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1 POROČILO PREDSEDNIKA 
 

V mandatnem obdobju je OKS-ZŠZ dosledno sledil zapisani viziji, po kateri bo s 

strokovnim delom in poslovno odličnostjo oblikoval nadaljnji razvoj športa v Sloveniji 

in bo kot tak predstavljal vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu 

ter med najboljšimi v jugo-vzhodnem delu Evrope. Menim, da smo na pravi poti in je 

vloga naše krovne športne organizacije ustrezno prepoznana doma in v tujini. V 

preteklem mandatu smo dosegli kar nekaj pomembnih ciljev, ki so bili konkretno 

začrtani v strategiji OKS-ZŠZ kot tudi v mojih programskih izhodiščih ob izvolitvi za 

predsednika. Realizirani so bile vsebine, ki so namenjene neposredni podpori 

športnikov pri njihovem trajnostnem razvoju, zaščiti in uveljavljanju njihovih pravic ter 

podpori športnikov iz socialno šibkih okolji. Fundacija za finančno podporo tej skupini 

športnikov se je v preteklem mandatu vzpostavila in uveljavila ter stabilizirala za 

izvajanje svojega poslanstva. Odprt je bil slovenski olimpijski izobraževalni center in s 

tem omogočeni pogoji za promocijo olimpizma, vrednot ter znanja. Na področju 

vrhunskega športa je bila začrtana nadgradnja strokovne podpore pri razvoju 

rezultatov športnikov, kjer se je obetavno realiziralo delovanje olimpijskega 

strokovnega centra (OSC). V zadnjem letu mandata se je delovanje OSC zaključilo z 

namenom nadaljnje nadgradnje in končnim ciljem ustanovitve nacionalnega 

olimpijskega inštituta. Ta cilj še ni bil realiziran, tako da ostaja kot izziv za prihodnji 

mandat. Prav tako je bilo uspešno vzpostavljena mreža tako športno-medicinskih kot 

panožnih centrov, v novem mandatu pa bo potrebno posvetiti veliko pozornosti zagonu 

delovanja obeh mrež in učinkoviti povezavi z viri usmerjenega javnega financiranja ter 

programi panožnih zvez. OKS-ZŠZ je z novim zakonom prejel določena javna 

pooblastila in med drugim tudi pooblastilo za vodenje javne evidence registriranih in 

kategoriziranih športnikov, kar je bil tudi eden od ciljev, v novem mandatu bo tako 

potrebno vzpostaviti še lastno učinkovito informacijsko podporo za analitične, 

administrativne ter identifikacijske potrebe. S tem je postavljen tudi temelj za razvoj 

modela za pridobivanje dodatnih statusnih ugodnosti za športnike. Največji napredek 

je bil vsekakor opravljen na področju delovanja športa za vse in športa na lokalni ravni, 

kjer so bili praktično vsi zastavljeni cilji doseženi. Sredstva za izvajanje projektov in 

delovanje regijskih pisarn so bila izdatno povečana od preteklega mandata saj je bil 

ta del nekoliko manj izpostavljen. Okrepljena je bila organizacijska struktura – delo 

regijskih pisarn, povečalo se je število članic - lokalnih športnih zvez, učinkovito se je 



izvedlo veliko novih trajnih projektov ter vključilo v mednarodno organiziranost športa 

za vse. Neizpolnjene so ostale naloge na področju spodbujanja prostovoljstva, kar bo 

potrebno opraviti v zadnjem obdobju izvajanja strategije OKS-ZŠZ. Na poslovnem 

delu je bil opravljen napredek pri poslovanju organizacije, ki je povečala prihodke in 

povečala delež lastnih sredstev, transparentno in uspešno izvajala letne programe ter 

vseskozi stremela k odličnosti. Vzpostavljena so bila sponzorska sodelovanja z 

mednarodnimi subjekti, sponzorski model je bil nadgrajen s področjem trženja vsebin 

