 

orodje uporabljalo že 13 panožnih strokovnih timov. 

Za projekt OI Tokio 2020 je OKS – ZŠZ omogočil najem fizioterapevtskih aparatov za panožne 

time, medtem ko je za projekta OI Tokio 2020 in OI Peking 2022 uporabljal sistem Gospodar 

zdravja za sporočanje zdravniške anamneze in zdravstveno počutje, predvsem vezano na 

covid-19.

V letu 2020 smo za športnike in športne strokovne delavce izdali strokovno knjigo »Srce in 

šport«.

2.4.2 OLIMPIJSKI KAMPI IN FORUMI

V okviru strokovne podpore OKS – ZŠZ izvaja olimpijske kampe za športnike, kandidate za 

nastop na olimpijskih festivalih evropske mladine (OFEM) in mladinskih olimpijskih igrah (MOI). 

Cilj olimpijskih kampov je izobraževanje športnikov in trenerjev prek strokovnih in socialnih 

vsebin. Pri organizaciji olimpijskih kampov sodelujejo službe OKS – ZŠZ (vrhunski šport, odnosi 

z javnostmi, marketing, logistika, računovodstvo) in zunanji sodelavci (psihologi, trenerji, 

kineziologi, fizioterapevti, nutricionisti in drugi). 

V letu 2019 smo izvedli pet takih kampov za 87 športnikov. 

V letu 2020 žal zaradi pandemije covida-19 nismo izvedli kampov v živo, je pa bil izveden virtualni 

olimpijski kamp v okviru projekta OI Tokio 2020. 

V letu 2021 smo uspešno izpeljali tri olimpijske kampe za 177 športnikov. Za športnike 

in trenerje, ki so sodelovali na OFEM Vuokatti 2022, smo olimpijske kampe organizirali 

povezovalno, tako da so se vsebine z junijskega kampa vsebinsko povezovale oz. nadgradile z 

izvedbami v mesecih avgustu in septembru. Poleg teh smo izvedli virtualne olimpijske kampe 

tudi za vse udeležence zimskih olimpijskih iger v Tokiu in Pekingu.

V letu 2022 smo izvedli 12 kampov za 252 športnikov. Poleg tega smo oživili t. i. Olimpijski 

trenerski forum, ki smo ga izvedli v okviru Dnevov OKS – ZŠZ in se ga je udeležilo okoli 40 

trenerjev.

2.4.3 PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI

Projekt panožnih športnih centrov je dediščina preteklih mandatov, žal pa je projekt zaradi 

neusklajenosti s posameznimi odločujočimi deležniki z leti počasi začel usihati in so zadnje 

licence panožnim športnim centrom glede na različne ravni potekle leta 2018. Ker se je 

predvidevalo, da je ideja še vedno zrela, se je v tem mandatu odločilo, da se projekt prenovi.

Za ponovno obuditev in osvežitev projekta je bila v začetku zdajšnjega mandata OKS – ZŠZ 

ustanovljena Komisija za objekte, panožne športne centre in velike mednarodne prireditve s 

ciljem vzpostavitve Pogojev, meril in postopka za pridobitev licence za panožne športne centre. 
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Komisija je bila sestavljena zelo raznoliko, saj so bili vključeni predstavniki individualnih in 

kolektivnih športnih panog, predstavniki občinskih športnih zvez, Združenja športnih centrov 

Slovenije, MIZŠ, Univerzitetne športne zveze in FŠO. 

Komisija si je ogledovala obstoječe primere dobre prakse športnih centrov v Sloveniji in obiskala 

nekaj športnih objektov, opravila vrsto sestankov z vsemi vključenimi deležniki, vključujoč 

posamezne NPŠZ, ki so bile pozvane za posredovanje svojih mnenj in njihovih načrtih ter ciljih 

za naprej in prejete informacije ter stanje intenzivno delovno obravnavala na svojih sejah.

Osnovno izhodišče delovanja komisije je bil Nacionalni program športa 2014–2023 in da OKS 

– ZŠZ opredeli pogoje ter merila za ustanavljanje in financiranje panožnih športnih centrov, 

pri čemer je zaželeno sistemsko financiranje panožnih športnih centrov na državni ravni prek 

javnih financerjev (MIZŠ in FŠO) in seveda prek lokalnih financerjev na lokalni ravni.

Komisija je pri pripravi dokumenta smiselno upoštevala mnenja sodelujočih deležnikov z 

namenom oblikovati dokument, ki bo lahko zaživel in bo uporaben v praksi. Namen dokumenta 

je vzpostavitev mreže športnih centrov, ki bodo temeljni za uresničevanje interesov NPŠZ 

in hkrati prepoznani od države in lokalnih skupnosti kot športna infrastruktura, potrebna 

sistematičnega financiranja. Bistvo delovanja panožnih športnih centrov so strateški interesi 

NPŠZ, ki prek programov delovanja z njimi dosega svoje cilje.

Dokument Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre je nastajal 

skoraj celotno mandatno obdobje in ga je tudi potrdil OKS – ZŠZ, implementacija v praksi pa je v 

rokah novega mandata.

2.4.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV

Zdravstveno varstvo športnikov se zagotavlja v okviru preventivne in kurativne zdravstvene 

obravnave. Preventiva se izvaja s pregledi kategoriziranih športnikov in pregledi registriranih 

športnikov (otrok in mladine), ki so kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sistem 

izvajanja preventivnih prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov registriranih športnikov 

se do konca leta 2019 ni celostno uredil, in to kljub prizadevanjem SSVŠ v sodelovanju s Komisijo 

medicine športa ter z izdelanim predlogom za ureditev. Vztrajanje pri Ministrstvu za zdravje 

je obrodilo sadove, saj je OKS – ZŠZ v zadnjih dveh letih zagotovil dodatne time (z 1,5 na 4,5, 

kar omogoča pregled 5.400 športnikom) za redne letne preventivne zdravstvene preglede 

kategoriziranih športnikov. Na podlagi števila izvedenih pregledov se ugotavlja, da velik del 

kategoriziranih športnikov te možnosti ne izkoristi. Namreč, sprememba Pravilnika za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega varstva od 1. 1. 2022 omogoča preventivne zdravstvene preglede 

mladim športnikom, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami. Tudi 

registrirani športniki so opravili premalo pregledov in bo očitno treba narediti še kar nekaj 

korakov, da bomo res izkoristili sistem preventive in tako zmanjševali možnosti za zdravstvene 

težave in poškodbe.

Kurativa se v osnovi izvaja s projektom nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim 

OKS – ZŠZ v sodelovanju z MIZŠ in s FŠO financira celotno premijo športnikom olimpijskega in 
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svetovnega razreda ter kandidatom za nastop na olimpijskih igrah, poleg tega pa v pretežni 

meri sofinancira premijo športnikom mednarodnega in perspektivnega razreda. Možnost 

sofinanciranja premije koristi kar nekaj športnikov, bomo pa tudi v prihodnje še izvajali 

aktivnosti za povečanje števila zavarovanj. Tako želimo kar najbolje poskrbeti za zdravstveno 

varstvo ob boleznih in poškodbah.

V letu 2019 je bilo sklenjenih 423 nadstandardnih zavarovanj.

V letu 2020 je bilo sklenjenih 257 nadstandardnih zavarovanj.

V letu 2021 je bilo sklenjenih 300 nadstandardnih zavarovanj. Sistem sklepanja zavarovanj smo 

tudi nekoliko spremenili, pri čemer je pomembnejša vloga namenjena NPŠZ in klubom.

V letu 2022 je bilo sklenjenih prek 350 nadstandardnih zavarovanj in se to število proti koncu 

leta veča ter se pričakuje povišanje v naslednjih letih.

2.4.5 OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTRI IN SEZNAM 
REFERENČNIH STROKOVNJAKOV

V okviru kurative je OKS – ZŠZ poskrbel, da je lahko športnik obravnavan v enem izmed 

olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov (mreža ORŠMC), seveda pa je mogoče 

obravnavo opraviti tudi v drugih zdravstvenih ustanovah. Mreža ORŠMC, v kateri imamo 

trenutno sedem centrov s skupaj več kot 30 referenčnimi strokovnjaki (zdravniki in 

fizioterapevti), zagotavlja hitro in kakovostno obravnavo športnikov. Referenčni strokovnjaki 

izpolnjujejo vse kriterije, ki jih je za pridobitev naziva postavil OKS – ZŠZ. V ORŠMC je športnikom 

na voljo visoko strokovno izobraženo in usposobljeno medicinsko osebje, ki deluje s tesnim 

prepletanjem medicine in športa. To športnikom omogoča dostop do kakovostnih zdravstvenih 

storitev, s pomočjo katerih se v čim krajšem času lahko vračajo v trenažni proces in na 

tekmovališča ter tako ohranjajo svojo konkurenčnost. 

Poleg tega je bila uvedena podpora ORŠMC, s katero OKS – ZŠZ kandidatom za nastop na 

olimpijskih igrah zagotavlja dodatna sredstva za zdravstvene in kineziološke storitve, ki jih 

nadstandardno zavarovanje ne krije. S tem je zagotovljena celostna podpora športnikom, ki nas 

zastopajo na olimpijskih igrah.

V zadnjem obdobju mandata pa se je začel pripravljati tudi seznam referenčnih strokovnjakov 

s področja športne fizioterapije, športne kineziologije, športne psihologije in športne prehrane. 

Vsi imenovani referenčni strokovnjaki morajo izpolniti vse kriterije, ki jih je za pridobitev naziva 

postavil OKS – ZŠZ, in tako želimo podati športni javnosti informacijo o strokovnjakih, ki lahko 

ustrezno in kakovostno pomagajo športniku pri preventivi in kurativi.

Glavne aktivnosti, ki so se poleg navedenega izvajale, pa so:

• dopolnjen Pravilnik o postopku izbora, pogojih za imenovanje članov ter o sestavi medicinskih 

ekip za tekmovanje pod okriljem OKS – ZŠZ;

• obravnava zdravstvenih stanj kategoriziranih športnikov in podajanje mnenj o izrednih 

zdravstvenih stanjih vrhunskih športnikov;

• fizioterapevti, ki so člani reprezentanc na tekmovanjih pod okriljem OKS – ZŠZ, morajo opraviti 

predpisano izobraževanje;
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• potrdilo se je izvajanje temeljitejšega protokola zdravstvenega varstva v okviru projektov iger 

pod okriljem OKS – ZŠZ;

• nov usmerjeni poziv za sodelovanje v projektu ORŠMC za obdobje 2021–2024.

Vsako leto opravimo kar nekaj aktivnosti za promocijo mreže, vendar se možnost koriščenja 

storitev mreže še ni zasidrala pri športnikih, društvih in pri zvezah. Osnovne informacije o mreži 

so dostopne prek spletne strani OKS – ZŠZ, sicer pa se predstavitev delovanja mreže in njenega 

namena izvaja na dogodkih pod okriljem OKS – ZŠZ (olimpijski kampi itn.).

2.4.6 NACIONALNI OLIMPIJSKI INŠTITUT

Dolgoletna ideja OKS – ZŠZ po vzpostavitvi Nacionalnega olimpijskega inštituta (NOI) se je v 

mandatnem obdobju začela uresničevati. V okviru manjše delovne skupine je nastal projektni 

dokument za vzpostavitev NOI, kateremu je v letu 2022 sledila ustanovitev pravnega subjekta, ki 

je začel delo. 

2.4.7 PROGRAMI SOLIDARNOSTI MOK IN EOC 

OKS – ZŠZ je zelo aktiven pri pridobivanju sredstev Olimpijske solidarnosti Mednarodnega 

olimpijskega komiteja (MOK) in Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). V okviru teh je na voljo 

več kot 20 različnih programov, ki so usmerjeni v podporo programom športnikov, trenerjev, 

NPŠZ, projektom nacionalnih olimpijskih komitejev ter promociji olimpijskih vrednot. V okviru 

obstoječih programov OKS – ZŠZ vsako leto kandidira na programe solidarnosti skladno s 

smernicami, s čimer lažje in učinkoviteje izvajamo aktivnosti, večina sredstev programov pa gre 

neposredno naprej NPŠZ, športnikom in trenerjem.

2.4.7.1 ŠTIPENDIJE ZA ŠPORTNIKE KANDIDATE ZA NASTOP NA OI

V okviru solidarnostnih programov MOK je OKS – ZŠZ za projekt udeležbe na OI Tokio 2020 podprl 

15 športnikov (480 USD/osebo/mesec; 3 leta) in zagotovil sredstva za športnike OI Peking 2022 

(150.000 USD za celotno obdobje priprav na OI). Sredstva so namenjena športnikom za pokrivanje 

njihovega programa priprav in kvalifikacij na olimpijske igre. Skladno s prestavitvijo olimpijskih 

iger Tokio v leto 2021 je MOK podaljšal tudi trajanje štipendiranja.

V letu 2022 je OKS – ZŠZ na MOK že oddal kandidaturo za 11 športnikov za OI Pariz 2024, ki bodo 

prejemali sredstva povprečno 680 USD/osebo/mesec od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2024.

2.4.7.2 ŠTIPENDIJE ZA TRENERJE

V okviru programa je mogoče podpreti 4–5 trenerjev v 4-letnem obdobju na podlagi predloga 

NPŠZ. Glavni namen je pridobitev mednarodnih izkušenj in dodatnega znanja, ki jih nato trener 

prenese v nacionalni sistem.
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V letu 2019 je bil vključen trener lokostrelstva, leta 2020 zaradi pandemije covida-19 program ni 

potekal, v letu 2021 smo podprli trenerja tenisa in v letu 2022 dva trenerja v biatlonu.

2.4.7.3 TRENERSKI SEMINARJI IN IZMENJAVA STROKOVNIH KADROV Z DRUGIMI DRŽAVAMI

V želji, da je panožna stroka ustrezno seznanjena z aktualno mednarodno prakso, OKS – ZŠZ 

prav tako omogoča prek solidarnostnih programov MOK možnost sodelovanja z mednarodnimi 

strokovnjaki pri izvedbi seminarjev za trenerje in sodnike. V okviru tega je v letu 2019 OKS – ZŠZ 

podprl izvedbo petih seminarjev pod vodstvom mednarodnega strokovnjaka, in sicer v veslanju, 

odbojki, jadranju, judu, v hokeju na travi, ki se jih je udeležilo 137 trenerjev. Posamezni seminar 

je trajal od 3 do 8 dni in so se jih poleg slovenskih trenerjev udeležili tudi tuji predstavniki, zato 

je bila izmenjava znanja in izkušenj še toliko aktivnejša.

Zaradi pandemije covida-19 so bile žal v letu 2020 vse tovrstne aktivnosti preklicane in OKS – 

ZŠZ ni kandidiral za izvedbo seminarjev pod vodstvom mednarodnega strokovnjaka. Zaradi 

pandemije covida-19 so žal v letu 2021 tovrstne aktivnosti potekale v omejenem obsegu. Je pa bil 

OKS – ZŠZ uspešen pri kandidaturi in izvedbi udeležbe teniškega trenerja na seminarju najvišje 

stopnje ITF.

2.4.7.4 RAZVOJ NACIONALNE ŠPORTNE STRUKTURE

Podrobnejše sodelovanje z mednarodnim strokovnjakom je v 4-letnem obdobju omogočeno 4–5 

športnim panogam. Prednostno so vključene tiste športne panoge, ki imajo šibko organizacijsko 

in/ali trenersko strukturo, vendar izkazujejo potencial za razvoj. V okviru od 3- do 6-mesečnega 

programa pod nadzorom mednarodnega strokovnjaka mora športna panoga vzpostaviti sistem, ki 

v prihodnosti omogoča izvajanje zastavljenih aktivnosti. 

V letu 2019 se je končal program v odbojki na mivki, v letu 2020 pa je OKS – ZŠZ podprl kandidaturo 

Kolesarske zveze Slovenije, ki je pod drobnogledom mednarodnega strokovnjaka uspešno izvedla 

večmesečni program razvoja steznega kolesarstva in vzpostavila sistem, ki bo v prihodnosti 

omogočal izvajanje zastavljenih ciljev.

2.5 KARIERNI CENTER ZA ŠPORTNIKE

OKS – ZŠZ ob podpori MIZŠ in FŠO na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in 

programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju 

in zaposlovanju športnikov. Model dvojne kariere vrhunskih športnikov je postavil OKS – ZŠZ v letu 

2015 in predstavlja osnovo sistematične podpore področja dvojne kariere športnikov in izhodišča 

za vzpostavitev Kariernega centra za športnike (KCŠ). V letu 2019 je OKS – ZŠZ začel vzpostavitev 

KCŠ in integracijo končal februarja 2020 s strateško umestitvijo na področje vrhunskega športa. 

Pred tem pa so programi organizacijsko delovali v okviru Slovenske olimpijske akademije (SOA). 

Aktivnosti so usmerjene predvsem v uspešen prehod v pošportno kariero z dolgoročno pozitivnim 

pristopom in vključenostjo v olimpijsko gibanje. Sovpadajo pa tudi s strateškimi smernicami 

podpore vrhunskih športnikov programov MOK (Athlete 365) in dela Komisije športnikov (KŠ) ter 

Kluba slovenskih olimpijcev (KSO).
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2.5.1 ŠTUDIJ NA DALJAVO

Projekt študij na daljavo je dolgoročni projekt, ki ga OKS – ZŠZ izvaja ob podpori Telekoma 

Slovenije; začetki projekta oziroma e-izobraževanje segajo že v leto 2002. V začetnem obdobju 

je bil velik poudarek predvsem na zagotavljanju ustrezne opreme in infrastrukture za 

e-izobraževanje, v zdajšnjem obdobju pa je največja podpora namenjena delu pedagoškega kadra 

z mladimi športniki. Prek projekta zagotavljamo sredstva (10.400 EUR/leto) za štiri gimnazije s 

športnimi oddelki (Gimnazija Šiška, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, II. gimnazija Maribor in 

Gimnazija Jesenice). Projekt podpira izobraževanje mladih športnikov, ki se redno šolajo in so 

zaradi treningov pa tudi tekmovanj veliko odsotni. Skladno s podpisanimi pogodbami je OKS – ZŠZ 

sodelujočim šolam zagotovil sredstva za izvajanje študija na daljavo ter za pokrivanje stroškov 

dodatnega dela pedagogov in pedagoških koordinatorjev na šolah. 

V letu 2019 je bilo v program vključenih 93 dijakov, v letih 2020 in 2021 pa vsako leto po 82 dijakov 

športnikov in športnic. V delo s športniki pa je neposredno vključenih pet pedagoških oz. športnih 

koordinatorjev.

2.5.2 ŠOLNINE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM

OKS – ZŠZ je v letu 2017/18 v okviru programa MOK solidarnosti začel program sofinanciranja 

šolnin vrhunskim športnikom pri izobraževanju dodiplomskega visokošolskega programa. V 

projekt so bili v prvem letu vključeni štirje športniki, nato pa je OKS – ZŠZ skladno s svojimi 

smernicami v okviru Olimpijskega kariernega centra in podpore športnikom tudi naprej podprl 

športnike ter s tem želi omogočiti zaključek izobraževanja. Športnikom OKS – ZŠZ pristopa kot 

sofinancer šolnin štirimi športnikom letno v višini 4.000 EUR, vsakemu po 1.000,00 €.

Odločitev, koga OKS – ZŠZ podpre, je narejena skladno s programom MOK – Athletes Career 

Transition, pri čemer se pri izbiri podpira vrhunske športnike in olimpijce ter nekdanje vrhunske 

športnike, pri tem pa sta ključni športnikova izobrazba in usposobljenost ter faza kariere, v kateri 

se nahaja. 