SOA in športa za vse. Skozi celotni mandat se je stremelo k realizaciji povečevanja 

sredstev za izvajanje programov članic prav tako je vseskozi deloval mehanizem 

finančne pomoči skozi posojila članicam. Zastavljeni organizacijski okvirji, kjer bi se 

strateško ukvarjali z mednarodno dejavnostjo na področju športnih organizacij niso 

zaživeli, kljub temu je sodelovanje na mednarodnem področju zelo uspešno saj so 

posamezniki na visokih položajih mednarodnih organizacij. Aktivno smo spremljali, 

sodelovali in predlagali dopolnitve ali spremembe različnih področji zakonodaje, ki so 

pomembni za šport. Kot izziv za prihodnost ostaja predvsem boljša ureditev regulative 

na področju davčnih spodbud, ureditev zdravstvenega varstva športnikov in 

zagotovitev dodatnih sistemskih finančnih sredstev.  

 

Izzivov na posameznih področjih delovanja je vsekakor ostalo še veliko saj se morajo 

šport, olimpijsko gibanje, društvena organiziranost, prostovoljstvo učinkovito spopasti 

z vsemi družbenimi spremembami in trendi, ki se pojavljajo v zunanjem in notranjem 

okolju naše organizacije. Izogniti se bo potrebno različnim pastem ter zagotoviti 

trajnostno naravnane in stabilne rešitve za uspešen nadaljnji razvoj športa tudi v 

naslednjem mandatu.  

  

Bogdan Gabrovec 

  



2 POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
 

 

OPOMBA: Se doda naknadno 

  



3 PREGLED ČLANSTVA 
 
 
 
Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s podpisom Olimpijske 

listine. Dva meseca kasneje, 17. decembra 1991, je bila ustanovna skupščina. 

Mednarodni olimpijski komite je OKS začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so 

slovenski športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopijo v 

samostojni reprezentanci. Olimpijski komite Slovenije je bil v MOK polnopravno 

vključen 5. februarja 1992. Organizacija se je razvijala, najpomembnejša sprememba 

pa je bila v letu 1994, ko je nastala današnja združena organizacija z nazivom 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). OKS-ZŠZ je 

osrednja nevladna športna organizacija v Sloveniji, ki združuje nacionalne in občinske 

športne zveze ter druga športna združenja. 

 

S spremembo Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez na 42. 

seji, 19. 6. 2018 je prišlo do sprememb sestave skupščine in posledično organizacijske 

strukture OKS-ZŠZ. 

 

Skupščino OKS-ZŠZ sestavlja: 

- 75 članov nacionalnih športnih zvez; 

- 39 nacionalnih športnih zvez olimpijskih športov, 

- 20 članov nacionalnih športnih zvez športov, ki jih MOK priznava, 

- 16 članov nacionalnih športnih zvez ne-olimpijskih športov, 

- 30 predstavnikov lokalnih športnih zvez; 

- 6 predstavnik športnih zvez in združenj; 

- 4 predstavniki zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za  

vse, 

- 1 predstavnik športnih zvez in združenj, 

- 1 predstavnik zamejskih športnih zvez in združenj, 

- 1 individualni ustanovitelj OKS; 

- 2 aktivna športnika olimpijca; 

- 2 nekdanja aktivna športnika olimpijca. 

 

Skupaj šteje Skupščina OKS-ZŠZ 116 predstavnikov. 



 

4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
  
 

 
 

 
 

 

  

Nadzorni odbor OKS-ZŠZ SKUPŠČINA OKS-ZŠZ 

Predsednik OKS-ZŠZ 

Disciplinska komisija OKS-ZŠZ 

Izvršni odbor OKS-ZŠZ 

Kolegij predsednika 

Slovenska olimpijska akademija  Strokovni svet športa za vse Strokovni svet za vrhunski šport 

Komisija za pravne zadeve 

in organiziranost 

Komisija športnikov 

Komisija za etična vprašanja 

športa 

Komisija za mednarodno 

sodelovanje 

Komisija za zamejski šport 

Komisija za priznanja 

Komisija za objekte 

Komisija za ženski šport 

Komisija za financiranje 

športa 

Voljeni na skupščini 

Imenovani na IO OKS-ZŠZ 

Klub sponzorjev Komisija za šport in okolje 

Poslovno – marketinški svet 

Arbitražno razsodišče OKS-ZŠZ 

Organizacijska struktura organov OKS-ZŠZ 



5 ČLANI ORGANOV 
 

Predsednik 

Bogdan Gabrovec 

Generalni sekretar 

prof. dr. Edvard Kolar (mandat 2015 – 2017) 

Blaž Perko, v.d. generalnega sekretarja (mandat 2017 – ) 

Podpredsedniki 

mag. Janez Sodržnik 
predsednik strokovnega sveta športa za vse 
 
Iztok Čop 
predsednik strokovnega sveta za tekmovalni šport 
 
Tomaž Barada 
podpredsednik 
 
Člani Izvršnega odbora 

Gregor Benčina, individualni letni olimpijski športi 
Ivan Levak, individualni letni olimpijski športi 
Tjaša Andree Prosenc, individualni zimski olimpijski športi 
Metod Ropret, kolektivni olimpijski športi 
Matej Erjavec, kolektivni olimpijski športi 
mag. Stanko Glažar - kolektivni olimpijski športi 
Rok Vehovec - kolektivni olimpijski športi 
Bojan Rotovnik - neolimpijski športi 
prof. dr. Milan Žvan - neolimpijski športi 
Tomo Tiringer - lokalne športne zveze 
Branko Žnidarič - lokalne športne zveze 
mag. Miran Kos - lokalne športne zveze 
Dejan Crnek - šport za vse 
Martina Ratej - predstavnica športnikov 
Miroslav Cerar - individualni ustanovitelj OKS 
Damjan Lazar - športna zveza, ki skrbi za šport invalidov 
mag. Vojka Ravbar - predstavnica sponzorjev 

 

Nadzorni odbor 

Irena Oblak, predsednica 
Mojca Verhovnik, član 
Bogomir Vnučec, član 
Lovro Kokalj, nadomestni član 

 

Disciplinska komisija 

Nika Pušenjak, predsednica 

dr. Mitja Slavinec. član 

Urban Acman, član 

Bogdan Plaznik, nadomestni član 

Andraž Nemec, nadomestni član 



Strokovni svet za vrhunski šport 

 

 Iztok Čop, predsednik (Veslaška zveza 

Slovenije – individualna športna panoga 

letnih športov) 

Predstavniki NPŠZ – individualni letni 

športi 

 Luka Steiner - ga menjal  Vladimir Kevo 

(Atletika zveza Slovenije),  

 Sebastijan Piletič   (Gimnastična zveza 

Slovenije) 

 Miha Potočnik   (Plavalna zveza Slovenije) 

 Vladimir Sitar    (Kickbox boksing zveza 

Slovenije) 

Predstavnik  NPŠZ– individualni zimski 

športi 

 Tomas Globočnik   (Smučarska zveza 

Slovenije) 

Predstavniki NPŠZ– kolektivni športi 

 Marko Zadražnik   (Odbojkarska zveza 

Slovenije) 

 Miroslav Jurjavčič   (Košarkaška zveza 

Slovenije) 

 Matjaž Jaklič   (Nogometna zveza 

Slovenije) 

 Dejan Kontrec – ga menjal Tomaž Vnuk 

(Hokejska zveza Slovenije) 

Predstavniki lokalnih športni zvez 

 Hasan Ibrić    (Športna zveza Celje) 

 Dušan Šiško    (Športna zveza Krško) 

 Primož Sulič   (Športna zveza Ajdovščina) 

 Predstavnik, ki ga predlaga komisija 

športnikov pri OKS-ZŠZ 

 Raša Sraka   (komisija športnikov OKS-

ZŠZ) 

 Predstavnik športne zveze, ki skrbi za 

šport invalidov 

 Polonca Sladič   (Zveza za šport invalidov – 

paraolimpijski komite)   