2.5.3 CERTIFIKAT ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE

Certifikat športnikom prijazno izobraževanje je eden izmed izvedbenih projektov, ki ga je 

vzpostavil OKS – ZŠZ in ki ga izvajamo ob podpori MIZŠ. Projekt ima poleg velike uporabne 

vrednosti neposredno za športnike pozitivno dodano vrednost tudi za izobraževalne ustanove, ki 

se prijavijo na javni razpis in uspešno pridobijo certifikat. Z dodelitvijo certifikata sta prejemnikom 

omogočeni uporabi imena športnikom prijazno izobraževanje in logotipa projekta za uporabo v 

promocijske namene. 

V prvem letu projekta, to je leta 2019, smo certifikat podelili osmim srednješolskim izobraževalnim 

zavodom, devetim fakultetam Univerze v Ljubljani in Univerzi v Mariboru ter njenim štirinajstim 

fakultetam. OKS – ZŠZ vsako leto dodaja nove izobraževalne ustanove in obnavlja obstoječe 

certifikate, tako da je zdaj na seznamu 20 srednješolskih ustanov in 15 ustanov višjega ali 

visokošolskega izobraževanja.
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2.5.4 MOK ATHLETE365 CAREER+

V letu 2019 se je program MOK ACP, ki se na globalni ravni izvaja v partnerstvu z Adeccom, 

preimenoval v Athlete365 Career+ in je program, ki opolnomoči športnike, da povečajo svoje 

možnosti za izobraževanje in zaposlovanje, ter jim pomaga, da lahko samozavestno prehajajo 

v dvojno ali pošportno kariero. Podpira športnike na vseh stopnjah njihove kariere, jim pomaga 

odkriti svoj potencial in pripraviti načrt za življenje zunaj vrhunske športne kariere, in sicer na 

način nabora nasvetov, usposabljanja in medvrstniškega učenja. V okviru programa so na voljo 

različne povezave, videovsebine in on line programi, kot je pospeševalnik podjetniških idej 

olimpijcev in športnikov, ki je odprtega tipa ter na voljo vsem olimpijcem in športnikom prek 

spletne platforme Athlete365. Na voljo je tudi gradivo Career+ za podporo zaposlovanju vrhunskih 

športnikov.

V letu 2019 je OKS – ZŠZ zaposlil tri olimpijce, nekdanje vrhunske športnike. Prav tako je več 

nekdanjih vrhunskih športnikov pridobilo zaposlitev v športnih organizacijah, iz katerih izhajajo, 

in sicer na ravni NPŠZ.

V letu 2020 je OKS – ZŠZ po zgledu MOK vzpostavil na svoji spletni strani slovenski zavihek 

Športnik365.

V letu 2021 so bili ključni poudarki vezani na nadaljevanje sodelovanja med MOK-om in Adecco 

Group, in sicer za obdobje do 2024. Na ravni MOK je bila vzpostavljena spletna podpora za 

karierno svetovanje (Athlete Career Portal). OKS – ZŠZ je v letu 2022 nadaljeval promocijo orodij, 

ki so na voljo športnikom.

2.5.5 OLIMPIJCI TUTORJI

Program tutorstva mladim športnikom je projekt, ki ga vodimo v sodelovanju s Klubom 

slovenskih olimpijcev. Namen programa je podpora mladim športnikom pri razvoju športne in 

profesionalne kariere ter njihovega celostnega razvoja. Pomoč in podporo zagotavljajo nekdanji 

vrhunski športniki – vzorniki, ki se jih kot olimpijce vključuje v posamezne aktivnosti projekta. 

Za športnike se organizira delavnice, individualno obravnavo, razgovore, družabne neformalne 

dogodke. V projekt se vključujejo olimpijci tutorji.

V letu 2019 smo projekt povezali z MOK-ovim pilotnim programom Olympians Mentoring 

Programme in v projekt tutorstva olimpijcev za mlade športnike neposredno vključili 21 

športnikov. Zaradi pandemije covida-19 je bil večji del načrtovanih aktivnosti za leto 2020 

prestavljen oz. odpovedan. Aktivnosti, ki smo jih izvajali v sodelovanju z navedenimi deležniki, 

so bile realizirane v omejenem obsegu oziroma pretežno v spletni obliki (spletni kampi za 

športnike, webinarji, dogodki po MS Teams in spletna predavanja). V letu 2021 smo sledili 

načrtovani nadgradnji projekta s povezavo projekta z MOK-ovim programom Athlete365 Career+ 

in v letu 2022 vključevali olimpijce na mladinske olimpijske kampe.
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2.5.6 INDIVIDUALNO SVETOVANJE IN DELAVNICE DVOJNE KARIERE ŠPORTNIKOV

Športniki se lahko na OKS – ZŠZ vedno obrnejo in pridobijo informacije, kako postopati glede 

na njihovo situacijo pri izobraževanju ali začetkih poslovne kariere. Zelo razširjena oblika 

pomoči pa so delavnice za mlade športnike in so pripravljene skladno s smernicami komisije 

EU za področje dvojne kariere športnikov ter z usmeritvami MOK, smernicami OKS – ZŠZ in NPŠ. 

Namen delavnic je izobraževanje mladih športnikov s širšimi področji znanja in razvoja celovite 

osebnosti športnika ter vseživljenjskega učenja. Kot pomembno aktivnost izpostavljamo 

webinar dvojna kariera športnikov, ki je prek uradnega kanala YouTube na voljo, da ga lahko 

lažje delimo z različnimi javnostmi, kot so npr. predavanje za dijake športnike na različnih 

srednjih šolah, različne predstavitve itn. V okviru webinarja je predstavljeno področje dvojne 

kariere športnikov: predstavitev osnovnega modula dvojne kariere športnikov, v katerem 

predstavimo sistemske ukrepe na ravni države ter projekte, programe in aktivnosti OKS – 

ZŠZ na področju dvojne kariere športnikov, kot so npr. različni projekti, prilagojene oblike 

izobraževanja in študija na daljavo za športnike, certifikat športnikom prijazno izobraževanje, 

športne štipendije, postavljanje ciljev in prioritet na področju izobraževanja in športne kariere, 

predstavitev priročnika Dvojna kariera športnikov, pomembnost dvojne kariere športnikov itn. 

2.5.7 FORUM ŠPORTNIKOV, KARIERNI SEJMI IN MREŽENJE

Skladno z usmeritvami Komisije športnikov MOK je bil v organizaciji OKS – ZŠZ in Komisije 

športnikov pri OKS – ZŠZ v novembru 2020 premierno izveden virtualni nacionalni forum 

športnikov. Foruma so se udeležili športniki – kandidati za OI Tokio 2020, udeleženci OI 

Pjongčang 2018 in OI Rio 2016, predsednik OKS – ZŠZ ter vodstvo OKS – ZŠZ, člani KŠ in 

predstavniki KŠ mednarodnih športnih zvez, NPŠZ in varuh športnikovih pravic. 

Na forumu smo športnike seznanili z aktivnostmi KŠ, s prenovo pravil KŠ, predlagali način za 

izboljšanje ozaveščenosti športnikov in način komunikacije KŠ ter vzpostavitev KŠ v okviru NPŠZ 

in predvsem, da neposredno sprejmemo predloge športnikov za delovanje KŠ ali za aktivnosti 

OKS – ZŠZ.

V letu 2021 forum ni bil izveden, v letu 2022 pa smo v okviru Dnevov OKS – ZŠZ organizirali 

celodnevni program, ki je bil sestavljen iz Foruma športnikov, Srečanja olimpijcev in iz 

Kariernega dneva za športnike.

2.5.8 EU-PROJEKTI DVOJNE KARIERE ŠPORTNIKOV

Kot nadgradnjo nacionalnega projekta Certifikat športnikom prijazno izobraževanje je OKS 

– ZŠZ v letu 2019 uspešno pridobil projekt EU Erasmus+ Athletes Friendly Education in ga v 

letu 2020 tudi uspešno izvajal. OKS – ZŠZ je kot vodilni partner projekta skupaj s Fakulteto 

za organizacijske vede Univerze v Mariboru in drugimi partnerji projekta iz šestih držav 

vzpostavljal sistem certificiranja izobraževalnih institucij in mrežo športnikom prijaznih 

izobraževalnih ustanov tudi na ravni Evropske unije. 
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Na področju podpore zaposlovanja športnikov smo v letu 2020 uspešno pridobili projekt EU 

Erasmus+ za podporo športnikom podjetnikom kot partner v konzorciju projekta Athletes 

as Enterpreneurs, ki predstavlja dodano vrednost na področju zaposlovanja športnikov in 

vzpostavlja enega izmed programov za podporo športnikom podjetnikom kot končni produkt 

konzorcijskega sodelovanja.

OKS – ZŠZ je bil v letu 2021 neposredno vključen na področju Kariernega centra za športnike in 

dvojne kariere športnikov v štiri evropske projekte Erasmus+ Sport, in sicer: 1) AFE | Athletes 

Friendly Education (končan v letu 2021); 2) AtLAS | Athletes s Enterpreneurs; 3) MLEA | Micro 

Learning Entrepeneurship for Athletes; 4) ELCAMP |  Sport Entrepreneurship Bootcamp. Zadnji 

trije se končujejo v letu 2022 oz. v začetku leta 2023.

Produkt projekta AFE sta priročnika: 1. ATHLETES FRIENDLY EDUCATION BOOK in 2. ATHLETES 

FRIENDLY EDUCATION HANDBOOK.

Drugi EU-projekti še potekajo in bodo produkti sproti na voljo športnikom, v letu 2022 pa smo 

pristopili kot partner še k dvema projektoma, in sicer »Transfer of experience, Synergy of 

Knowledge – DCC« in »Olympic Committeees for dual career – OCDC«.

2.5.9 PROGRAM ZA ŠPORTNIKE PO ŠPORTNI KARIERI

OKS – ZŠZ od februarja 2021 na osnovi Dogovora o sodelovanju v okviru Kariernega centra 

za športnike na področju kariernega svetovanja sodeluje z Zavodom Vitae+. Zavod Vitae+ za 

športnike omogoča coaching/svetovanje strokovnjakov po koncu kariere, kar športnikom 

pomaga pri življenjskem razvoju. Športniki v obsegu 10 ur v obdobju 5–6 mesecev preživijo 

s coachem/strokovnjakom Competa. OKS – ZŠZ vsako leto pripravi seznam športnikov, 

ki se nahajajo ob zaključku kariere, oziroma športnikov, ki končajo športno kariero, in ta 

seznam v soglasju s športniki posreduje Zavodu, ta pa izbranim športnikom s svetovanjem 

ustreznih strokovnjakov pomaga pri iskanju zaposlitvenih možnosti oz. pri razvoju njihove 

poklicne kariere po končanju njihovega aktivnega ukvarjanja s športom. Izbrane športnike s 

predlaganega seznama OKS – ZŠZ v programe Zavoda določi svet Zavoda s sklepom.

V okviru programa poklicne kariere športnika se OKS – ZŠZ povezuje z Adeccom Slovenija in 

MOK. Poleg tega imajo športniki možnosti za zaposlitev tudi v športnih organizacijah, iz katerih 

izhajajo. Največ rezerv pa je prav v povezavi z gospodarstvom in s podjetji, ki se kot sponzorji že 

vključujejo na področje športa. Podjetja bi morala na to gledati kot na družbeno odgovornost 

pa tudi kot poslovno priložnost. Izziv je torej poiskati financerje za zaposlitev športnikov poleg 

javnega sektorja tudi v gospodarstvu.
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3 POROČILO STROKOVNEGA SVETA ŠPORTA 
ZA VSE OKS – ZŠZ ZA MANDATNO OBDOBJE 
2018–2022

Za uspešen razvoj športa za vse je OKS – ZŠZ v sodelovanju z državo, lokalnimi oblastmi in z 

drugimi relevantnimi partnerji pripravljal konceptualne rešitve ter podlage sistemskih rešitev 

za delo in razvoj športa za vse. Na podlagi vsebinskega in statističnega spremljanja ter analize 

dogajanja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru so bile kljub omejitvam zaradi epidemije 

izvedene številne aktivnosti, vezane na ukrepe in programske cilje, ki sledijo strategiji razvoja 

predmetnega področja. 

 

Program dela OKS – ZŠZ na področju delovanja Strokovnega sveta športa za vse v mandatnem 

obdobju 2018–2022 so najpomembneje zaznamovali: razglasitev državnega praznika dan 

slovenskega športa, ki ga je državni zbor 18. junija 2020 sprejel na pobudo OKS – ZŠZ, 

organizacija 27. svetovnega kongresa TAFISA junija 2022 v Portorožu in sistemska finančna 

podpora regijskim pisarnam, ki predstavlja majhen, a pomemben prispevek k profesionalizaciji 

športnih organizacij na lokalni ravni. Promocijsko najodmevnejši projekt je bil projekt Slovenska 

bakla Tokio 2020, verjetno eden največjih vseslovenskih športnih projektov, ki je povezal vseh 

212 slovenskih občin in štiri skupnosti naših rojakov v zamejstvu. Pomemben del aktivnosti je bil 

vezan na novo javno pooblastilo OKS – ZŠZ na področju strokovnega usposabljanja v športu za 

športno rekreacijo in šport starejših. 

 

DELOVANJE STROKOVNEGA SVETA ŠPORTA ZA VSE
 

Strokovni svet športa za vse se je pod vodstvom njegovega predsednika mag. Janeza Sodržnika v 

mandatnem obdobju 2018–2022 do vključno 30. novembra 2022 sešel na 29 rednih sejah. Redno je 

obravnaval letni načrt dela in poročila o delovanju strokovne službe na področju športa za vse in 

športa na lokalni ravni, oblikoval stališča do vseh aktualnih vprašanj športa za vse in športa na 

lokalni ravni ter se seznanjal z odmevnejšimi programi oziroma projekti. Posebno pozornost so 

člani strokovnega sveta posvetili naslednjim temam:

• Usposabljanje v športu na področju športne rekreacije in športa starejših: priprava in 

uveljavitev javnoveljavnih programov usposabljanja, za katere je skladno z ZŠpo-1 pristojen 

OKS – ZŠZ; oblikovanje postopkov priznavanja predhodno pridobljenih formalnih in 

neformalnih kompetenc; vprašanje uveljavitve NPK v športu, pri čemer je oblikoval stališče, 

da NPK v športu ni potreben, saj strokovnost kadra v športu uspešno zagotavljata sistem 

izobraževanja in usposabljanja.

• Oblikovanje pobude za uveljavitev praznika športa, dan slovenskega športa.

• Sprememba Pravilnika Fundacije v športu: uveljavljen je nov program, ki je namenjen 

sistemski podpori – sofinanciranju delovanja regijskih pisarn OKS – ZŠZ.

• Delovanje regijskih pisarn OKS – ZŠZ; vloga, kriteriji in merila za sofinanciranje.

• Sprememba Pravil OKS – ZŠZ, sprejetih na Skupščini 16. junija 2022 v Celju. 
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• Prostovoljstvo v športnih organizacijah; analiza prostovoljnega dela in predlog ukrepov ter 

aktivnosti OKS – ZŠZ.

• Obravnaval je odmevnejše (promocijske) aktivnosti: dan slovenskega športa, evropski teden 

športa, 27. svetovni kongres TAFISA, Slovenska bakla Tokio 2020 in druge.

 

 

USPOSABLJANJE V ŠPORTU NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA STAREJŠIH
 

OKS – ZŠZ je bil z ZŠpo-1 junija 2017 imenovan za nosilca in izvajalca programov usposabljanja na 
področju športne rekreacije in športa starejših. Takoj po konstituiranju Akreditacijske komisije 

resornega ministrstva je strokovna služba predlagala programe usposabljanja za obe področji 

na prvi in drugi stopnji. Minister, pristojen za šport, je 20. 12. 2018 izdal pozitivno odločbo za oba 

programa športne rekreacije ter 5. 3. 2019 pozitivno odločbo za oba programa športa starejših. S 

tem je OKS – ZŠZ pridobil možnost izvajanja javnoveljavnih programov usposabljanja v športu na 

opredeljenih področjih.

 

OKS – ZŠZ je vse od veljavnosti programov, katerih nosilec je, vsaj 1-krat letno razpisal vse programe 

usposabljanja. V obdobju 2018–2022 je bilo realiziranih 13 tečajev: 9 tečajev v okviru projekta 

»Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022« (namenjeni izključno zaposlenim) in štirje 

tržni tečaji, v katere so se vključevali pretežno študentje in nezaposleni. Skupaj je bilo v tečaje 

vključenih 559 kandidatov za pridobitev enega izmed strokovnih nazivov, ki jih podeljuje OKS – ZŠZ. 

Tečaje je uspešno končalo 382 kandidatov, ki so si pridobili pravico za strokovno delo v športu na 

področju športne rekreacije in športa starejših. Za 13 kandidatov se je triletno zakonsko določeno 

obdobje, v katerem morajo končati vse obveznosti programa, že izteklo, vsi preostali pa imajo še 

možnost pridobitve usposobljenosti. 

 

Poleg izvajanja programov usposabljanja je OKS – ZŠZ skladno z ZŠpo-1 pristojen tudi za 

priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc. V obravnavanem obdobju je prejel 89 vlog. 77 vlog 

je že uspešno rešil. Od 12 odločb, ki še niso pravnomočne, je pri sedmih vlogah OKS – ZŠZ že odločil 

in vlagatelju oziroma vlagateljici poslal odločbo, pet zahtevkov pa je še v postopku odločanja.

 

OKS – ZŠZ je poleg rednih postopkov priznavanja kompetenc na podlagi dogovora o sodelovanju 

s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani priznaval tudi kompetence za delo v športu na področju 

športne rekreacije oziroma športa starejših študentom te fakultete. Usposobljenosti za delo v 

športu je pridobilo 199 študentov in študentk.

 

KINEZIOLOGI
 

OKS – ZŠZ je v sodelovanju z nosilci študijskega programa kineziologija v začetku leta 2022 uspel, 

da je poklic kineziolog z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva vključen kot novo 

delovno mesto, avgusta 2022 pa je bil dodan tudi na seznam poklicev za zdravstveno dejavnost 

kot strokovni sodelavec. Dogovorjeno je, da so programi pripravništva v domeni posameznih 

izvajalcev zdravstvenih storitev, ki zaposlujejo kineziologe. S tem je dosežen pomemben korak v 

sistemski umestitvi kineziologov kot pomembnih izobraženih strokovnih delavcev. OKS – ZŠZ si bo 

v prihodnji prizadeval oblikovati programe ter pridobiti nova evropske sredstva, ki bodo omogočala 

zaposlitve kineziologov v športnih programih, predvsem tistih, ki so namenjeni neaktivnim, 

starejšim in zdravstveno ogroženi populaciji. 
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PROMOCIJSKI PROGRAMI IN KAKOVOSTNE ŠPORTNOREKREATIVNE PRIREDITVE
 

Dan slovenskega športa

 

Državni zbor je 18. junija 2020 na pobudo OKS – ZŠZ razglasil nov državni praznik, dan 

slovenskega športa. Dan slovenskega športa praznujemo 23. septembra, tj. na dan, ko je 

na olimpijskih igrah v Sydneyju prvič v zgodovini samostojne Slovenije v čast olimpijskim 

prvakom zaigrala Zdravljica. Dan slovenskega športa pa ni namenjen le spominu na vrhunske 

dosežke slovenskih športnikov, ampak v prvi vrsti promovira zdrav način življenja s športom 

in ozavešča, da je šport tista dejavnost družbe, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdravje, 

vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo. Zato krovna športna organizacija 

kot pobudnik praznika vsako leto izvaja številne medijske aktivnostmi in promocijske dogodke 

z namenom, da dan slovenskega športa postane dan, ob katerem bo vsak Slovenec in Slovenka s 

svojo telesno dejavnostjo izrazil svoj odnos do športa in gibanja. 

 

OKS – ZŠZ je vsako leto od razglasitve praznika junija 2020 organiziral osrednjo množično 

športnorekreativno prireditev, hkrati pa spodbujal športne in s športom povezane organizacije, 

da z lastnimi dogodki, prireditvami in vadbami prispevajo k ponudbi pestrega prazničnega 
športnega koledarja. Število aktivnosti, ki jih organizatorji registrirajo na osrednji spletni 

strani danslovenskegasporta.si, vsakoletno raste; od 91 v letu 2020 do več kot 120 v letu 2022. 

Pomembna aktivnost ob prazniku je Predsednikov tek – simbolični tek pod pokroviteljstvom 

predsednika Republike, premierno izveden v Ljubljani leta 2021, v letu 2022 pa je že v 11 krajih 

po Sloveniji in na organiziranih prireditvah vključil 6.750 otrok. Novost v letu 2022 je bil Foksijev 
navijaški ples. OKS – ZŠZ je vsako leto na praznični dan v sodelovanju z regijsko pisarno Novo 

mesto organiziral Športne igre zaposlenih, v letu 2022 pa je delovno aktivnim prvič ponudil tudi 

10-minutni voden aktivni odmor, ki je potekal prek spletne storitve Zoom. S posebnim pozivom 

šolam in vrtcem spodbuja, da dan slovenskega športa zaznamujejo s šolskim športnim dnevom, 

domovi za starejše pa svojim varovancem ponudijo posebne gibalne aktivnosti, ki jih vodijo 

kineziologi. 

Oblikovana je tudi mobilna razstava, sestavljena iz petih vsebinskih sklopov, ki ponujajo kratek 

pregled nekaterih zgodovinskih okoliščin in dogodkov ter osebnosti, ki so pomembno prispevale 

k razvoju slovenskega športa. Premierna otvoritev razstave je bila ob prazniku,  23. septembra 

2021, pred Predsedniško palačo, nato pa potovala po celi Sloveniji in obisala tudi rojake v 

zamejstvu.

 

Evropski teden športa

 

Evropski teden športa vsako leto med 23. in 30. septembrom spodbuja k aktivnemu in bolj 

zdravemu načinu življenja ljudi po vsej Evropi in širše. V Sloveniji vse od lansiranja iniciative 

vlogo nacionalnega koordinatorja opravlja OKS – ZŠZ. V tem pogledu se je povezoval s številnimi 

državnimi in paradržavnimi organizacijami ter s civilno športno sfero, organiziral množične 

športnorekreativne prireditve ter spodbujal različne deležnike, da svoje aktivnosti registrirajo 

na spletni strani ewos.olympic.si. Hkrati je vsako leto izvajal intenzivno medijsko kampanjo, ki 

spodbuja k vključevanju v športne programe in promovira dogodke, ki pod sloganom #BeActive 

potekajo v okviru evropskega tedna športa. 
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Osrednji portal ewos.olympic.si ponuja koledar dogajanja: 181 dogodkov v letu 2019 vse do 

257 dogodkov v letu 2022. Število aktivnih udeležencev na brezplačnih vadbah in prireditvah v 

okviru evropskega tedna športa je v letu 2019 preseglo 150.000 udeležencev, medtem ko je v letih 

2020–2022 zaradi omejitev preprečevanja širjenja virusa nižje od 100.000. Na osrednjem portalu 

smo poleg koledarja dogajanja ponujali tudi vse pomembne in zanimive novice ter reportaže, 

foto- in videogalerijo več kot 10 osrednjih dogodkov evropskega tedna športa na letni ravni ter 

ne nazadnje različna priporočila in konkretne napotke za tiste, ki vadijo neorganizirano. 

 

Posebna aktivnost ob evropskem tednu športa so finančne nagrade BeActive, ki jih podeljuje 

Evropska komisija v štirih kategorijah: telesna dejavnost na delovnem mestu, lokalni junaki, 

telesna dejavnost v izobraževalnih institucijah in (od leta 2021 naprej) Bodi aktiven doma. 

Slovenija se redno poteguje v različnih kategorijah, najuspešneje v kategoriji »BeActive 

Workplace award«, v kateri so se med najboljše tri uvrstila podjetja Krka (2019), Talum (2020) in 

zavarovalnica Generali (2021).

 

Posebna pozornost v času evropskega tedna športa je bila Sloveniji namenjena v letu 2021. Ob 

predsedovanju Svetu EU je OKS – ZŠZ v sodelovanju z državo izvedel uradno odprtje evropskega 

tedna športa ter nekatere pomembne seminarje in konference s področja športa. Na Bledu je 

Slovenija gostila več kot 200 evropskih gostov. 

 

 

Množične športnorekreativne prireditve in programi

 

Priložnost za spoznavanje različnih športnih panog in spodbuda vsem generacijam k 

vključevanju v športne programe je pomemben segment popularizacije športa in ozaveščanja 

o pomembnosti redne, strokovno vodene vadbe. OKS – ZŠZ je v tem mandatu nadaljeval 

izvajanje aktivnosti za različne generacije, pri čemer se je povezoval z relevantnimi 

športnimi organizacijami in drugimi partnerji. S projekti Mini olimpijada, Olimpijski festival, 

Dan s parašportniki smo uresničevali tudi strateški cilj integracije invalidov na množične 

športnorekreativne prireditve.

 

V mandatnem obdobju 2018–2022 je OKS – ZŠZ na letni ravni sam ali kot partner izvedel več kot 

200 dogodkov, na katerih je bilo aktivno vključenih 48.600 posameznikov, in sicer:

 

• Mini olimpijada  

Program Mini olimpijada je namenjena otrokom od 5. do 12. leta starosti. Poleg spoznavanja 

različnih športnih panog in oblik gibanja vključuje tudi promocijo olimpijskih vrednot in 

spoznavanje olimpijskih simbolov: zastava, bakla, himna, olimpijski protokol z zaprisego 

športnikov.  

 

Ključni izvedbeni partnerji so lokalne športne zveze, klubi in društva ter osnovne šole in vrtci.  

Število prireditev na letni ravni je v letu 2022 preseglo 50; na njih je bilo aktivno vključenih 

14.200 otrok (43 prireditev in 11.500 vključenih otrok v letu 2019). 

 

• Olimpijski festival 

Olimpijski festival, namenjen družinam in otrokom do 15. leta starosti, je 2-dnevna športna 

prireditev, ki poteka dvakrat letno (zimska in jesenska); na enem mestu družinam in otrokom 
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ponuja številne športne panoge. Zimska prireditev v Kranjski Gori ponuja med 15 in 20 

športnih panog, jesenska prireditev v Ljubljani med 35 in 40 športnih panog. Olimpijski festival 

je bil izveden vsako leto, razen leta 2020, ko je bil zaradi močnega naraščanja števila okužb v 

jesenskem času odpovedan. Je dobro prepoznana, priljubljena in najbolj množična športna 

prireditev pod okriljem OKS – ZŠZ, ki jo ob lepem vremenu obišče do 10.000 obiskovalcev. Poleg 

športnega programa ponuja tudi zanimiv spremljevalni program: nastope mladih športnikov 

na glavnem odru, intervjuje s prepoznanimi športniki – olimpijci, nagradne igre, akrobatske 

in spretnostne izzive ter Foksijevo deželo za najmlajše. V letu 2022 je bila v okviru priprav na 

Olimpijski festival razvita tudi interaktivna otroška predstava Foksi in olimpijski zaklad, ki je 

bila na dogodku tudi premierno predvajana.  

 

OKS – ZŠZ Olimpijski festival izvaja od leta 2015, pozneje (leta 2017) je Olimpijski festival 

blagovna znamka Mednarodnega olimpijskega komiteja in označuje prireditve v obdobju 

trajanja olimpijskih iger. Več o izvajanju v točki »olimpijski projekti«.  

•  Dan s parašportniki  

Dan s parašportniki je ena izmed osrednjih prireditev evropskega tedna športa, ki jo OKS 

– ZŠZ organizira vsako leto v tesnem partnerstvu z Zvezo za šport invalidov Slovenije – s 

Paralimpijskem komitejem. Namenjena je promociji parašporta in parašportnikov ter 

spodbujanju oseb z različnimi oviranostmi, da se vključujejo v različne športne programe, 

ki jih ponuja POK s svojimi članicami. Prireditev je vsako leto ponujala predstavitev 5–6 

parašportov z znanimi in izjemno uspešnimi slovenskimi parašportniki. Obišče jo od 150 do 

200 aktivnih udeležencev.  

•  Športne igre zaposlenih 

Športne igre zaposlenih so namenjene delovno aktivnim in potekajo na lokalni ravni v 

soorganizaciji lokalnih športnih zvez, regijskih pisarn OKS – ZŠZ. Letno je bilo organiziranih 

10–12 prireditev v različnih regijah po Sloveniji, na katerih je sodelovalo povprečno 2.000 

aktivnih udeležencev iz 50 podjetij oziroma organizacij. Aktivni udeleženci Športnih iger 

zaposlenih na nacionalni ravni so se ob podpori OKS – ZŠZ udeležili tudi mednarodnih 

prireditev: leta 2019 v Salzburgu (Avstrija), leta 2020 v kraju Štrbské pleso (Slovaška), leta 2021 v 

Antwerpnu (Belgija) in leta 2022 v Atenah (Grčija).  

•  Aktivni dan starejših 

Posebne prireditve na letni ravni so namenjene starejšim od 65 let in upokojencem. V 

sodelovanju s Fakulteto za šport in Športno unijo Slovenije ter z Društvom Šola zdravja je OKS 

– ZŠZ populaciji starejših enkrat letno ponujal meritve telesne pripravljenosti in svetovanja 

glede vadbe. Letno je bilo izvedenih 7–13 dogodkov, na katerih je sodelovalo do 500 aktivnih 

udeležencev.  

•  Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel 

V mandatnem obdobju 2018–2022 sta bili izvedeni dve srečanji: leta 2019 v Podčetrtku in leta 

2022 v Kidričevem. V letih 2020 in 2021 zaradi epidemije srečanja mladih športnikov iz drugih 

držav ni bilo mogoče varno izvesti. Mladi športniki, ki zastopajo domačo lokalno športno 

zvezo, ter združenja zamejskih športnih društev iz Italije Avstrije in Madžarske so se pomerili 

na prijateljskih tekmah v štirih športnih panogah: nogomet, košarka, odbojka in namizni tenis. 

Srečanja se vsako leto udeleži okoli 200 mladih športnikov. Dogodek podpira Urad vlade RS za 

zamejce doma in po svetu.  
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 Olimpijski projekti 

 

Poseben segment predstavljajo prireditve, s katerimi OKS – ZŠZ promovira olimpijske igre in 

olimpizem. Na letni je bilo izvedeno naslednje:

 

• ·Olimpijski dan, 23. junij  

V letih 2018–2022 se je kot osrednja aktivnost najbolj uveljavilo sodelovanje z olimpijci in 

olimpijkami, ki obiščejo osnovne šole, ki so jih v mladosti sami obiskovali. V letu 2019 je 

bilo v program vključenih sedem osnovnih šol in olimpijk oziroma olimpijcev, v letu 2022 16 

olimpijcev in paraolimpijcev, 15 osnovnih šol in več kot 5.000 otrok.  

V letih 2020 in 2021, ko je druženje na šolah preprečevala epidemija, so bile aktivnosti izvedene 

digitalno – olimpijski kviz (7.034 sodelujočih) in tedenski olimpijski izziv (1.026 aktivnih).  

• Slovenska bakla Tokio 2020 

Po premierni izvedbi v letu 2018, ko je Slovenska bakla pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu 

obiskala 10 slovenskih krajev, je Slovenska bakla Tokio 2020 (zaradi prestavljenih olimpijskih 

iger izvedena v obdobju maj–julij 2021) povezala vseh 212 slovenskih občin in vsa slovenska 

zamejska združenja. OKS – ZŠZ je v sodelovanju z regijskimi pisarnami izvedel vseslovenski 

olimpijski projekt, ki je vključeval vsa področja delovanja osrednje športne organizacije. 

Projekt je omogočil 96 dni neprekinjenega sporočanja o olimpijskih igrah, vključeval 

rekreativne športnike in lokalne podpornike športa. V 64 dneh je bilo izvedenih 214 dogodkov, 

na katerih je sodelovalo 972 športnih organizacij, 190 olimpijcev, 30 paraolimpijcev in 76 

parašportnikov. 9.330 nosilcev Slovenske bakle je premagalo 7.118 km. Projekt Slovenska bakla 

Tokio 2020 je bil po izboru žirije SPORTO izbran za najboljši dogodek leta 2021. 

 

• Olimpijski festival Tokio 2020 in Beijing 2022 

Mednarodni olimpijski komite je leta 2017 zaščitil blagovno znamko Olimpijski festival, s 

katero poimenuje prireditve na lokalni ravni, ki vzdušje olimpijskih iger z olimpijskih prizorišč 

prenesejo do navijačev po vsem svetu, predstavljajo različne športne panoge in spodbujajo 

vključevanje v športne programe ter omogočajo javni ogled neposrednih prenosov olimpijskih 

iger. Del projekta je vse od pilotne izvedbe leta 2018 tudi OKS – ZŠZ: 2018 – Olimpijski festival 

na Rogli kot pilotni projekt, 2021 – road trip z Valom 202 (Bled, Zagorje ob Savi, Hrastnik, Ptuj, 

Ljubljana, Izola), 2022 – Kranjska Gora (celotno obdobje olimpijskih iger v Peking in road trip z 

Valom 202 v Novi Gorici, na Kopah, v Velenju, Celju in v Brežicah. 

 

 

RAZVOJ PROGRAMOV V SODELOVANJU Z NACIONALNIMI PANOŽNIMI ŠPORTNIMI ZVEZAMI 
 

Povezovanje nacionalnih panožnih in občinskih športnih zvez

 

OKS – ZŠZ je na pobudo strokovnega sveta športa za vse v mandatu 2018–2022 imenoval dve 

delovni skupini, katerih namen je spodbuditi povezovanje nacionalnih panožnih športnih 

zvez in športnih zvez občin: atletika (kot bazična športna panoga) in kolesarstvo (po podatkih 

raziskav najbolj razširjena športna panoga med rekreativnimi športniki). Delovni skupini sta 

analizirali programe športnih zvez na področju športa za vse, ki jih vodi NPŠZ oziroma klubi in 

društva, ki jih zveza združuje, analizirali ponudbo tovrstnih programov, analizirali razvitosti 

(prisotnosti) panoge v vseh regijah oziroma lokalnih okoljih ter si prizadevali k oblikovanju 

skupnih projektov. 
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Pumpaj Slovenija, Grbine so fine

 

Progam Pumptrack Slovenija, ki vključuje VRSTO tekmovanj za državni pokal pod imenom 

Pumpaj Slovenija, in spremljevalni program za promocijo kolesarjenja med mladimi Grbine so 

fine je nov program, ki sta ga v letu 2021 razvila OKS – ZŠZ in Kolesarska zveza Slovenije. Vrsta 

promocijskih dogodkov (5 v letu 2021, 9 v letu 2022) na enem mestu ponuja program za prve 

kolesarske zavoje pod vodstvom usposobljenih strokovnih delavcev in tekmovalni program v 

disciplini pumptrack za registrirane in rekreativne tekmovalce. Hkrati zagotavlja usposabljanje 

strokovnih delavcev in dobrodelni program, ki prinaša sredstva za izvedbo šolskih kolesarskih 

športnih dni. Dogodkov se na letni ravni udeležuje več kot 1.500 posameznikov, predvsem 

mladih kolesarjev. Ambasador projekta je Filip Flisar. 

 

 

MEDIJSKE KAMPANJE OZAVEŠČANJA IN PROAKTIVNO SODELOVANJE Z MEDIJI
 

Nacionalna kampanja Bodi aktiven

 

Slovenke in Slovenci smo dobro ozaveščeni o pozitivnih učinkih športne vadbe na telesno in 

duševno zdravje, pa vendar so kampanje, ki spodbujajo h gibanju, pomemben del promocije 

gibanja in vključevanja v športne programe. Najintenzivnejša nacionalna kampanja Bodi 

Aktiven, ki jo vodi OKS – ZŠZ, je vsako leto lansirana septembra v povezavi s praznikom 

slovenskega športa in z evropskim tednom športa. Vključuje vse tradicionalne medije in 

družbena omrežja, na katerih ima OKS – ZŠZ svoj profil. Podpirajo pa jo tudi oglaševalske 

kampanje posameznih večjih športnorekreativnih prireditev: Olimpijski festival, Športne igre 

zaposlenih, Dan s parašportniki in Aktivni dan starejših. 

 

Digitalne kampanje

 

Epidemija je prinesla spremembe tudi v ponudbi športne vadbe, saj so se izvajalci športnih 

programov in rekreativni športniki morali sorazmerno hitro prilagoditi novim okoliščinam. Marca 

2020, ob začetku epidemije, je OKS – ZŠZ v sodelovanju s Fakulteto za šport in TV Slovenija začel 

kampanjo Treniraj doma. Večjo pozornost se je tudi pozneje namenjalo digitalnim aktivnostim, 

ki so na eni strani ozaveščale o priporočilih vadbe za posamezne družbene podskupine, hkrati pa 

ponujale konkretne napotke za vadbo. Nekaj odmevnejših akcij poleg kampanje Treniraj doma: 

Virtualni olimpijski festival (2020 in 2021), Virtualni olimpijski izziv (2020), digitalna kampanja 

Podpiši svojo športno zavezo (2022). 

 

Proaktivno sodelovanje z mediji

 

S ciljem povečanja števila promocijskih kanalov, nadgrajevanja mreže medijev na nacionalni in 

lokalni ravni OKS – ZŠZ zagotavlja športnorekreativne vsebine za bralce in sledilce v različnih 

rednih rubrikah v nacionalnih medijih in lastnih kanalih. Posebna pozornost je namenjena posebni 

prilogi, posvečeni evropskemu tednu športa, ki kot priloga Dela in Slovenskih novic izide vsako leto 

septembra, tj. pred začetkom evropskega tedna športa. 
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KONGRES ŠPORTA ZA VSE
 

Vsakoletni nacionalni kongres športa za vse

 

OKS – ZŠZ skupaj s članicami, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse in z drugimi relevantnimi 

organizacijami, vsako leto jeseni organizira Kongres športa za vse, ki predstavlja priložnost za 

izmenjavo primerov dobrih praks iz različnih okolij. Osrednje teme vsakoletnega nacionalnega 

kongresa, ki se ga redno udeležuje od 200 do 250 udeležencev, so bile: Gibalna športna dejavnost 

za zdravje družine (2019), Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in 

okolja (2020), Inovativni načini spodbujanja vadbe (2021). Kongres je bil v letih 2020 in 2021 izveden 

s podporo spletnih storitev. Osrednja spletna stran, na kateri so zbrani zborniki prispevkov vseh 

dozdajšnjih nacionalnih kongresov športa za vse: kongres.olympic.si. 

Programski svet je v zaključku vsakega kongresa oblikoval sklepe, ki so bili posredovani vsem 

relevantnim organizacijam s pozivom k sodelovanju in implementaciji. 