 

 

 

 

 

Strokovni svet za šport za vse 

mag. Janez SODRŽNIK, predsednik  

Predstavniki občinskih športnih zvez po 

regijah 

Andrej CEVC - Ljubljana Okolica 

Sonja POLJŠAK - Obalno kraška 

Miran MÜLLNER - Severno primorska 

Milan KORDIČ - Dolenjska 

Branko JERŠIN - Gorenjska 

Branko RECEK - Pomurje 

Ivan GERJEVIČ - Zasavje – Posavje 

Bogdan PLAZNIK - Celje 

Mag. Peter ŠKERLJ - Ljubljana 

Uroš LOVRENČIČ – ga menjal Iztok KVAS 

- Maribor 

Predstavnik nacionalnih športnih zvez 

olimpijskih športov 

Gregor RIGLER - Curling zveza Slovenije 

Predstavnik nacionalnih športnih zvez, 

ki jih MOK priznava 

Danilo ŠKERBINEK - Planinska zveza 

Slovenije 

Predstavnik zveze, ki skrbi za šport 

invalidov 

Jana ČANDER - Zveza za šport invalidov 

Slovenije – Paraolimpijski komite 

Predstavnik zvez in združenj, ki se 

pretežno ukvarjajo s športom za vse  

Dušan GERLOVIČ - Fitnes zveza Slovenije 

Mag. Patrik PEROŠA -  Univerzitetna 

športna zveza Slovenije 

Dr. Maja PAJEK - Športna unija Slovenije 

Mag. Klaudija REDENŠEK - Športna unija 

Slovenije 

Gaber Benedik - Zveza za športno 

rekreacijo Slovenije 

 



Strokovni svet olimpijskega strokovnega 
centra 
 
doc.dr. Janez Vodičar, predsednik 
Radoje Milić, dr.med. 
prof.dr. Ivan Čuk 
prof.dr. Rado Pišot 
doc.dr. Boštjan Šimunič 
Stojan Puhalj 
doc.dr. Matjaž Vogrin 
doc.dr. Nejc Šarabon 
dr. Nada Rotovnik Kozjek 
dr. Petra Zupet 
 
 
 
Slovenska olimpijska akademija 
 

Miro Cerar, predsednik 
dr. Tomaž Pavlin  
dr. Stanislav Pinter  
Sonja Poljšak 
Jože Okoren  
Igor Topole  
Jože Zidar  
Bojan Jurovič  
Brigita Bukovec 
Jure Franko  
Petra Robnik  
Matjaž Pečovnik  

Arbitraža 
Tone Prosenc, predsednik 
Andreja Simsič, namestnica predsednika 
 
Predsedniki arbitražnega senata: 
dr. Miodrag Đordevič 
Irena Kočevar 
Andrej Kozelj 
Samo Logar 
Milan Mesojedec 
 
Ostali člani 
Janez Aljančič  
Aljaž Britvič 
Gregor Collauti 
Tijana Čabraja 
dr. Mile Dolenc 
Martina Erzin 
Anton Frantar 
Natalija Horvat Pasar  
Srečo Jadek   
Dejan Kink  
Franci Kodela 
Tone Kozelj 
Marijan Kremžar    
Igor Križanec  
Miha Lampič   
Miro Lešnik 
Borut Markošek 
Borut Marošek 
Zvijezdan Mikić 
Aleksander Mravljak 
Alja Pahor 
Matija Pavšič  
Janez Pejovnik 
Franc Pernat   
Zlatko Polajžer   
Andrej Razdrih   
Vitko Roš   
Franc Rupret 
Primož Suknaič 
Drago Škerget   
Nevenka Šorli 
Boris Tomazin 
Herman Tomažič  
dr. Miroslav Žaberl 
Matevž Žugelj     
Metod Žužek 
 
Simona Volaj Rakušček, tajnica arbitraže 

  

 

  



6 STRUKTURA MANDATNEGA POROČILA 
 

Mandatno poročilo za obdobje 2014 – 2018 je predstavlja povzetek ključnih ukrepov 

in napredek, ki se je realiziral v mandatu predsednika Bogdana Gabrovca, ki je bil 

izvoljen 16. decembra 2014.  