Gibalna športna dejavnost za zdravje družine (2019)

Gibanje nas spremlja od spočetja do smrti, zato je pomembno zavedanje, da ima najprej nosečnica 

kasneje pa oba starša veliko odgovornost za telesno dejaven način življenja otroka in celotne 

družine. V luči znanih dejstev, da se glavnina vzgoje in podzavestnih vzorcev, iz katerih črpamo 

svoje vedenjske vzorce in navade, zaključi okoli 7. leta starosti imajo vsi, ki otroka vzgajajo 

veliko odgovornost. Pomembno je, da vsi deležniki ponudijo več podpore nosečnicam in mladim 

družinam glede ozaveščenosti o pomembnosti telesne dejavnosti in skupaj razširijo ponudbo 

kvalitetnih vadbenih programov. Kot sklepi kongresa so se oblikovali konkretni predlogi o 

sistemski vključenosti športne vadbe v okviru zdravstvenega varsta za vse ranljive družbene 

poskupine, umestitvi strokovno izbraženega kadra v zdravstveni sistem v vseh nivojih, preko 

respornih ministrstev vzpostaviti javno mrežo izvajalcev športnih progamov za krepitev zdravja 

ter zagotoviti ustrezne materialne pogoje in finančna sredstva za realizacijo programov. 

Pomembno je medresorso sodelovanje, zato organizatorji dajejo pobudo za ustanovitev skupne 

medznanstvene in medresorske komisije za zdrav način življenja družin in prebivalstva Slovenije 

na osnovih preteklih izkušenj (HEPA).  

Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja (2020)

Nosilna tema 15. kongresa športa za vse z naslovom Izzivi športnih organizacij na področju 

športne rekreacije, turizma in okolja je bila v luči aktualnih razmer obogatena z okroglo mizo in 

delavnicami o športu v času epidemije z naslovom Šport na valovih korone, kjer so organizatorji 

opozorili na negativne posledice omejevanja gibanja ter iskali rešitve kako bi lahko kljub 

ukrepom za preprečevanje širjenja SARS-COV-2 organizirali športno vadbo na način, da šport ne bi 

predstavljal žarišča okužb. Štirinajst strokovnjakov, ki delujejo na področju športnega turizma, je 

predstavilo svoja razmišljanja, strateške priložnosti, aktualne programe in prireditve ter primere 

dobrih praks, ki kažejo dobre rezultate obojestranskega sodelovanja. Kot zaključki kongresa so se 

oblikovali naslednji sklepi, ki opozarjajo na strateško sodelovanje turizma in športa, ki prepoznava 

vrednost organizacije športnih prireditev s trajnim učinkom na okolje in družbo, športne 

dejavnosti s kulturno-nacionalno brednostjo je potrebno pridobiti sistemske vire sofinanciranja, 
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ki so namenjni tudi vzdrževanju infrastrukture, ključno je načrtovanje zelenih javnihpovrših, ki 

spodbujajo h gibanju. 

V delu kongresa z naslovom Šport na valovih korone se je potrdilo stališče, da mora biti šport del 

rešitve za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 in škodljivih posledic izolacijskih ukrepov iz 

več vidikov: ohranjanja telesnega, duševnega in socialnega zdravja posameznika in populacije, 

vzdrževanja produktivnosti dela, kakovostnega življenja in vzora, kako se odgovorno odzvati 

pri širjenju virusa. Zato pozivajo Vlado RS, da pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja 

virusa, ki zadevajo šport, poleg tveganj zaradi trenutnih zdravstvenih okoliščin upošteva tudi 

navedene vidike ter zaupa športni stroki, da sodeluje pri oblikovanju teh ukrepov. Razprava na 

delavnicah o tem, kako organizirati športno vadbo v različnih pogojih širjenja virusa, je pokazala, 

da slovenski šport zna in zmore prilagoditi izvajanje športnih programov tako, da zmanjša 

možnost prenosa okužb z virusom SARS-CoV-2 skozi šport. Udeleženci posveta pozivajo OKS-ZŠZ, 

da organizira in vodi nacionalno kampanjo #vadiOdgovorno, s katero v celotni slovenski družbi 

promovira odgovorne načine športne in gibalne vadbe, ki lahko glede na trenutno epidemiološko 

sliko zmanjšujejo tveganje za prenos okužb.  

Inovativni načini spodbujanja vadbe (2021)

V plenarnih predavanjih je naslovno temo “Inovativni načini spodbujanja vadbe” osvetlilo 7 

domačih strokovnjakov iz področja medicine in kineziologije. V okrogli mizi z naslovom “Kdor 

vadi je na boljšem” je 6 sogovornikov iz različnih področij športa predstavilo svoje prilagoditve in 

rešitve, s katerimi motivirajo svoje člane, da ostajajo vključeni v šport. Aplikativni delavnici drugi 

dan kongresa z naslovom Vadba na recept in Uporaba športnih in improviziranih pripomočkov 

pri vadbi doma pa sta ponujali tudi aktivno udeležbo v predstavitvi izbranih primerov vaj in 

organiziranja vadbe ob uporabi mobilne aplikacije. V zakjučku kongresa so vsi vključeni deležniki 

v celoti podprli prizadevanja za razvoj sistema spremljanja telesne zmogljivosti SLOFit, vključno 

z odraslimi in starejšimi. Poudarek na bo na vzpostavitvi učinkovitega sistema s čim več izvajalci 

za izvedbo v praksi. Podatki naj bodo temelj za razvoj vadbenih programov, ki naj bodo v celoti 

posvečeni posameznikom. Pomembno je, da vadbene programe vodijo strokovno izobraženi 

ali usposobljeni delavci v športu. Različni deležnik države naj oblikujejo ustrezne smernice in 

politike za popularizacijo telesne vadbe v vseh življenjskih obdobjih. Potrebno je oblikovati 

modele zmerne, srednje in visokointenzivne telesne vadbe. Srčno-žilna vzdržljivost kot posledica 

redne vadbe je eden pomembnih temeljev funkcionalne sposobnosti posameznika in pomemben 

prispevek k zmanjšanju dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Delež zdravih 

se zmanjšuje s starostojo, alarmantno pa je dejstvo, da se delež zdravih nizek že med mladimi. 

Gre za posledico prekomernega sedenja in zaslonskega časa. Več kot 7-9 ur dnevno sedenja 

je izredno škodljivo za zdravje. Pomembno je oblikovati strategije ukrepov za zmanjševanje 

posledic prekomernega sedenja, pri čemer je izredno pomembno v obdobje gibalne neaktivnosti 

vključiti intervencijske programe visoko in zmerno intenzivne gibalne aktivnosti. Pomembno je 

spodbujanje h gibanju in vadbi, pomembno se je prilagoditi in izkati učinkovite inovativne rešitve, 

ki spodbujajo h gibanju, saj je to pomemben element za krepitev imunskega sistema, telesno in 

dušešvno ter socialno zdravje.  

Po dveh letih izvedbe s podporo spletnihs toritev je Slovenija v letu 2022 gostila svetovni kongres 

športa za vse z naslovom Šport za vse v spreminjajočem se svetu, ki je potekal v živo v Portorožu. 
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27. svetovni kongres TAFISA, Portorož 2022

 

Med 8. in 12. junijem 2022 je OKS – ZŠZ v sodelovanju s Športno unijo Slovenije gostil enega 

največjih svetovnih kongresov športa za vse – svetovni kongres TAFISA. V Portorožu se je zbralo 

318 udeležencev, predstavnikov 173 organizacij iz 54 držav. Osrednjo temo »Šport za vse v 

spreminjajočem se svetu« je osvetlilo 53 aktivnih sogovornikov, ki so sodelovali na štirih panelnih 

predavanjih in 7h vzporednih sekcijah. 

Častni pokrovitelj kongresa je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, med osrednjimi 

gosti pa visoki predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja, Svetovne zdravstvene 

organizacije in Unesca. 

Osrednja spletna stran kongresa: tafisa-slovenia2022.si. 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V LOKALNEM OKOLJU
 

Jekleni športni poligon za vadbo na prostem

 

Dostopnost in razpoložljivost športne infrastrukture sta z vidika ustvarjanja spodbudnega 

okolja za aktivno preživljanje prostega časa izjemno pomembni. Ker je predvsem na lokalni 

ravni, v manjših občinah in krajih, problem zasedenosti športnih dvoran in druge pokrite 

športne infrastrukture, je načrtovanje zelenih površin s športno infrastrukturo na prostem, ki 

spodbuja h gibanju, izjemno pomembno. OKS – ZŠZ na tem področju sodeluje s Skupino SIJ in 

je v mandatnem obdobju zagotovil 10 novih jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem 

v občinah: Krško, Postojna, Pivka, Ptuj, Miklavž na Dravskem polju, Kranj, Novo mesto, Piran, 

Jesenice in Črna na Koroškem. Od leta 2015, ko je bil podpisan prvi sporazum, jih je postavljenih 

že 20. Konec leta 2022 pa je bil podpisan nov dogovor, s katerim bosta OKS in Skupina SIJ do 

konca leta 2026 lokalnim skupnostim donirala dodatnih 10 jeklenih poligonov, skupaj 30. 

 

Trajnostni grbinasti poligon iz žlindre

 

Sodelovanje pri gradnji športne infrastrukture iz jekla je bilo konec leta 2020 nadgrajeno. 

Skupina partnerjev je na pobudo OKS – ZŠZ in Skupine SIJ novembra 2022 podpisala dodaten 

dogovor, s katerim občinam z donacijo žlindre pomagajo pri gradnji grbinastih (pumptrack) 

poligonov iz žlindre. Oktobra 2021 je bil v Kranju odprt prvi trajnostni grbinasti poligon iz 

žlindre, konec leta 2022 se načrtuje drugi na Jesenicah. Tudi to sodelovanje s Skupino SIJ se 

nadaljuje do konca leta 2026. 

 

PROSTOVOLJSTVO V ŠPORTU
 

Strokovni svet športa za vse je v letu 2021 imenoval delovno skupino »prostovoljstvo v športu«, 

ki jo vodi predsednik Matej Planko. Aprila 2021 je najprej izvedla anketni vprašalnik na temo 

prostovoljstva v športnih organizacijah, s katerim je želela ugotoviti poznavanje področne 

zakonodaje, analizirati oblike in obseg prostovoljnega dela v športnih organizacijah ter 
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ugotoviti zadovoljstvo z delovanjem in s promocijo OKS – ZŠZ na tem področju. V začetku leta 

2022 je na podlagi rezultatov ankete oblikovala nabor ukrepov in aktivnosti, ki jih predlaga 

vodstvu OKS – ZŠZ, med drugim:

• izpostavitev vsebin, povezanih s prostovoljnim delom v športu, na spletnem mestu olympic.si;

• vzpostavitev sistema za administrativno podporo izvajalcem prostovoljnega dela;

• priprava nabora (davčnih) olajšav za prostovoljne organizacije;

• spodbuditi javne sofinancerje k priznavanju prostovoljnega dela med upravičenimi stroški 

projekta;

• organizacija delavnic o prostovoljstvu za različne ciljne javnosti; 

• izvedba promocijske akcije o spodbujanju in vrednotenju prostovoljnega dela.

 

 

MEDNARODNA DEJAVNOST
 

Članstvo v mednarodnih organizacijah športa za vse

 

OKS – ZŠZ je aktivni član svetovne organizacije športa za vse – TAFISA – s sedežem v Frankfurtu 

in svetovnega združenja športa za podjetij (WFCS – World federation for Company Sport) 

s sedežem v Parizu. V obeh organizacijah prvi podpredsednik OKS – ZŠZ zaseda vodstveni 

položaj: zakladnik TAFISA in podpredsednik WFCS. Kot član predsedstva je vključen tudi v EPAS, 

posvetovalno telo Sveta Evrope, ki zagotavlja platformo za medvladno športno sodelovanje med 

javnimi organi držav članic.

 

OKS – ZŠZ je redno sodeloval v projektih obeh mednarodnih organizacij: TAFISA World Walking 

Day, TAFISA Sport for All Games, European and World Company Sport Games.

 

EU-projekti

 

EU-projekti pomenijo priložnost razvoja različnih dokumentov in programov, ki uresničujejo 

strategijo OKS – ZŠZ. V obravnavanem mandatu je bila osrednja športna organizacija kot 

partnerica projekta vključena v pet evropskih projektov, ki jih sofinancira Evropska komisija 

prek programa Erasmus+ oz. Sport and Mobility: 

 

• FLOT, Female Leaders of Tomorrow 

Glavni cilj projekta: usposobiti mlade ženske za vodilne položaje v športu, še posebej na 

področju športa za vse. V projekt so bile vključene tri slovenske mentoriranke in trije mentorji. 

Trajanje: 2019–junij 2022. 

W: www.flotsport.org 

 

• EMOCS, European Meetings of Company Sport 

Glavni cilj projekta: prispevati k evropskim prizadevanjem za nadaljnje ozaveščanje o pomenu 

zdravju koristne telesne dejavnosti s povečano udeležbo in z enakim dostopom do športa za 

vse, zlasti na delovnem mestu. Trajanje: 2018–2020. 

W: www.emocs.eu/
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• WAC, Workplace Active Certificate 

Glavni cilj projekta: oblikovanje evropskega certifikata za organizacije, ki spodbujajo telesno 

dejavnost na delovnem mestu. Oktobra 2022 so certifikat pridobila štiri podjetja oziroma 

organizacije, ki delujejo na slovenskem trgu. Trajanje: 2021–2023.  

W: activeworkplacecertification.eu/ 

 

• SPACHE, Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environment 

Glavni cilj projekta: razvoj programov, ki spodbujajo h gibanju prek spoznavanja kulturne 

dediščine. Trajanje: 2021–junij 2023.  

W: www.tempolivre.pt/en/spache/ 

 

• ESCSE, European Social Charter of Sport Events 

Glavni cilj projekta: oblikovanje evropske socialne listine, ki bo ponujala seznam zaobljub 

organizatorjev mednarodnih in nacionalnih športnih dogodkov, s katerimi bodo organizatorji 

sprejeli zaveze za trajnostni odtis dogodka v lokalnem okolju. Trajanje: 2021–2023. 

W: www.easesport.eu/category/escse/ 

 

 

Aktivnosti na področju športa za vse in športa na lokalni ravni se močno prepletajo, saj sta obe 

področji v smislu delovanja OKS – ZŠZ organizacijsko združeni. Glavne aktivnosti delovanja 

na lokalni ravni, ki so jih koordinirale regijske pisarne OKS – ZŠZ, so bile usmerjene v širjenje 

mreže športnih organizacij na lokalni ravni, učinkovitejši organiziranosti in povezovanju civilne 

športne sfere ter podpori članicam, športnim organizacijam, športnim delavcev ter športnikom 

in športnicam. 

 

 

DELOVANJE REGIJSKIH PISARN OKS – ZŠZ
 

V obravnavanem mandatnem obdobju je vlogo regijskih pisarn OKS – ZŠZ opravljalo 15 

lokalnih športnih zvez, ki so to opredelile v pogodbi z osrednjo športno organizacijo. Regijska 

organiziranost OKS – ZŠZ je s spremembo statuta osrednje športne organizacije, ki ga je 

Skupščina sprejela na 50. redni seji 16. junija 2022 v Celju, v 14. členu Pravil OKS – ZŠZ prvič tudi 

statutarno urejena.

 

OKS – ZŠZ v svojem letnem delovnem in finančnem načrtu opredeljuje pomemben delež 

sredstev, namenjenih sofinanciranju delovanja regijskih pisarn. Sredstva so se v mandatnem 

obdobju 2018–2022 povečala za več 4-krat (72.000 € v letu 2019, 307.700 € v letu 2022), še posebej 

na račun projekta Slovenska bakla v letu 2021 in z uspešno pobudo za spremembo Pravilnika 

Fundacije za šport, s katero se je uveljavil program Delovanje regijskih pisarn. Dodatna 

sredstva so omogočila profesionalizacijo 4 regijskih pisarn, kar pomeni, da le še štiri delujejo 

prostovoljno (na začetku mandata je bila taka več kot polovica regijskih pisarn). 

Programskim ciljem so regijske pisarne sledile z rednim in s sprotnim izvajanjem programskih 

ciljev njihovega delovanja, v kar je bilo vključenih povprečno 2.500 ur letno strokovnega dela 

vodij oz. strokovnih sodelavcev zaposlenih v regijskih pisarnah OKS – ZŠZ. Delokrog regijskih 

pisarn je vključeval predvsem naslednja področja dela: 
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1.  Redno obveščanje o aktualnih razpisih, zakonodajnih novostih, športnih programih za zdrav 

način življenja, registraciji in kategorizaciji športnikov, statusih pravicah športnikov, panožnih 

športnih centrih in drugih aktualnih zadevah na področju športa.

2.  Svetovanje v zvezi: s prijavami na razpise različnih finančnih virov (dohodnina, donacija), 

aktivnosti s ciljem dviga kakovosti športnih programov (pestrost in strokovnost programov), 

programi usposabljanja in izpopolnjevanja za dvig strokovnosti športnih delavcev v športu, 

načrtovanje in gradnja športnih objektov in površin za šport v naravi, ustanavljanje športnih 

društev in klubov, občinskih športnih zvez, svetovanje na področju drugih pomembnih 

vprašanj v športu (prostovoljstvo, integriteta z športu);

3.  Zastopanje interesov civilne športne sfere pri lokalnih oblasteh, kot so: pomoč pri 

opredeljevanju vsebinskih izhodišč in usmeritev za izpeljavo LPŠ na lokalni ravni, sodelovanje 

pri pripravi predloga LPŠ na lokalni ravni, določanje športnih objektov lokalnega in regijskega 

pomena, pomoč pri oblikovanju ter uresničevanju pobud in predlogov za urejanje drugih 

pomembnih vprašanj v športu, pomoč pri opredeljevanju strateških usmeritev športa na 

lokalni ravni.

4.  Podpora pri izvajanju programov OKS – ZŠZ v regiji. 

5.  Izvajanje lastnih programov v regiji, kot so: prostovoljstvo, izpopolnjevanje in strokovnost 

kadra v športnih društvih, izvajanje športnih programov, prireditev in dogodkov, ozaveščanje 

prebivalstva o pomenu redne športne vadbe.

6.  Analitika podatkov dejavnosti v športu in dejavnosti, povezanih s športom.

7.  Promocija olimpijskih vrednot z aktivnostmi, kot so na primer: promocija olimpizma v okviru 

lastnih aktivnosti, sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov OKS – ZŠZ, sodelovanje 

pri izvedbi olimpijskih razstav, sodelovanje pri pripravi in izvedbi olimpijskih natečajev, 

sodelovanje pri pripravi in izvedbi delavnic za športnike za promocijo športnega obnašanja in 

športnega ravnanja, pomoč pri zbiranju arhivskega materiala, eksponatov.

Pomembno dodano vrednost daje tudi medregijsko sodelovanje, ki se je v mandatu 2018 – 

2022 močno okrepilo. Poleg Slovenske bakle Tokio 2020, v katerega so bile kot soorganizatorke 

vključene vse regijske pisarne, so sodelovale tudi pri izvedbi Olimpijskega festivala v času 

olimpijskih iger v Tokiu in Pekingu, izvajanju aktivnosti za starejše in otroke, kolesarski akciji od 

Gorenjske do morja, ...

 

 

POVEZOVANJE CIVILNE ŠPORTNE SFERE, ŠIRITEV MREŽE LOKALNIH ŠPORTNIH ZVEZ
 

Eden osrednjih ciljev vodstva OKS – ZŠZ v tem mandatu je bilo povečanje števila lokalnih 

športnih zvez s povezovanjem civilne športne sfere v organizirano obliko v vseh tistih okoljih, 

v katerih je to potrebno in smiselno. Ob sodelovanju regijskih pisarn OKS – ZŠZ je bilo v tem 

obdobju na novo ustanovljenih pet občinskih športnih zvez: Velike Laške, Slovenske Konjice, 

Idrija, Domžale in Trbovlje. Zaključeni so bili tudi postopki ustanovitve občinske športne zveze 

v Ribnici, ki pa še ni registrirana in vpisana v AJPES. V obeh mandatih skupaj (2014–2022) je 

bilo tako 21 občinskih športnih zvez, ki so bile na novo ustanovljene ali pa njihovo delovanje 

ponovno oživljeno.

 

S ciljem povezovanja in vzpostavitve uspešnega sodelovanja civilne športne sfere in lokalne 

oblasti ter predstavitve vloge občinske športne zveze je bilo veliko aktivnosti namenjenih 

srečanjem z najvišjimi predstavniki lokalnih oblasti. V tem mandatu se je prvi podpredsednik 
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OKS – ZŠZ vsaj enkrat na uradnem sestanku srečal s 97 župani in županjami (podatek s 30. 

10. 2022), kar predstavlja skoraj polovico vseh občin, na neuradnih srečanjih ob različnih 

priložnostih pa se je srečal z vsemi predstavniki lokalnih skupnosti. 

 

 

FINANCIRANJE ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI
 

Občine prek letnih programov športa predstavljajo enega glavnih financerjev športa na 

lokalni ravni. Tudi v tem pogledu je vključevanje predstavnikov športnih strokovnjakov na 

odločevalske pozicije nujno za nadaljnji razvoj slovenskega športa. Pri tem pa v okoljih, v katerih 

ni ustanovljene občinske športne zveze, pomembno vlogo opravljajo tudi regijske pisarne 

OKS – ZŠZ. V mandatnem obdobju 2018–2022 so svetovale številnim športnim organizacijam pri 

oblikovanju javnega razpisa za letni program športa v občinah. 

4 POROČILO O DELU SLOVENSKE 
OLIMPIJSKE AKADEMIJE 
V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022

Slovenska olimpijska akademija in EU-projektna pisarna 
 

Slovenska olimpijska akademija je v mandatnem obdobju 2018–2022 izvajala aktivnosti na treh 

glavnih področjih:

1. Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa

2. Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja

3. Vodenje in koordinacija projektov, ki se izvajajo s podporo EU finančnih mehanizmov

 

 

Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa
 

V tem mandatnem obdobju smo izvedli številne programe za otroke in mladino (olimpijske 

urice, olimpijski športni taboru v Kranjski Gori, aktivne športne počitnice v BTC, likovni natečaji 

za vrtce, šole in srednje šole) ter v programe aktivno vključevali nekdanje in aktivne vrhunske 

športnike. Aktivnosti smo morali prilagoditi omejitvam, ki so bile povezane s pandemijo 

covida-19. Zato smo vzpostavili tudi nove programe pod naslovom Mini olimpijska akademija in 

spodbujali vključevanje v športne aktivnosti na daljavo. Vzpostavili smo nov program Športajmo 

in berimo, ki je namenjen mladim športnikom, spodbujanju branja ter uveljavljanju olimpijskih 

vrednot odličnosti, sodelovanja in strpnosti. Povezovali smo šport s kulturno dediščino in 

pripravili smernice za ohranjanje športne dediščine. Zaznamovali smo pomembne mejnike 

športa in olimpizma (100 let olimpizma na slovenskem, 30 let OKS) ter sodelovali pri postavitvah 

več pomembnih športnih razstav (Muzej športa, Muzej novejše zgodovine Slovenije). V letu 2021 
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smo prestavili lokacijo Slovenskega olimpijskega centra v pritličje Kristalne palače v BTC City 

Ljubljana. S partnerji smo izvedli velike javne natečaje ob priložnosti olimpijskih iger Tokio in 

Peking. 

 

V sodelovanju s partnerjem Elementum smo izdelali srebrnik OKS s podporo Miroslava Cerarja 

na konju z ročaji Tokio 1964. Ob 30-letnici OKS je bil izdan tudi Almanah OKS – ZŠZ, na spletni 

strani www.olympic.si smo uredili in nadgradili vsebine olimpijskih iger in področje Mini 

olimpijska akademija. Poslovni prostori OKS – ZŠZ so bili opremljeni z razstavo fotografij Aleša 

Fevžerja. 

V tem delu aktivnosti lahko poudarimo tudi podporo pri delovanju Fundacije za podporo mladim 

športnikom iz socialno šibkih okolij, ki je spremenila naziv Fundacija Miroslava Cerarja za 

podporo mladim športnikom. SOA je bila operativno vključena v podeljevanje priznanj OKS – ZŠZ 

za športnike, športne delavce in druge zaslužne za razvoj športa in dosežke na področju športa. 

Močno pa je bila SOA vključena tudi v aktivnosti OKS – ZŠZ v letu 2021 med predsedovanjem 

Slovenije svetu EU ter pripravi vsebin evropskega modela športa, izvedbo osrednjega dogodka 

ob odprtju evropskega tedna športa in seminarja Evropske komisije na temo Healthy Lifestyle 4 

All. 

V letu 2022 je OKS – ZŠZ v sodelovanju z Občino Grosuplje sodeloval pri postavitvi spomeniškega 

obeležja za Miroslava Cerarja.

 

 

Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja
 

V celotnem mandatnem obdobju smo vodili kampanjo in aktivnosti za spodbujanje športnega 

obnašanja in športnega ravnanja, kar je vključevalo aktivnosti ambasadorja za šport, strpnost 

in ferplej, preprečevanje nepravilnosti v športu, izpostavitev primerov zglednega ravnanja ter 

skrbeli tudi za podporo pri obravnavi primerov, javljenih prek portala Žvižgavka. Posebej je 

treba poudariti prizadevanja za sistemsko ureditev področja integritete v športu, saj je bilo z 

obsežnejšo anketo ugotovljeno, da je marsikatero področje treba dodatno okrepiti in vpeljati 

nove programe. 

 

Izvedli smo številne delavnice za vrhunske športnike, mlajše selekcije športnikov pa tudi 

za otroke in mladino, na katerih smo poudarili pomen športnikovih pravic in športnikovih 

odgovornosti. Delavnice so potekale tudi ob podpori programa MOK Verjemi v šport, prek 

katerega se izvaja preprečevanje zlorab športih tekmovanj. Te vsebine so bile predstavljene 

vsem kandidatom in udeležencem olimpijskih iger, mladinskih olimpijskih iger, olimpijskih 

festivalov evropske mladine, ekipam nacionalnih panožnih športnih zvez, športnikom, ki so 

vključeni v športne oddelke gimnazij, in drugim skupinam. 

 

V letu 2020 smo začeli tudi uveljavljanje Konvencije Sveta Evrope za preprečevanje prirejanja 

rezultatov športnih tekmovanj. Skupaj z MIZŠ je bila oblikovana projektna skupina, 

administrativne naloge pa naj bi izvajal OKS. Ob menjavi Vlade RS v letu 2020 so aktivnosti na 

ravni ministrstva nekoliko zastale, OKS – ZŠZ pa je ob podpori MOK nadaljeval uveljavljenje 

načel Verjemi v šport. 
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Pomemben del aktivnosti za uveljavljenje integritete v športu sta bili tudi priprava in objava 

Etičnega kodeksa delovanja v športu. Kodeks je bil sprejet in potrjen na skupščini OKS – ZŠZ v 

letu 2021. Na spletni strani www.olympic.si smo dopolnili vsebine podstrani, ki je namenjena 

področju integritete v športu, in dodali uporabne povezave, dokumente in vsebine s področij 

etike, vrednot v športu in zaščite športnikov. Prek spleta pa je dostopna tudi linija Žvižgavka, ki 

omogoča prijavo nepravilnosti v športu. Primere prijav je obravnavala imenovana Komisija za 

etična vprašanja športa. 

 

OKS – ZŠZ je v letu 2021 uradno podprl tudi pobudo Mednarodnega združenja za ferplej, da 7. 

septembra po vsem svetu zaznamujemo svetovni dan ferpleja. Na ta dan smo v medijih poudarili 

pomen športnega ravnanja in športnega obnašanja. Glavna sogovornika pa sta bila Miroslav 

Cerar, ki je bil dolgoletni ambasador za šport, strpnost in ferplej, ter Peter Prevc, ki je bil konec 

leta 2020 od Vlade RS imenovan za novega ambasadorja športa, strpnosti in ferpleja. 

 

Na razpise Evropskega in mednarodnega združenja za ferplej smo podajali vloge za priznanja. 

Predlogi so bili velikokrat sprejeti in v sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije 

tudi posebej nagrajeni na prireditvi Športnik leta. 

 

Vodenje in koordinacija projektov, ki se izvajajo s podporo EU-finančnih mehanizmov
 

V mandatnem obdobju 2018–2022 smo izvajali dva velika projekta, ki sta potekala ob podpori 

Evropskega sklada za socialni razvoj. Projekta Razvoj kadrov v športu in Usposabljanje 

strokovnih delavcev v športu sta bila v letu 2022 uspešno končana. 

 

V celotnem mandatnem obdobju smo bili vključeni v projekte, ki se izvajajo ob podpori 

programa Erasmus+ Sport. Vodili smo program nacionalnih koordinatorjev evropskega tedna 

športa, projekt Športnikom prijazno izobraževanje, projekt Finančna in poslovna pismenost 

za športnike in trenerje. Kot partnerji smo bili vključeni v veliko projektov na področju dvojne 

kariere športnikov, spodbud za večanje števila športno aktivnih, projekte za uveljavitev 

integritete in preprečevanje nepravilnosti v športu, projekte za izboljšanje delovanja OKS 

in uveljavitev načel trajnosti. V letu 2022 smo se uspešno prijavili na projekte iz programa 

Erasmus+, ki se bodo izvajali v letu 2023. Poudarimo lahko projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni 

prostovoljci, prek katerega je pridobljenih veliko sredstev za izvedbo prireditve Olimpijski 

festival evropske mladine Maribor 2023. 

 

V celotnem obdobju smo skrbeli tudi za podporo članicam OKS – ZŠZ in drugim športnim 

organizacijam. Skupaj z MIZŠ in s Cmepius smo vsako leto organizirali predstavitve programov 

in razpisov, sodelovali smo z EU-pisarno Evropskih olimpijskih komitejev in predstavljali primere 

dobre prakse ter povezovali organizacije v partnerstva novih projektov. Prav tako smo pomagali 

športnim organizacijam pri vsebinskih in strukturnih pripravah projektnih vlog. V dialogu z 

ministrstvom smo iskali možnosti za nove projekte ob podpori kohezijskih sredstev, ki naj bi se 

začeli izvajati v letu 2023.
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5 POROČILO O DELU SLUŽBE ZA ODNOSE  
Z JAVNOSTMI 2018–2022

V obdobju med letoma 2019 in 2022 je Olimpijski komite Slovenije znatno poglobil sodelovanje s 

slovenskimi in tujimi mediji. Veliko bolj smo se posvetili komunikaciji vseh stebrov in projektov 

znotraj osrednje športne organizacije, ki je sicer najbolj znana po nastopih na olimpijskih igrah 

ter zimskih in poletnih članih olimpijske reprezentance Slovenije.

Leto 2019 je bilo zadnje, ki ga ni zaznamovala koronakriza, ki je močno vplivala tudi na 

komuniciranje ter odnose z zunanjimi in notranjimi javnostmi. V letu 2019 smo uspešno izpeljali 

vse projekte, ki smo si jih zadali, ter pozitivno vstopili v leto 2020. To pa je zaradi koronavirusa 

močno zaznamoval področje odnosov z javnostmi in podrl do zdaj znane okvire komuniciranja z 

različnimi ciljnimi javnostmi. Enako kot ves svet se je moral tudi OKS prilagoditi novemu načinu 

življenja, ki so mu sledili popolnoma novi cilji komuniciranja in ogrodja, povezana s tem.

Tako smo v letu 2019 nadaljevali sodelovanje s slovenskimi mediji. Korektno in v obojestransko 

zadovoljstvo nadaljujemo vsebinsko sodelovanje z vsemi medijskimi partnerji, s katerimi 

snujemo dolgoročne olimpijske in neolimpijske zgodbe. RTV SLO, Adria Media, Delo in Mladinska 

knjiga so tisti, ki nam omogočajo informiranje različnih ciljnih javnosti o vseh projektih, ki 

jih izvajamo sami ali pa v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami. Povečali 

smo objavljanje tematik s področja Športa za vse, Kariernega centra za športnike, Kluba 

slovenskih olimpijcev ter projektov sponzorjev in partnerjev OKS, ki niso v neposredni povezavi 

z olimpijskimi igrami. Omenjeno sodelovanje se je na področju tematik, ki niso v neposredni 

povezavi s športnimi dogodki, razvilo v korektno in kontinuirano poročanje tega segmenta 

delovanja Olimpijskega komiteja Slovenije. Na TV Slovenija ima OKS polurno oddajo o športu 

in rekreaciji Migaj z nami, ki je na sporedu 2 TV-mreže nacionalne TV-postaje vsak zadnji 

petek v mesecu v izrazito boljšem terminu kot prej (ob 17. uri) ter s ponovitvijo ob sobotnih 

popoldnevih. Čeprav finančna situacija ni rožnata, oddaja denarno ni »pokrita«, smo uspeli 

ohraniti sodelovanje vse do danes in upamo, da bo tako tudi v naslednjem mandatnem obdobju.

Poleg standardnih oblik komuniciranja z domačimi in s tujimi javnostmi, s katerimi smo 

spremljali redne dejavnosti OKS – ZŠZ, je bila še posebej velika pozornost v letu 2020 namenjena 

osrednjemu športnemu dogodku – mladinskim olimpijskim igram v Lozan. Temu bi moral 

slediti največji športni dogodek, OI Tokio 2020, ki pa je bil že zaradi omenjene koronakrize 

prestavljen na leto 2021. V prvem koronskem letu smo se tako osredinili na izboljšanje notranjih 

odnosov in komunikacijo z zaposlenimi ter drugimi internimi javnostmi OKS. Ker so nam ukrepi 

onemogočili sodelovanje na delovnem mestu, smo okrepili digitalno komunikacijo, s katero smo 

poskušali držati stik z zunanjimi deležniki (navijači, športniki, sledilci na družbenih omrežjih, 

sponzorjih, partnerjih) in našimi panožnimi športnimi zvezami. V nekem trenutku smo se tudi 

povezali in izvedli vseslovensko akcijo/pobudo za odprtje zunanjih igrišč in možnost treniranja 

naših vrhunskih športnikov v luči OI Tokio 2021. V »lažjih« mesecih tega leta nam je uspelo, ob 

upoštevanju ukrepov, izvesti nekaj manjših ukrepov, ki smo jih tudi ustrezno skomunicirali in 

zaznamovali.
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Leto 2021 se ni začelo nič lažje, a situacija se je začela izboljševati. Poletje nam je prineslo prvi 

večji izziv, OI Tokio 2021 in povezane ukrepe s koronavirusom. Prvič smo se znašli v situaciji, v 

kateri je moralo biti sodelovanje med slovenskimi in tujimi mediji, člani reprezentance ter Press 

Attachejem veliko bolj opredeljeno, natančno in načrtovano. Kljub težki situaciji so bile OI Tokio 

2021, tudi zaradi uspehov naših športnikov in športnic, medijsko daleč najuspešnejše igre. Velik 

porast smo zasledili predvsem na družbenih omrežjih, ki so bili edina vez s člani olimpijskih 

reprezentanc. Ker je bil ogled iger v živo skoraj nemogoč in prepovedan, so nacionalni olimpijski 

komiteji ter njihovi medijski predstavniki večino vsebin plasirali na različnih družbenih 

omrežjih. Na OKS smo vzpostavili Viber skupino Team Slovenia, ki je skrbela za reden in tesen 

stik s Slovenijo ter z vsemi sledilci, ki so se vključili v to olimpijsko skupnost, ki živi še danes in 

ima več kot 40.000 članov. Omejen je bil stik s športniki, zato smo iskali alternative za nemoteno 

delo novinarjev in pokritost dosežkov naše reprezentance.

Osnovni cilj medijskega projekta Tokio 2021 (pred igrami, med njimi in po njih) je bil kljub 

koronakrizi in varnostnim ukrepom objektivno in ažurno ter z relevantnimi informacijami 

»zalagati« slovenske novinarje. Mnenje je, da so bile naloge s tega področja opravljene dobro, 

celovito oceno pa so posredovali strokovnjaki za področje medijskega komuniciranja in 

strokovne analize medijskega pojavljanja v času iger (posebna priloga je na voljo na OKS). 

Sodelovanje z vsemi akreditiranimi slovenskimi novinarji (pa tudi s tistimi, ki so poročali 

iz Slovenije) je bilo od predstavnikov sedme sile ocenjeno kot korektno in profesionalno. 

Če pustimo ob strani nekaj člankov z negativno konotacijo in mogoče preveč kritičnim 

razmišljanjem, je treba poudariti, da je bilo poročanje korektno in s pozitivnim nabojem. V 

smislu načrtovanega je bilo delo opravljeno korektno in profesionalno.

15. oktobra smo v ljubljanski Operi s slavnostno prireditvijo zaznamovali 30 let delovanja 

Olimpijskega komiteja Slovenije, ponovno organizirali prireditev v okviru Fundacije za športnike 

iz socialno šibkih okolij. Leta 2021 smo jo skupaj z Nogometno zvezo Slovenije zaznamovali 

športno, saj sta se na stadionu Stožice pomerili ekipa vrhunskih igralcev nogometa ter 

nekdanjih in zdajšnjih olimpijcev, ki so zbirali sredstva za športnike, ki jim primanjkuje denarja 

za aktivno ukvarjanje s športom. Sodelovali smo tudi pri organizaciji prireditve Športnik leta, ki 

je po enoletnem premoru ponovno napolnila Cankarjev dom.

V letu 2022 smo nadaljevali izdajanje rednih publikacij Olimpijskega komiteja Slovenije (2-krat 

letno Olimpijski krogi, tedenski pregled aktualnosti v elektronski obliki: e-krogi). Tudi sicer 

so bili v letu 2022 stalnica delovanja na področju odnosov z javnostmi kontinuirani stiki z 

novinarji najširšega kroga slovenskih medijev. Pošten odnos, brez razlikovanja oz. favoriziranja 

posameznega medija, in osebni stiki z novinarji so se ponovno izkazali za pomemben element 

profesionalnega sodelovanja s sedmo silo in to prakso velja nadaljevati tudi v prihodnje. 

Močno smo povečali interno komunikacijo in izboljšali orodja, ki zaposlenim omogočajo lažje 

sodelovanje s sodelavci ter boljši pretok informacij. Če smo bili v preteklosti deležni očitkov, 

da je interna komunikacija precej slaba, smo v letu 2022 povečali stik z zaposlenimi, interne 

dogodke, srečanja in na splošno povečali zadovoljstvo zaposlenih. Vzpostavili smo t. i. intranet 

za zaposlene, ki omogoča lažjo seznanitev delavcev s projekti OKS, prehajanjem med oddelki ter 

transparentnost dokumentov. Gre za prve korake v smer izboljšave interne komunikacije, ki jo 

želimo v prihodnje razširiti tudi na druge interne ciljne javnosti OKS.
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Strokovno opredelitev celoletnega dela odnosov z javnostmi je tako kot za celotno obdobje 

2018–2022 podala analiza Medijskega pojavljanja OKS – ZŠZ.