 

Mandatno poročilo je pripravljeno na osnovi Akcijskega načrta strategije OKS-ZŠZ za 

obdobje 2014-2023, ki predstavlja osnovni operativni dokument, na podlagi katerega 

je temeljilo delo OKS-ZŠZ v preteklem mandatu in predstavlja tudi zavezo ter smernice 

delovanja vodstva OKS-ZŠZ.  

 

Poročilo se tako nanaša na 5 strateških področji, po katerih je predstavljena realizacija 

ukrepov oziroma izvedenih projektov v preteklem mandatnem obdobju. 

 

Strateška področja: 

 Razvoj vrednot, znanja, tradicije in humanosti. 

 Razvoj tekmovalnega rezultata. 

 Razvoj športa za vse. 

 Razvoj športa na lokalni ravni. 

 Razvoj poslovne odličnosti. 

 

Ker so posamezni ukrepi z učinkom na več področjih, glede na Akcijski načrt strategije, 

se poročilo ne podvaja ampak se smiselno obrazložitve poudari pod primarnim 

področjem. Strateškim področjem, ki so podrobneje analizirani v posameznih 

poglavjih sledi povzetek financiranja OKS-ZŠZ v obdobju 2014 – 2018 po posameznih 

virih financiranja in kratko obrazložitvijo. 

 

Skozi celotno poročilo se pojavlja manjkanje končnih podatkov za leto 2018, saj se 

določeni ukrepi še izvajajo ali pa so navedene ocene zastavljenega plana. 

  



7 RAZVOJ VREDNOT, ZNANJA, TRADICIJE IN HUMANOSTI 
 

Z uresničevanjem ukrepov na področju razvoja vrednot, znanja, tradicije in humanosti 

se v celoti izpolnjujejo strateški cilji 1, 3 in 7 ter delno 4, 5, 8, 9 in 10 Strategije OKS-

ZŠZ 2014-2023. 

 

7.1 Uveljavitev olimpijskih vrednot in »fair playa« med športniki, trenerji in 
športnimi organizacijami ter vzgojno izobraževalnimi institucijami 

 

7.1.1 Izvedba predavanj in delavnic za udeležence mladinskih tekmovanj pod 
okriljem OKS-ZŠZ 

 
Slovenska olimpijska akademija je sodelovala pri izvedbi predavanj, seminarjev, 

delavnic in zaključnih priprav za udeležence tekmovanj pod okriljem OKS-ZŠZ. 

Največji obseg vsebin je bil predstavljen mladim kandidatom in udeležencem 

Mladinskih olimpijskih iger MOI Lillehammer 2016 in MOI Buenos Aires 2018 ter 

udeležence Olimpijskih festivalov evropske mladine POFEM Tbilisi, ZOFEM Arlberg, 

POFEM Gjor in ZOFEM Erzurum. Sodelovali smo tudi na delavnicah za kandidate za 

ZOFEM Sarajevo 2019 in POEFM Baku 2019. Udeležencem ZOFEM Erzurum pa je 

predstavitev fair playa predstavil predsednik Evropskega fair play združenja g. 

Christian Hinterberger.  

 

7.1.2 Vodenje programa Ambasadorja za šport, strpnost in fair play 
 

Ambasador RS za šport, strpnost in fair play Miroslav Cerar je skupaj z namestnikoma 

Petro Majdič in dr. Stanislavom Pinterjem opravljal naloge po vsakoletnem 

zastavljenem programu. Udeleževali so se dogodkov v Sloveniji za različne ciljne 

skupine. Ambasador se je udeleževal tudi dogodkov v tujini in sicer srečanj pod 

okriljem Evropskega fair play združenja EFPM, Svetovnega fair play združenja CIFP, 

drugih dogodkov, na katerih je zastopal področje fair playa ter v imenu ambasadorja 

RS za šport, strpnost in fair play ter kot podpredsednik EFPM podeljeval priznanja na 

področju fair playa. Skupaj z namestnikom dr. Stanislavom Pinterjem sta tudi člana 

medresorske delovne skupine za preprečevanje nasilja v športu. 