6 POSLOVNO-MARKETINŠKA DEJAVNOST 
OKS POROČILO 2018–2022

6.1 KLJUČNE POSLOVNE AKTIVNOSTI V MANDATNEM 
OBDOBJU 2018–2022

Poslovanje OKS je v veliki meri odvisno od prihodkov, ki jih realiziramo z lastno dejavnostjo, 

pri čemer je ključen marketinški program, s katerim OKS pridobiva in skrbi za sponzorje in 

partnerje, kar je razvidno iz priloženega grafa. To je bilo še toliko pomembneje med epidemijo 

covida-19, ko so bile prestavljene olimpijske igre v Tokiu in v zahtevnih razmerah izvedene 

olimpijske igre v Pekingu. OKS je predvsem z izjemno uspešno olimpijsko platformo aktivnosti 

Tokio 2020 sponzorjem omogočil vrsto možnosti za aktiviranje pravic. Potovanje Slovenske bakle 

je bil najkompleksnejši projekt športa za vse na področju Slovenije v zadnjih letih, s katerim 

smo povezali 211 slovenskih občin in 10.000 nosilcev Slovenske bakle, kar se je odrazilo tudi v 

nagradi SPORTO »najboljši športni dogodek«. Drugo nagrado SPORTO je OKS osvojil za »najboljše 

komuniciranje športnih subjektov«. »Kampanja Imamo to. Imamo Tokio.« je bila tudi najbolj 

prepoznavna kampanja (62 % priklic) v zgodovini OKS (Mediana 2021), kar nam je omogočilo 

predvsem odlično sodelovanje z medijskimi sponzorji OKS.

Izjemen potencial olimpijskih iger so izkoristili tudi sponzorji OKS, ki so vsi podaljšali pogodbe 

vsaj do konca mandatnega obdobja, med sponzorje se je vrnilo podjetje HSE, d. o. o. OKS je 

podpisal tudi novo sponzorsko pogodbo s podjetjem Nutrispoint, d. o. o., s katerim je razvil 

tudi licenčni program na področju prehranskih izdelkov. Projekt Tokio 2020 je bil pomemben 

tudi z vidika razvoja licenčnih izdelkov, kar se je odrazilo v največji letni prodaji oblačil 

velikega sponzorja Peak, ki smo mu dodali tudi šolski licenčni program, v katerem je v ospredju 

maskota Foksi, ki jo po raziskavi Mediane (2021) pozna že več kot 72 % Slovenk in Slovencev. 

Prav Foksi je generator razvoja licenčnega modela OKS, kar se je odrazilo v vrsti različnih 

izdelkov (sladoled, športni copati, maskote, slikanica), razvili pa smo tudi olimpijski tematiki 

posvečene priložnostne poštne znamke in srebrnik Miroslava Cerarja. Nadaljevali smo tudi 

razvoj nacionalne kolekcije blagovne znamke Peak (zimski in letni), ki je na voljo članicam po 

ugodnejših cenah v slovenskih športnih barvah, za katere skrbimo na ravni države. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi sodobnim komunikacijskim potem, predvsem na 

digitalnih kanalih, na katerih OKS spremlja prek 200.000 sledilcev, kar predstavlja izjemen 

potencial pri komuniciranju vseh aktivnosti in projektov, ki jih izvajamo. Olimpijske igre v 

Pekingu je močno zaznamovala prva trajnostna kampanja OKS, Triglavski ledenik v Peking, ki je 

naletala na izjemno pozitiven odmev doma in v tujini in je bila osnova za pripravo Trajnostne 

kampanje OKS, ki jo je podprl tudi MOK. Olimpijske igre v Tokiu in Pekingu so bile tudi začetek 
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konkretnejšega sodelovanja s Slovensko turistično organizacijo, s katero smo pred koncem tega 

mandata podpisali Strateško partnerstvo.

Pomemben delež k razvoju olimpijskega marketinga je prispeval tudi Poslovno-marketinški 

svet, ki je dopolnil Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji, ki sodeluje z OKS in ki predstavlja 

ključen dokument, ki usmerja sodelovanje s sponzorji in partnerji. Dodana je bila nova 

kategorija medijskih sponzorjev. Prav tako je bilo pomembno sodelovanje s Klubom sponzorjem, 

ki je redno spremljal aktivnosti na področju marketinga in usmerjal strokovno službo pri 

pripravi večjih projektov (OI Tokio 2020 in OI Peking 2022).

Poudariti je treba tudi odlično sodelovanje z MOK v okviru programa TOP partnerjev. OKS je 

eden izmed redkih olimpijskih komitejev podobne velikosti, ki sodeluje v tem programu, ki 

temelji na zagotavljanju ekskluzivnosti TOP partnerjev na slovenskem ozemlju in s katerim smo 

podpisali najvišjo pogodbo do zdaj. Enako pomembno je tudi odlično sodelovanje z Olimpijsko 

solidarnostjo, pri čemer smo realizirali največje prihodke v zadnjih letih in krepimo položaj 

izjemno aktivnega nacionalnega olimpijskega komiteja.

Izjemno pomemben je tudi razvoj novih produktov, kot sta Olimpijski festival med olimpijskimi 

igrami in dan slovenskega športa, ki poleg Slovenske bakle in drugih manjših projektov 

zagotavljajo možnosti za aktivacije sponzorjev tudi zunaj obdobja olimpijskih iger.

Velik premik smo naredili tudi v razvoju Fundacije Miroslava Cerarja, ki se je povezala z Zvezo 

prijateljev mladine Moste - Polje, s katero smo osnovali program Botrstvo v športu, ki je v zadnjih 

dveh letih (2021, 2022) že realiziral več kot 120.000 EUR, pred vrati pa je tudi uradna združitev 

Fundacije Miroslava Cerarja s Fundacijo Leona Štuklja. Ambasadorji Fundacije Miroslava Cerarja 

so postali Thomas Bach (2020), Aleksander Čeferin (2021) in Tina Maze (2022), kar daje Fundaciji še 

večjo prepoznavnost v Sloveniji (57 % po raziskavi Mediane 2021).

Po novem lahko vsak davčni zavezanec rezident nameni do 1,0 % (pred tem 0,5 %) dohodnine 

tudi za financiranje športnih društev, ki imajo status društva v javnem interesu, prav tako pa 

nam je uspelo zvišati olajšavo za donacije pravnih oseb šport (na 3,8 %).

Sodelovanje v marketinški komisiji EOC in regionalni marketinški skupini omogoča, da 

sledimo tudi novostim na področju marketinga v Evropi in svetu, prevzeli pa smo tudi trženje 

Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v Mariboru prihodnje leto. 

Zaradi pomembnosti prihodkovnih virov smo znotraj OKS ustanovili EU-projektno pisarno, ki 

bo skrbela za pridobivanje evropskih projektov in sodelovanje na tem področju s članicami 

OKS. Tako bomo nadaljevali delo na področju, na katerem smo uspešno končali dva kohezijska 

evropska projekta, Usposabljanje strokovnih delavcev v športu in Razvoj kadrov v športu.

Še naprej smo skrbeli za sodelovanje s članicami OKS na področju računovodskih storitev in 

koriščenja bonitet, ki jih zagotavljajo sponzorji in partnerji OKS, ne smemo pa zanemariti niti 

internega razvoja na področju informatike, pri čemer smo uvedli Microsoftovo rešitev 365, kar 

nam omogoča bolj dinamično in pregledno delo.

Na finančnem področju smo uspešno zagotavljali pozitiven denarni tok, krepili društveni sklad 

in skrbeli za naložbe OKS, pri čemer je najpomembnejši lastniški delež v Športni loteriji. Uspešno 
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smo prestali revizijski nadzor MOK in redne letne revizije ter pregled nadzornega odbora OKS. 

Prav tako smo uspešno nadzorovali delo hčerinskih družb, OKS Olimp, d. o. o., Zavoda SLOADO in 

Fundacije Miroslava Cerarja.
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Spoštovani!

 

Končuje se moj drugi in zadnji mandat na čelu krovne športne organizacije na Slovenskem. Odhajam zadovoljen, 

pa čeprav z ekipo nismo uresničili vseh zastavljenih ciljev. Tudi zaradi subjektivnih razlogov. Prepričan sem, da 

bo tudi leto 2023 za Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez za novo vodstvo predstavljalo poseben 

izziv. Čeprav v letu, ki prihaja ne bo olimpijskih iger, bodo na sporedu nekatera tekmovanja nižjega ranga, še 

posebej pa bo velika pozornost namenjena organizaciji Olimpijskega festivala evropske mladine, ki ga bo julija 

2023 gostil Maribor. Priprave na to veliko tekmovanje mladih športnic in športnikov iz 51 evropskih olimpijskih 

komitejev so že v  polnem teku in verjamem, da bo vse do junija 2023 vse teklo po zastavljenem načrtu. Še pred 

Mariborom se bodo slovenske športnice in športniki pomerili s sovrstniki iz Evrope na zimskem olimpijskem 

festivalu evropske mladine v Furlaniji Julijski krajini, še posebej pa velja opozoriti na tretjo izvedbo vse bolj 

uveljavljenih Evropskih iger, ki bodo junija 2023 v poljskem Krakovu.

Verjamem, da bo tudi na področju športa za vse in športa na lokalni ravni nova vodstvena ekipa Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez  nadaljevala z dobro utečenim in  uspešnim delom. To seveda ne 

pomeni, da nova ekipa ne bo tudi na tem področju uveljavila nekaterih novosti in sprememb, saj novi ljudje 

praviloma želijo uveljaviti svoje ideje. In v tem ni nič narobe. A vendarle, Dan Slovenskega športa, Evropski teden 

športa, Letni in zimski olimpijski festival, Kongres športa za vse, Mini olimpijade  bodo tudi v letu, ki prihaja 

stalnica in deležni posebne pozornosti Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Pred novo ekipo bo v letu 2023 precej izzivov in konkretnega dela. V korak z najbolj razvitimi hodimo le ob 

neizmernem entuziazmu in strokovni usposobljenosti trenerjev in drugih, podkrepljeni z najnovejšimi dognanji 

stroke. Temu področju bo potrebno  nameniti tudi v prihodnje vso pozornost. Skrb za športnike in kariere na 

njihovi karierni poti, promocija slovenske olimpijske zgodovine skozi dejavnosti v Slovenskem olimpijskem 

izobraževalnem centru, promocija športnega obnašanja v Sloveniji, skrb za nepravilnosti v športu –Žvižgavka 

bodo tudi v letu, ki prihaja  pomembne naloge. 

Ob koncu tega nagovora in mojega drugega mandata na mestu predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez iskrena hvala najožji ekipi, strokovnim sodelavcem, vsakemu posebej in vsem skupaj, 

ki ste znanje in energijo nesebično vložili za dobro slovenskega športa.

 

Srečno in uspešno delo tudi v naprej!

Bogdan Gabrovec, 

predsednik

NAGOVOR PREDSEDNIKA
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Na poslovnem področju bo letu 2023 izjemno pomembno v luči priprav na olimpijske igre v Parizu 2024. Poletne 

olimpijske igre so največje in najbolj gledano športno tekmovanje v Sloveniji in sponzorjem OKS ponujajo 

idealno možnost, da izkoristijo svoje sponzorske pravice. Priprava in trženje Slovenske hiše v Parizu bo ena od 

glavnih prioritet, predvsem zaradi velike gospodarske izmenjave s Francijo in pomembnem deležu francoskih 

turistov v Sloveniji. Začeli bomo tudi s pripravo Slovenske bakle, ki je postal izjemno pomembna platforma za 

sponzorske aktivacije in izjemen komunikacijski projekt, ki bo napovedal olimpijske igre. Snemanje krovne 

olimpijske kampanje bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in tako močno povečali 

njen doseg, sponzorjem pa dali možnost, da že v letu 2023 začnejo s pripravami njihovim olimpijskih kampanj 

in aktivacij.

Veliko pozornosti in časa strokovne ekipe na poslovnem področju bo namenjeno Olimpijskem festivalu evropske 

mladine v Mariboru (OFEM MB), kjer bodo sponzorji OKS imeli priložnost, da izkoristijo večji medijski odmev 

nastopa slovenskih športnikov na domačem OFEM. Poleg tega se je OKS zavezal tudi k trženju OFEM MB, kar bo 

pomemben vir prihodkov največjega tekmovanja v Sloveniji po številu športnikov (skoraj 3.000). Prav tako bo 

potrebno državi predstaviti pomen tekmovanja in izjemen turistični in gospodarski potencial, saj bo realizirano 

50.000 nočitev, ne smemo pa pozabiti niti na porabo obiskovalcev iz tujine.

Eden od glavnih ciljev leta 2023 je, da obdržimo oz. povečamo višino sponzorskih prihodkov, kar bi omogočilo še 

večje financiranje projektov, ki jih izvaja OKS, hkrati pa bo pomembna tudi skrb za visok denarni tok, ki omogoča 

nemoteno delovanje krovne slovenske športne organizacije. Pomembno bo tudi sodelovanje z ostalimi deležniki, 

ki prispevajo sredstva v proračun OKS (ministrstvo pristojno za šport, Fundacija za šport, Mednarodni olimpijski 

komite). Ne smemo pozabiti niti na pridobivanje novih evropskih projektov, za katere bo skrbela EU projektna 

pisarna. Na marketinškem področju bo še naprej pomembna skrb za blagovno znamko OKS, razvoj licenčnega 

programa OKS, ki je povezan s prodajo olimpijskih izdelkov, predvsem v luči olimpijskih iger v Parizu 2024 in 

aktivnostmi sponzorjev v projektih  OKS – ZŠZ preko celega leta.

Matic Švab,

v.d. generalnega sekretarja

NAGOVOR V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ) temelji na spoznanju, da je šport pomembna 

prvina kakovostnega življenja v vseh pojavnih oblikah in okoljih ter kot taka prirejena vsem starostnim obdobjem 

življenja. OKS – ZŠZ je osrednja športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na 

področju civilne športne sfere, uveljavlja vrednote olimpizma, v partnerstvu z državo in gospodarstvom usmerja 

in ustvarja optimalne pogoje za razvoj slovenskega športna ter celostnega razvoja športnic in športnikov 

ter ustvarja strokovno-organizacijske pogoje za rast in razvoj svojih članic na ravni športa za vse in na ravni 

tekmovalnega športa, in sicer na lokalni pa tudi nacionalni ravni. Poslanstvo in vizija OKS – ZŠZ sta povezana z 

delovanjem njegovih članic in ustanoviteljic.

Osnovno poslanstvo OKS – ZŠZ uveljavljamo z upoštevanjem zgodovine organiziranosti slovenskega športa in   

olimpizma ter ob spoštovanju naslednjih vrednot:

Fair play

To je v okolju športa izjemno pomembna vrednota. Razumemo ga kot poštenost, spoštovanje pravil in drugih,  

strpnost, enakost; velja za športnike, trenerje, športne delavce pa tudi za športne organizacije. Predstavlja tudi 

dosledno spoštovanje ničelne tolerance pri jemanju ali uporabi prepovedanih sredstev in substanc.

Odličnost

Z upoštevanjem vrednote odličnosti OKS – ZŠZ stremi k delovanju na najvišji mogoči ravni na vseh področjih

– pri poslovanju in zagotavljanju razvoja vseh segmentov športa. OKS – ZŠZ se bo zavzemal za stalni razvoj 

kadrov, pridobivanje in posredovanje znanja, strokovno izvajanje nalog, dinamičnost ter odzivnost na pobude 

in predloge.

Solidarnost 

OKS – ZŠZ je osrednja športna nevladna organizacija v Sloveniji, ki mora svoje naloge in poslanstvo izvajati v 

partnerstvu in sodelovanju z vsemi subjekti v slovenskem športu, še posebej s članicami ter tudi v partnerstvu z 

organizacijam zunaj Slovenije. Spodbujati mora sodelovanje in odgovornost na vseh ravneh. Zagotavljati mora 

podporo športnikom, športnicam, športnim organizacijam ter jim omogočiti enakovredne pogoje delovanja in 

razvoja.

Zdrav življenjski slog

Živeti zdravo in kakovostno preživljati prosti čas z vidika športa pomeni vključenost v športne aktivnosti, redno 

vadbo, udeležbo na športnih dogodkih. Zdrav življenjski slog ohranja posameznike in družbo vitalne, sposobne 

za delo, zmanjšuje zdravstvena tveganja in je vrednota, ki je pomembna za najširši krog populacije. Zagotavlja 

celovito osebno rast in kakovostno življenje.

Tradicija

Šport in olimpizem imata bogato tradicijo. Ohranja se pravila, organiziranost, zgodovino. Razvoj športa je 

dolgotrajni postopek. Za doseganje rezultatov je treba razviti primerno organiziranost, kadre, imeti pogoje 

za delo ter skrbeti za skladen razvoj športnikov. Šport in olimpizem zato ne moreta biti podvržena interesom 

posameznikov ali manjšine ter političnim odločitvam in spremembam, ki ne stremijo k napredku in razvoju. 

 S ŠPORTOM IN Z OLIMPIZMOM  
POMAGAMO USTVARJATI  
BOLJŠO SLOVENIJO

Rok Klavora
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Trajnostni razvoj in skrb za okolje

Del trajnostnega razvoja se navezuje na osnovno poslanstvo olimpizma in olimpijske listine, saj OKS – ZŠZ deluje 

tudi z namenom dolgotrajne promocije olimpizma, vrednot in zgodovine športa, kar je korenito prispevalo k 

razvoju športnih, izobraževalnih, kulturnih in veliko drugih področij po vsem svetu. Poleg teh pa mora OKS

– ZŠZ, upoštevajoč vidike trajnostnega razvoja in kodeksa o varovanju okolja, prispevati k razvoju družbe, 

lokalnih okolij, slovenskih proizvodov ter pri izvajanju aktivnosti in prireditev primerno ravnati z vsemi elementi 

varovanja okolja in narave.

Prostovoljstvo 

Delovanje športnih organizacij v Sloveniji temelji na prostovoljnem delu. Prostovoljstvo obravnavamo kot 

vrednoto, ki omogoča delovanje OKS – ZŠZ, vključenost predstavnikov športnih organizacij v Skupščino, 

Izvršni odbor, druge odbore in komisije. Poleg visoko razvitega poslovnega dela organizacije in usposobljenega 

zaposlenega kadra je prostovoljstvo temelj dolgoročnega razvoja v najširšo korist slovenskega športa.
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STRUKTURA LETNEGA DELOVNEGA  
IN FINANČNEGA NAČRTA OKS – ZŠZ  
ZA LETO 2023

Skupščina OKS - ZŠZ je na 33. seji dne 19. 6. 2014 soglasno sprejela in potrdila »Strategijo Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez za obdobje 2014-2023« (v nadaljevanju: strategija), v kateri so navedeni 

poslanstvo, vrednote, cilji in temeljne strategije za doseganje strateške vizije, ki pravi, da bo OKS - ZŠZ »s 

strokovnim delom in poslovno odličnostjo ključno oblikovala nadaljnji razvoj športa v Sloveniji in bo vzor 

uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu ter vodilnega v jugo-vzhodnem delu Evrope«. Temeljna 

zaveza strategije je odličnost, ki mora biti stalni sooblikovalec vseh naših dejavnosti, ne glede na področje 

našega delovanja. Rezultatov odličnosti pa morajo biti deležni vsi udeleženci v procesih našega delovanja.

Strateški ukrepi in dejavnosti so v strategiji zapisane in oblikovane v petih temeljnih stebrih delovanja OKS- 

ZŠZ oziroma petih strateških poslovnih področjih in predstavljajo usmeritve prihodnjega delovanja, ki bodo 

omogočale doseganje strateških ciljev (Prikaz 1).

Prikaz 1: Dejavnosti, združene v posamezno strateško poslovno področje

STRATEGIJA RAZVOJA 
VREDNOT, 

ZNANJA, TRADICIJE 
IN HUMANOSTI

STRATEGIJA 
RAZVOJA 

TEKMOVALNEGA 
REZULTATA

STRATEGIJA 
RAZVOJA ŠPORTA 

ZA VSE 

STRATEGIJA RAZVOJA 
ŠPORTA NA LOKALNI 

RAVNI

STRATEGIJA  RAZVOJA 
POSLOVNE 

ODLIČNOSTI 

promocija vrednot, 
fair play

olimpijski strokovni 
center

programi 
za različne ciljne 

skupine 

mreža občinskih 
šp. zvez in 

regijskih pisarn 

delovanje  organov
in komisij OKS – ZŠZ

olimpijsko gibanje, 
zgodovina športa

mreža športnih, 
medicinskih in drugih 

centrov 

ozaveščanje ciljnih 
javnosti

zastopanje interesov 
lokalnih šp. org.  

finančno poslovanje 
in marketing 

razvoj kadrov 
v športu 

strokovna podpora 
športnikom 

organizacija 
množičnih 
prireditev 

prostovoljci v šp. 
organizacijah 

odnosi z javnostmi 

statusne pravice 
športnikov 

udeležba na 
tekmovanjih 

bonitetni sistem za 
športno aktivne

standard kakovosti 
poslovanja

celovita 
informacijska 

podpora 

Tako strukturirana strateška poslovna področja in ukrepi za posamezno strateško poslovno področje zapisani v 

strategiji, predstavljajo podlago za pripravo tako izvedbenih (Akcijski načrt Strategije OKS – ZŠZ 2014 – 2023) in 

operacionalizacijskih dokumentov (letni delovni in finančni načrt), kakor tudi organizacijskih aktov  OKS – ZŠZ 

(Pravila OKS – ZŠZ in Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS – ZŠZ).
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Nadzorni odbor OKS – ZŠZ SKUPŠČINA OKS – ZŠZ Disciplinska komisija OKS – ZŠZ

Predsednik OKS – ZŠZ

Izvršni odbor OKS – ZŠZ

Kolegij predsednika

Strokovni svet za 

vrhunski šport

Strokovni svet športa 

za vse

Slovenska olimpijska 

akademija 

Poslovno-marketinški 

svet

Komisija športnikov

Komisija za 

pravne zadeve in 

organiziranost

Klub sponzorjev
Komisija za etična 

vprašanja športa

Komisija za 

mednarodno 

sodelovanje

Komisija za zamejski 

šport

Komisija za šport 

in okolje

Komisija za ženske  

v športu
Komisija za priznanja

Komisija za medicino 

športa

Komisija za objekte 

in večje mednarodne 

prireditve

Legenda Voljeni na skupščini

Imenovani na IO OKS – ZŠZ

Prikaz 2: Organizacijska struktura organov OKS – ZŠZ

Pri pripravi Letnega delovnega načrta 2023 smo sledili zastavljenim usmeritvam, da bi letni delovni in finančni  

načrt OKS – ZŠZ predstavili in potrdili pred začetkom koledarskega leta, v katerem se bo uveljavljal. Pomembna 

je namreč ohranitev stabilnosti delovanja, ki jo zagotavlja okvir letnega delovnega načrta. Prednost takšnega 

načina načrtovanja je predvsem v optimizaciji dela v prvem šestmesečnem obdobju oziroma obdobju od začetka 

koledarskega leta do redne letne skupščine, na kateri se potrjujeta delovno in finančno poročilo za preteklo 

leto in običajno tudi letni delovni in finančni načrt za tekoče leto. Na podlagi potrjenega letnega delovnega in 

finančnega načrta se namreč začrta poslovanje organizacije, ki poteka skladno s potrjenim delovnim in finančnim 

aktom s strani najvišjega upravljavskega organa (Skupščine OKS – ZŠZ). Slabost takšnega načina načrtovanja pa 

je predvsem v velikem številu neznank, povezanih s finančnimi prihodki.  OKS – ZŠZ se v največjem delu financira 

iz petih glavnih virov (sponzorji in partnerji, MOK, ESS, MIZŠ in FŠO). Od navedenih virov natančno poznamo samo 

tiste finančne prihodke za leto 2020, ki jih načrtujemo s strani sponzorjev in partnerjev, s katerimi imamo podpisane 

večletne pogodbe, ter nekatere ESS pogodbe projektov, ki se nadaljujejo iz prejšnjih poslovnih let. Za preostale vire 

prihodkov pa je značilno, da so odvisni od vsebine izvedenih razpisov za pridobivanje sredstev, kandidiranja na 

razpisana finančna sredstva in uspešnosti njihovega pridobivanja. Prav tako pa se vsi navedeni razpisi realizirajo 

večinoma v drugem kvartalu leta, za katerega so sredstva razpisana. Upamo pa lahko, da naa prihodke v letu 2023 

ne bo ponovno vplivala tudi epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Komisija za 

vzpostavitev 

Olimpijskega inštituta 
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V okviru sekretariata  OKS – ZŠZ je delo organizirano na način, da le ta skrbi za načrtovanje, uveljavljanje 

in nadzor nad izvajanjem strategije  OKS – ZŠZ, skrbi za koordinacijo dela oddelkov in med oddelki ter za 

organizacijo poslovanja, je podpora vodstvu  OKS – ZŠZ (predsedniku  OKS – ZŠZ, kolegiju predsednika  OKS – 

ZŠZ, izvršnemu  odboru  OKS – ZŠZ, skupščini  OKS – ZŠZ, nadzornemu odboru  OKS – ZŠZ, disciplinski komisiji  

OKS – ZŠZ ter podpora delu komisije za pravne zadeve in organiziranost) in podpora članicam  OKS – ZŠZ pri 

izvajanju strategije OKS- ZŠZ. Sekretariat obenem skrbi za sodelovanje s partnerskimi institucijami in Republiko 

Slovenijo, izvaja naloge kadrovske službe in službe za pravne zadeve in organiziranost ter za informatiko, za 

centralno administracijo in za komuniciranje z javnostmi.

Sekretariat bo tako v letu 2024 kot projekt izvedel Dneve OKS – ZŠZ, skrbel za mednarodno dejavnost OKS – ZŠZ, 

informatiko in organiziral ter izvajal projekte komuniciranja. Poleg projektov športnih iger bo sodeloval tudi pri 

dobrodelnem dogodku za športnike iz socialno šibkih okolij ter organizaciji Skupščine  OKS – ZŠZ.

SEKRETARIAT

Predvideni odhodki
Plan 2023

Zap. št. Ime projekta

1 Dnevi  OKS – ZŠZ 30.500,00

2 OFEM Furlanija Julijska Krajina in Maribor 2023 5.000,00

3 EI Krakov 8.000,00 €

4 Revija "Olimpijski krogi" 13.840,00 €

5 TV oddaja Migaj raje z nami 22.000,00 €

6 Clipping 15.000,00 €

7 Sodelovanje z novinarji 1.000,00 €

8 Delo na družabnih omrežjih 5.000,00 €

Odnosi z javnostmi skupaj 100.340,00

1 OFEM Furlanija Julijska krajina in Maribor 2023 1.500,00

2 Evropske igre Krakov 2023 2.000,00

3 in 4 EOC in ANOC kongres 4.600,00

Mednarodna dejavnost skupaj 8.100,00

1 Dokumentni in CRM sistem 37.088,12

2 Informacijski sistem OKS 82.299,02

3 Meetpoint 29.890,00

Informatika skupaj 149.277,14

SEKRETARIAT SKUPAJ 257.717,14

Prikaz 2: Finančna podstruktura projektov OKS – ZŠZ
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SLOVENSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA  
IN EU-PROJEKTNA PISARNA

Slovenska olimpijska akademija in EU projektna pisarna

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v letu 2022 sprejel nova Pravila, ki bodo zagotovo vplivala 

tudi na izvajanje aktivnosti, ki so do sedaj potekale pod okriljem oddelka Slovenska olimpijska akademija in 

EU projekta pisarna. Skladno s Pravili je vzpostavljen nov Odbor za športnike in olimpijske vrednote. Prav tako 

pa je na Izvršnem odboru  OKS – ZŠZ bil sprejet sklep, da se vzpostavi samostojna mednarodna pisarna, ki bo 

skrbela za načrtovanje, koordinacijo in izvajanje projektov, ki potekaj ob podpori finančnih mehanizmov EU. 

Do uveljavitve sprememb, načrtovane aktivnosti opredeljujejo na dosedanjem področju Slovenska olimpijska 

akademija in EU projekta pisarna. Aktivnosti in projekti so v letu 2023 namenjeni podpori razvoju športa, 

promociji olimpizma, podpori športnikom na področju preprečevanja zlorab in nepravilnosti, promociji 

športnega obnašanja in športnega ravnanja ter področju izvajanja EU projektov. 

1. Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa

a)  Delovanje Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra (obisk otrok in mladine, delavnice za športnike, 

dogodki  OKS – ZŠZ, seminarji športnih zvez in društev), urejanje zbirk in razstav, sodelovanje pri postavitvi 

razstav slovenskih muzejev na temo šport in telesna kultura.

b)  Vodenje programov za otroke in mladino (olimpijske športne urice, aktivne športne počitnice in olimpijski 

športni tabor v Kranjski Gori, razvoj Mini olimpijske akademije).

c)  Promocija olimpizma, olimpijskih iger in olimpijskih vrednot med športniki, trenerji, športnimi delavci ter 

splošno javnostjo (javni natečaji, delavnice za športnike, vodenje programa Športajmo in berimo).

d)  Izvedba programov za povezovanje športa in kulturne dediščine (program promocije muzejev, ki vključujejo 

športne zbirke in razstave, sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine, razvoj aktivnosti športa v okolju 

kulturne dediščine). 

Promocija olimpizma, olimpijskih vrednot, zgodovine športa prispeva k uveljavljanju vrednot športa v Sloveniji, 

sledi splošnemu cilju OKS – ZŠZ, da z olimpizmom in s športom pomagamo ustvariti boljšo Slovenijo. V sklopu 

programov na tem področju si SOA prizadeva za promocijo vrednot fair play-a, odličnosti, strpnosti, solidarnosti 

med različnimi ciljnimi skupinami. Prizadevamo si, da otroci, mladina pa tudi odrasli šport obravnavajo kot eno 

najpomembnejših družbenih dejavnosti.

2. Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja

a)  Sodelovanje z MIZŠ, Policijo, NPŠZ, Varuhom športnikovih pravic in z drugimi organizacijami za sistemsko 

ureditev področja integritete v športu.

b)  Sodelovanje z enoto Mednarodnega olimpijskega komiteja za preprečevanje zlorab in nepravilnosti v športu, 

predvsem preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj in aktivno vključevanje imenovanega 

ambasadorja kampanje MOK Verjemi v šport, g. Andreja Miklavca v programe promocije in ozaveščanja.  
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c)  Zagotavljanje delovanja in stalne nadgradnje portala Žvižgavka za sporočanje nepravilnosti v športu ter 

posredovanje vprašanj o integriteti, etiki in transparentnem delovanju v športu.

d)  Vzpostavitev sistema zaščite športnikov »safeguarding« pri katerem je predvsem potrebno določiti postopke 

in pristojnosti za učinkovito podporo reševanju različnih okoliščin, s katerimi se srečajo športniki. 

e)  Delo imenovanje kontaktne osebe za obravnavo informacij o nepravilnosti v športu (SPOC). Obravnava 

primerov javljenih preko kontaktne osebe ali Žvižgavke na Komisiji za etične zadeve športa.

f)  Vodenje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja in športnega ravnanja (nagrade za fair 

play, strpnost, solidarnost; opominjanje na primere neustreznega ravnanja).

g)  Podpora delu ambasadorja za šport, strpnost in fair play.

h)  Delavnice za športnike za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja, ki vključujejo tudi vsebine 

finančnega in davčnega opismenjevanja.

V tem sklopu aktivnosti si SOA prizadeva, da se v športu vodi dialog med različnimi deležniki. Prizadevamo si, 

da se primere dobre prakse nagradi ter opozori na neprimerno ravnanje in obnašanje. Vzpostavljena anonimna 

linija Žvižgavka omogoča sporočanje in javljanje nepravilnosti. Skupaj pa si prizadevamo k trajnostnemu razvoju 

in zagotavljanju integritete v športu. V letu 2023 bomo veliko pozornost namenili uveljavljanju »safeguarding« 

za športnike ter boju zoper nepravilnosti v športu. V sodelovanju z MOK bomo sodelovali pri globalni kampanji 

»Verjemi v šport«, ki je namenjena preprečevanju prirejanja rezultatov športnih tekmovanj.

3. Vodenje in koordinacija projektov s finančno podporo Evropske unije

a)  OKS – ZŠZ si bo prizadeval k vzpostavitvi novih projektov v Sloveniji, ki bi potekali s podporo kohezijskih 

sredstev. V kolikor bodo možni projekti identificirani in se bo zagotovilo sredstva iz različnih ukrepov, bo 

vzpostavljena ustrezna struktura in partnerstvo za izvajanje projektov. 

b)  OKS – ZŠZ vodi projekte, ki so neposredno sofinancirani prek Evropske komisije oziroma mehanizmov in 

programov EU. Programi potekajo na mednarodni ravni in vključujejo različno število partnerjev. V letu 2023 

bomo zagotavljali podporo pri vodenju projekta Evropski teden športa in projekta Financial and Business 

Literacy in Sport for Athletes and Coaches.

c)  Na podlagi uspešne prijave na program Erasmus + v letu 2022, bomo vodili tudi projekt Aktivni, zdravi in 

zadovoljni prostovoljci, ki se navezuje na Olimpijski festival evropske mladine Maribor 2023, vključevanje in 

angažiranje prostovoljcev. 

d)  OKS – ZŠZ kot partner sodeluje pri projektih na mednarodni ravni, ki so neposredno sofinancirani prek 

Evropske komisije oziroma mehanizmov in programov EU. V letu 2023 bomo sodelovali predvidoma pri petih 

tovrstnih projektih. 

Namen vključevanja v projekte, ki so sofinancirani prek Evropske komisije oziroma mehanizmov in programov 

EU, je zagotovitev sredstev za izvajanje osnovnega poslanstva in nalog OKS – ZŠZ, s poudarkom na zagotavljanju 

sredstev za razvoj kadrov, kakovostno delo v športu, podporo športnikom na področju izobraževanja in 

zaposlovanja, izvajanje projektov na področju športa za vse in še posebej Evropskega tedna športa ter na 

področju zaščite športnikov, promocije športnega ravnanja in športnega obnašanja in preprečevanju zlorab 

v športu.
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Prikaz 3: Finančna podstruktura projektov SOA in EU projektne pisarne

Predvideni odhodki

Plan 2023
Zap. št. Ime projekta

1 Slovenski olimpijski izobraževalni center 6.000,00

2 Program olimpijskega izobraževanja 25.000,00

3 Ambasador za šport, strpnost in fair play 6.000,00

4 Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in ravnanja 49.000,00

5 Priznanja za športnike, trenerje in športne delavce 12.000,00

6 Program usposabljanj SMC in ASMC 14.000,00

7 Projekt - EYOF Maribor 450.000,00

8 Erasmus projekt FB-LS 72.000,00

9 Erasmus Plus Green Sport Hub 12.000,00

10 Projekt Erasmus BESST 15.000,00

11 Projekt Erasmus - OCEAN 4.000,00

12 Novi projekti iz kohezije 300.000,00

Slovenska olimpijska akademija skupaj 965.000,00
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OKS – ZŠZ je osrednja športna organizacija, ki v okviru svojega poslanstva skrbi za razvoj vseh segmentov športa 

na državni in lokalni ravni ter zastopa interese zaščite športa, športnikov in športnih organizacij, pri čemer pa 

se v mednarodnem okolju vrhunski šport odraža v vsej svoji veličini. V očeh posameznika je vrhunski šport eden 

izmed stebrov, skozi katerega se kažejo najvišje vrednote pri udejanjanju športa, spodbuja razvoj, motivira 

mladino, pospešuje športni marketing, skrbi za celostni razvoj športnika in igra vlogo vzornika.

Slovenski vrhunski šport je glede na dosežene medalje na zimskih in poletnih olimpijskih igrah, na svetovnih 

in evropskih prvenstvih ter na drugih velikih tekmovanjih izjemno uspešen in uživa visok ugled v Sloveniji ter 

svetu. V samostojni Sloveniji iz leta v leto napredujemo v mednarodnih športnih rezultatih in pomemben del teh 

dosežkov je posledica dobrega sodelovanja slovenske države, sponzorjev in slovenskega športa na eni strani, 

na drugi pa so zaslužni za tak uspeh športniki, trenerji, športne organizacije in drugi strokovnjaki.

Programi in vsebine vrhunskega športa pri OKS – ZŠZ, ki so na voljo deležnikom v športu, so temelji, na katerih 

gradimo prihodnost športnega razvoja in prepoznavnosti Slovenije, dotikajo pa se:

• projektov mednarodnih več-športnih tekmovanj; nastopi na olimpijskih igrah, evropskih igrah, 

mladinskih olimpijskih igrah, olimpijskem festivalu evropske mladine in drugih;

• zagotavljanja statusnih pravic športnikov in trenerjev, ki jih prek Zakona o športu in v sodelovanju z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Fundacijo za financiranje športnih organizacij v 

RS udejanjamo v slovenskem športnem prostoru;

• celostnega razvoja športnikove kariere, pri čemer se vključujemo v aktivnosti od mladih začetkov do 

podpore na vrhuncu športne kariere in tudi pristopimo pri prehodu športnika v življenje po koncu 

športne kariere;

• strokovne podpore, pri čemer z različnimi programi, s strokovnjaki, tehnologijami oz. načini nudimo 

pomoč športnikom, trenerjem in športnim organizacijam, pri čemer je eden izmed ciljev, da so slovenski 

športniki ob svojih uspehih tudi zdravi.

Pri  OKS – ZŠZ, po letu petih projektov več-športnih tekmovanj (OI, ZOFEM, POFEM, SVI in SI), ki so bila vsa razen 

OI prestavljena iz 2021 v 2022, gledamo naprej v leto 2023 z novimi projekti in aktivnostmi. Leto bo s športnimi 

igrami obarvano predvsem v poletnem času, ko se bodo v obdobju 2,5 mesecev zvrstile 4 igre, že v januarju pa 

nas čaka zimski olimpijski festival evropske mladine v sosednji Italiji. Nato pa konec junija sledijo evropske 

igre v Krakovu na Poljskem, konec julija poletni olimpijski festival evropske mladine v domačem Mariboru, v 

začetku avgusta svetovne igre na plaži na Baliju v Indoneziji, poletje pa bomo sklenili v začetku septembra, s 

sredozemskimi igrami na plaži v Heraklionu, v Grčiji. Poleg omenjenih iger bodo potekale aktivnosti tudi za 

druga več panožna tekmovanja, predvsem za mladinske olimpijske igre, ki bodo v južnokorejskem Gangwonu 

VRHUNSKI ŠPORT
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in olimpijske igre Pariz 2024. Ob navedenih projektih bomo v 2023 opravljali še druge aktivnosti, pri čemer naj 

omenimo bistvene:

• aktivna vloga sodelavcev SSVŠ v organizacijskem komiteju OFEM Maribor 2023;

• začetek revizije pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov;

• intenzivneje se bomo lotili urejanja področja zdravstvenega varstva športnikov;

• pristopili k vzpostavitvi mreže panožnih športnih centrov;

• nadaljevali s promocijo olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov in referenčnih 

strokovnjakov;

• zagotavljanje strokovne podpore športnikom in trenerjem (predvidoma tudi skozi nacionalni olimpijski 

inštitut za šport);

• pristopili k izboljšanju statusnih pravic trenerjev;

• vzpostavili javni športni register podatkov, ki se pridobijo skozi sistem izvajanja informacijske podpore 

objave evidence registriranih in kategoriziranih športnikov;

• poskrbeli za nadaljnje povezovanje informacijskega sistema ŠportSI 360 s sistemi NPŠZ in drugimi 

javnimi inštitucijami.

Vse aktivnosti bomo izvajali skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in različnimi strokovnjaki, 

pri čemer v kontekstu podpore postavljamo športnika v ospredje in spodbujamo krepitev strokovnega znanja 

trenerjev, ki so gonilna sila za ustvarjanje vrhunskih športnih dosežkov. Pri tem sodelovanju imamo poleg države 

in sponzorjev izjemno pomoč v okviru olimpijske solidarnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja in Evropskih 

olimpijskih komitejev, ki s svojimi specifičnimi programi dosežejo srž potreb.

Pri vseh aktivnostih so olimpijske vrednote vedno pred našimi očmi, zato tudi celostno obravnavamo športnika, 

njegovo pot in vse druge, ki so del vrhunskega športnega ustvarjanja.
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Predvideni odhodki

Plan 2023
Zap. št. Ime projekta

1 OI Pariz 2024 910.000,00

2 EI Kraków 2023 400.000,00

3 SVIP Bali 2023 10.000,00

4 SIP Heraklion 2023 48.000,00

5 MOI Gangwong 2024 113.250,00

6 ZOFEM FVG 2023 152.000,00

7 POFEM Maribor 2023 749.000,00

8 Športne štipendije 510.000,00

9 Sklad vrhunskih športnikov 100.000,00

10 Nagrade za športnike in trenerje 50.000,00

11 Panožni športni centri 5.000,00

12 Olimpijski referenčni športno-medicinski centri 21.350,00

13 Podpora izobraževanju in usposabljanju 36.400,00

14 Podpora zaposlovanju 20.000,00

15 Klub slovenskih olimpijcev 3.500,00

16 Strokovna podpora 168.650,00

17 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov 108.000,00

18 Šport 360 80.000,00

19 Olympic Committees for Dual Career - OCDC 25.500,00

20 Dual career concept - DCC 7.218,00

Vrhunski šport skupaj 3.517.868,00

Prikaz 5: Finančna podstruktura projektov vrhunskega športa
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Program dela OKS – ZŠZ na področju športa za vse in športa na lokalni ravni v letu 2023 je pripravljen na podlagi 

programskih ciljev preteklega obdobja in sledi strategiji krovne športne organizacije v obdobju 2014 – 2023. 

Delovanje na področju športa za vse se tesno prepleta z delovanjem na lokalni ravni in vključuje naslednja 

glavna področja:

  

STROKOVNI KADER – ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH

 

Na področju usposabljanja v športu bomo analizirali programe, katerih nosilec in izvajalec je  OKS – ZŠZ. Po 

potrebi (glede na rezultate evalvacije) jih bomo vsebinsko prilagodili in si prizadevali k oblikovanju krajših 

izpopolnjevalnih delavnic. Nekoliko več sredstev kot v preteklih letih bomo namenili promociji, saj je projekt 

Usposabljanja strokovnih delavec, ki so zagotavljala evropska sredstva za izvedbo tečajev, zaključen. 

V letu 2023 načrtujemo izvedbo vseh programov usposabljanja, torej: I in II stopnja usposobljenosti na področju 

športne rekreacije in športa starejših. 

Tekoče bomo obravnavali vloge za priznavanje kompetenc, tako po rednih postopkih, kakor tudi na podlagi vlog 

študentov Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani, s katero imamo na tem področju dogovor o sodelovanju. 

 

 RAZVOJ PROGRAMOV ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

 

Poleg že utečenih programov in aktivnosti si bomo prizadevali k učinkovitejšemu povezovanju različnih strok 

pri razvoju in implementaciji programov, ki so namenjeni krepitvi zdravja in morajo biti na voljo na lokalni 

ravni. Pri tem si bomo prizadevali k oblikovanju novih projektov, ki bodo sofinancirani iz evropskih sredstev, in 

vključevanju kineziologov, ki so v 2022 sistemizirani kot zdravstveni sodelavci in imajo ustrezne kompetence za 

delo z rizičnimi skupinami. Ob sodelovanju regijskih pisarn želimo učinkoviteje povezati programe na področju 

zdravstva in športa.   

 

 AKCIJE OZAVEŠČANJA IN KAKOVOSTNE ŠPORTNO-REKREATIVNE PRIREDITVE

 

Med promocijskimi programi bo največ pozornosti namenjenih Dnevu slovenskega športa (23. september) 

in Evropskemu tednu športa (23. – 30. september), katerih cilj je ozaveščati o pozitivnih učinkih športa na 

posameznika in celotno družbo ter z različnimi aktivnostmi (medijske aktivnosti in promocijski dogodki) 

spodbujati slehernega posameznika, da šport vključi v svoj vsakdan. Še naprej si bomo prizadevali, da aktivnosti 

povezane z obeležbo praznika bolj načrtno izvajamo v sodelovanju z državo, hkrati pa seveda pomembno 

spodbujamo vse organizacije civilne športne sfere, izobraževalne institucije, delovne organizacije in domove 

za starejše, da tudi same z načrtovanjem lastnih aktivnosti 23. septembra obeležijo naš državni praznik.

 

Olimpijski dan bomo obeležili 23. junija s posebnim olimpijskim programom na izbranih slovenskih osnovnih 

šolah, ki jih bodo obiskali olimpijci in paralimpijci. 

 

Vse leto bomo izvajali prireditve:

• v programu Mini olimpijada namenjene otrokom od 6 do 9 let; okoli 40 dogodkov na letni ravni, regijsko 

razpršeno, maj – november;

• Olimpijski festival; otroci 6 do 15 let, Ljubljana, september;

• Športne igre zaposlenih; delovno aktivno prebivalstvo, 10-12 dogodkov na letni ravni, regijsko razpršeno, 

maj – september;

ŠPORT ZA VSE IN  
ŠPORT NA LOKALNI RAVNI
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• Aktivni dan starejših; starejši in upokojenci, september;

• Dan s parašportniki v sodelovanju s Paralimpijskim komitejem; osebe z oviranostmi, september;

• 45. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, junij, predvidoma Ravne na Koroškem;

 

Z zagotavljanjem brezplačne udeležbe na vseh programih sledimo strategiji povečevanja dostopnosti do 

športa tudi ekonomsko ranljivejšim družbenim skupinam. V vse programe vključujemo prepoznavne vrhunske 

športnike, olimpijce, kot komunikatorje v promocijskih aktivnostih in aktivne partnerje na dogodkih. 

 

V prvi polovici leta načrtujemo izdelavo spletnega portala zmigaj.se, ki bo predstavljal glavni vir strokovnih 

vsebin in preverjenih informacij o smernicah in priporočilih zdravega načina življenja s poudarkom na telesni 

dejavnosti za vse populacijske skupine, hkrati pa bo ponujal tudi konkretne napotke za vadbo. S projektom smo 

v letu 2022 kandidirali na razpis Ministrstva za zdravje (do 7. 11. rezultati še niso znani). 

  

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V LOKALNEM OKOLJU

 

Dogovor o sodelovanju s Skupino SIJ v obdobju 2023-2026 zagotavlja 10 novih jeklenih športnih poligonov 

za vadbo na prostem, od tega dva v letu 2023. Hkrati nadaljujemo s projektom, ki z donacijo žlindre podpira 

izgradnjo trajnostnih grbinastih poligonov (pumptrack poligonov).

  

MEDNARODNA DEJAVNOST

 

 OKS – ZŠZ je aktivni član dveh svetovih združenj: TAFISA in WCFS, kjer ima tudi svojega predstavnika v 

ožjem vodstvu obeh organizacij. Vključevali se bomo v redne aktivnosti obeh svetovnih organizacij, ki bodo 

uresničevale naše cilje in sovpadali z aktivnostmi OKS–ZŠZ:

• TAFISA World Walking Day

• TAFISA World Challenge Day

• World Company Sport Games

Kot član EPAS imamo svoj glas tudi v posvetovalnem telesu Sveta Evrope, ki ponuja platformo za medvladno 

športno sodelovanje med javnimi organi držav članic.

  

EVROPSKI PROJEKTI

 

V letu 2023 bomo izvajali tekoče aktivnosti dveh EU projektov, sofinanciranih s programa Erasmus+:

1.  Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environments - SPACHE 

Povečati delež telesno dejavnih preko kulturne dediščine skladno s priporočili in smernicami HEPA in EU 

Trajanje projekta: 2021 – julij 2023

2.   European Social Charter for Sport Events - ESCSE 

Oblikovanje evropske socialne listine za športne prireditve. Trajanje projekta: 2021–2023
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 REGIJSKE PISARNE  OKS – ZŠZ

 

Regijske pisarne  OKS – ZŠZ so pomemben partner krovne športne organizacije pri podpori športnim 

organizacijam, športnikom in strokovnim delavcev na lokalni ravni ter pri implementaciji programov in projektov, 

ki so v interesu slovenskega športa in v interesu  OKS – ZŠZ. V letu 2023 bodo sofinancirane s dodatnimi sredstvi 

iz javnih virov (Fundacija za šport), kar bo omogočalo profesionalizacijo občinskih športnih zvez, ki opravljajo 

naloge regijskih pisarn, in s tem dvig kakovosti izvajanja programov. Vlogo regijskih pisarn bo opravljalo 15 

občinskih športnih zvez, ki imajo z  OKS – ZŠZ sklenjeno pogodbo o delovanju. 

 

ŠIRJENJE MREŽE POVEZANIH OKOLIJ IN PODPORA LOKALNIM ŠPORTNIM ORGANIZACIJAM

 

V sodelovanju z regijskimi pisarnami si bomo še naprej prizadevali k povezovanju športnih organizacij v športne 

zveze na lokalni ravni, katerih delovanje je izredno pomembno tako na izvedbeni ravni športnih programov in 

prireditev kako tudi pri zagovorništvu svojih članic do lokalnih oblasti in oblikovanju politik razvoja športa v 

občinah. Preko regijskih pisarn vrednotimo investicije v športno infrastrukturo in svetujemo pri oblikovanju 

razpisa LPŠ občin. 

 

PROSTOVOLJSTVO V ŠPORTU

 

Analiza o prostovoljstvu v športnih organizacijah izvedena v letu 2022 je pokazala, da delavci v športu premalo 

poznajo zakonodajo na tem področju, hkrati pa si želijo podporo krovne športne organizacije - tako vezano 

na zagovorništvo do javnih financerjev, da se prostovoljno delo prizna kot strošek, kot v smislu mentoriranja 

in spodbujanja ljudi k prostovoljnem delu. Na podlagi rezultatov analize je delovna skupina oblikovala nabor 

aktivnosti, ki jih načrtujemo realizirati v letu 2023: 

• izpostavitev vsebin povezanih s prostovoljnim delom v športu na spletnem mestu olympic.si,  

• vzpostavitev sistema za administrativno podporo izvajalcem prostovoljnega dela, 

• priprava nabora (davčnih) olajšav za prostovoljne organizacije , 

• spodbuditi javne sofinancerje k priznavanju prostovoljnega dela med upravičenimi stroški projekta, 

• organizacija delavnic o prostovoljstvu za različne ciljne javnosti,  

• izvedba promocijske akcije o spodbujanju in vrednotenju prostovoljnega dela. 

DELOVANJE KOMISIJ  OKS – ZŠZ

Strokovna služba bo v podporo tudi aktivnostim treh komisij  OKS – ZŠZ, in sicer:

• Komisije za enakost spolov, ki poleg rednih aktivnosti načrtuje osrednji dogodek Poklon slovenskim 

olimpijkam.

• Komisije za zamejski šport z osrednjim dogodkom 45. srečanje slovenskih zamejskih športnikov.

• Komisije za šport in okolje.
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Prikaz 5: Finančna podstruktura projektov športa za vse in športa na lokalni ravni

Predvideni odhodki

Plan 2023
Zap. št. Ime projekta

1 Usposabljanje v športu (rekreacija, starejši)        47.000,00 € 

2 Posvet OŠZ - nacionalna in regionalna raven          5.700,00 € 

3 Šport za zdravje (spletni portal Zmigaj se do zdravja)          5.500,00 € 

4 Olimpijski dan        10.400,00 € 

5 Evropski teden športa      165.600,00 € 

6 Aktivni dan starejših (Olimpijski festival sterejših)          5.600,00 € 

7 Olimpijski festival (highlight event EWoS)        15.300,00 € 

8 Mini olimpijada        20.050,00 € 

9 Športne igre zaposlenih        42.700,00 € 

10 Dan slovenskega športa        26.000,00 € 

11 Poklon slovenskim olimpijkam          5.100,00 € 

12 Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel        10.600,00 € 

13 Nacionalna kampanja Bodi aktiven        22.150,00 € 

14 Regijske pisarne  OKS – ZŠZ      338.500,00 € 

15 Mednarodna dejavnost          7.500,00 € 

16 Svetovni kongres Tafisa        13.000,00 € 

17
SPACHE - Sport and Physical Actvity in Cultural Heritage Environment  

(EU projekt)
         1.862,00 € 

18 ESCSE - EU projekt          6.852,00 € 

19 Prostovoljstvo v športnih organizacijah        15.000,00 € 

Šport za vse in šport na lokalni ravni skupaj      764.414,00 € 
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MARKETING IN FINANCE

Na poslovnem področju bo letu 2023 izjemno pomembno v luči priprav na olimpijske igre v Parizu 2024. Poletne 

olimpijske igre so največje in najbolj gledano športno tekmovanje v Sloveniji in sponzorjem OKS ponujajo idealno 

možnost, da izkoristijo svoje sponzorske pravice. Priprava in trženje Slovenske hiše v Parizu bo ena od glavnih 

prioritet, predvsem zaradi velike gospodarske izmenjave s Francijo in pomembnem deležu francoskih turistov v 

Sloveniji. Začeli bomo tudi s pripravo Slovenske bakle, ki je postal izjemno pomembna platforma za sponzorske 

aktivacije in izjemen komunikacijski projekt, ki bo napovedal olimpijske igre. Snemanje krovne olimpijske 

kampanje bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in tako močno povečali njen doseg, 

sponzorjem pa dali možnost, da že v letu 2023 začnejo s pripravami njihovim olimpijskih kampanj in aktivacij.

 

Veliko pozornosti in časa strokovne ekipe na poslovnem področju bo namenjeno Olimpijskem festivalu evropske 

mladine v Mariboru (OFEM MB), kjer bodo sponzorji OKS imeli priložnost, da izkoristijo večji medijski odmev 

nastopa slovenskih športnikov na domačem OFEM. Poleg tega se je OKS zavezal tudi k trženju OFEM MB, kar bo 

pomemben vir prihodkov največjega tekmovanja v Sloveniji po številu športnikov (skoraj 3.000). Prav tako bo 

potrebno državi predstaviti pomen tekmovanja in izjemen turistični in gospodarski potencial, saj bo realizirano 

50.000 nočitev, ne smemo pa pozabiti niti na porabo obiskovalcev iz tujine.

 

Eden od glavnih ciljev leta 2023 je, da obdržimo oz. povečamo višino sponzorskih prihodkov, kar bi omogočilo še 

večje financiranje projektov, ki jih izvaja OKS, hkrati pa bo pomembna tudi skrb za visok denarni tok, ki omogoča 

nemoteno delovanje krovne slovenske športne organizacije. Pomembno bo tudi sodelovanje z ostalimi deležniki, 

ki prispevajo sredstva v proračun OKS (ministrstvo pristojno za šport, Fundacija za šport, Mednarodni olimpijski 

komite). Ne smemo pozabiti niti na pridobivanje novih evropskih projektov, za katere bo skrbela EU projektna 

pisarna. Na marketinškem področju bo še naprej pomembna skrb za blagovno znamko OKS, razvoj licenčnega 

programa OKS, ki je povezan s prodajo olimpijskih izdelkov, predvsem v luči olimpijskih iger v Parizu 2024 in 

aktivnostmi sponzorjev v projektih  OKS – ZŠZ preko celega leta.

 

Prikaz 6: Finančna podstruktura OKS – ZŠZ

Predvideni odhodki

Plan 2023 
Zap. št. Ime projekta

1 OI Pariz 2024 (podprojekt poslovnega dela) 62.500,00 € 

2 Maskota 4.000,00

3 Prodaja olimpijskih izdelkov 5.000,00

4 Razvoj marketinške dejavnosti 30.000,00

5 Korporativno oglaševanje 110.000,00

6 Ollimpijska kolekcija Pariz 2024 13.000,00

7 Slovenski olimpijski izobraževalni center 18.000,00

8 Športna infrastruktura - sodelovanje s Skupino SIJ 28.800,00

9 Športnik leta 15.000,00

Marketing skupaj 286.300,00

SEKTOR ZA FINANCE IN MARKETING 286.300,00 €
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FINANČNA PODSTRUKTURA

Načrtovani prihodki OKS – ZŠZ za leto 2023

Načrtovani prihodki

Rebalans  2022 Plan 2023

Naziv prihodka

MIZŠ - LPŠ 1.201.143,00 € 1.228.484,00 €

FŠO 1.146.919,00 € 1.058.600,00 €

MZZ 4.200,00 € 4.200,00 €

MJU (EWOS)  6.000,00 €

EU - Projekti 1.593.672,50 € 1.066.895,00 €

MOK - Mednarodni olimpijski komite, EOC - Evropski 

olimpijski komiteji, OCOG - organizacijski komite
871.865,84 € 1.186.850,00 €

SPONZORJI 1.799.000,00 € 1.760.827,00 €

PARTNERJI 272.000,00 € 285.000,00 €

LASTNA DEJAVNOST 1.178.132,00 € 898.600,00 €

PRIHODKI  OKS – ZŠZ SKUPAJ 8.066.932,34 € 7.495.456,00 €

Načrtovani odhodki OKS – ZŠZ za leto 2023

Načrtovani odhodki

REBALANS 2022 PLAN 2023

Naziv odhodka

Strošeki kadra za delovanje brez stroškov dela na projektih 1.042.528,11 € 1.192.274,37 € 

Materialni stroški 405.000,00 € 375.600,00 €

Delovanje odborov in komisij 27.600,00 € 26.600,00 €

Stroški vodstva  OKS – ZŠZ 70.928,00 € 50.180,00 €

Stroški voznega parka 25.000,00 € 25.000,00 €

Stroški nepremičnin 28.000,00 € 28.000,00 €

Stroški projektov 6.467.543,77 € 5.791.299,14 €

STROŠKI  OKS – ZŠZ SKUPAJ 8.066.599,88 € 7.488.953,51 € 
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Načrtovan poslovni izid v letu 2023

PRIHODKI OKS - ZŠZ SKUPAJ 7.495.456,00 €

ODHODKI OKS - ZŠZ SKUPAJ 7.488.953,51 €

POSLOVNI REZULTAT 2023 6.502,49 €
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9. SEJA KOMISIJE ZA PRAVNE ZADEVE IN ORGANIZIRANOST PRI OKS-ZŠZ  
 
 

PREDLOGI SKLEPOV ZA IO OKS-ZŠZ IN SKUPŠČINO OKS-ZŠZ 

 

Footgolf zveza Slovenije – vloga za včlanitev 

Športna zveza Idrija – vloga za včlanitev 

 

 

Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost predlaga IO OKS-ZŠZ in Skupščini 

OKS-ZŠZ, da se Footgolf zvezo Slovenije sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino 

»Športne zveze in združenja«  

 

 

 

 
Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost predlaga IO OKS-ZŠZ in Skupščini 

OKS-ZŠZ, da se Športno zvezo Idrija sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino 

»Lokalne športne zveze«.  
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