 

Na nacionalni ravni in lokalni ravni so se ambasador, kot tudi namestnika udeleževali 

prireditev, tekmovanj in srečanj športnikov, na katerih se je predstavljalo pomen 



športnega ravnanja in športnega obnašanja ter se je spodbujalo vse udeležene k fair 

play ravnanju.  

 

Aktivno je bilo sodelovanje z mednarodnimi organizacijami EUSA, EOC, IOA, 

Mednarodne igre šolarjev, in druge evropske in mednarodne organizacije z namenom 

promocije fair playa in športnih vrednot. 

 

Ambasador in namestniki so bili tudi glavni nosilci podeljevanja fair play priznanj 

športnikom, športnim delavcem in drugim vključenim v šport na nacionalni ravni, kot 

tudi pobudniki za podeljevanje priznanj EFPM in CIFP. V mandatnem obdobju 2014- 

2018 je bilo podeljenih 20 priznanj za fair play v Sloveniji. Pobudniki pa smo bili tudi 

za nekatera podeljena priznanja slovenskim športnikom in organizacijam oziroma 

tujim športnikom in organizacijam za športno ravnanje povezano s Slovenijo in 

slovenskimi športniki. Za fair play in uveljavljanje vrednot v športu so bila tako 

podeljena sledeča priznanja: v letu 2015 EFPM priznanje podeljeno Danieli Iraschko-

Stolz za športno ravnanje in pomoč Špeli Rogelj, v letu 2017 priznanje CIFP za 

Organizacijski komite Planica, v letu 2018 CIFP priznanje za Tartan navijaško skupino 

škotske reprezentance ter EFPM priznanje za slovenska športnika in Urša Trobec in 

Stojan Rodica.  

 

7.2 Izvajanje delavnic za športnike, trenerje in športne delavce z namenom 
uveljavljanja vrednot in promocijo olimpizma 

 

OKS je izvajal delavnice za športnike, ki so se udeleževali tekmovanj pod okriljem 

OKS ter tudi delavnice za športnike in športne delavce pod okriljem nacionalnih 

panožnih športnih zvez.  

 

Na delavnicah smo predstavljali primere dobrega ravnanja in spoštovanja olimpijskih 

vrednot, ter primere neustreznega ravnanja in nepravilnosti v športu.  

 

Kot posebni sklop lahko izpostavimo Akademijo mladih s podjetjem Coca Cola 

Helenic. Več kot 40 mladih športnikov v starosti od 18 do 25 let se je novembra 2017 

udeležilo delavnic predavateljev iz različnih strokovnih področij, svoje izkušnje pa so 



z njimi delili tudi nekdanji vrhunski slovenski športniki, med njimi Raša Sraka, Jure 

Košir in Rožle Prezelj.  

 

7.3 Postavitev organizacijske in kadrovske strukture za izvajanje nalog 
 

7.3.1 Delo kadra in sodelovanje z zunanjimi sodelavci  
 

Področje uveljavljanja olimpijskih vrednot, promocije športnega ravnanja in obnašanja, 

izvajanje aktivnosti za podporo športnikom in druge naloge na področju razvoja 

vrednot, znanja, tradicije in humanosti v veliki meri skladno s strategijo in 

organiziranostjo vodi in izvaja Slovanska olimpijska akademija (SOA). Za operativne 

naloge so zadolženi zaposleni sodelavci in vodja SOA.  Naloge pa se izvaja ob podpri 

in sodelovanju zunanjih sodelavcev vključenih v projekte ter ob aktivni udeležbi članov 

SOA, ki je bila v zasedbi Miroslav Cerar, dr. Stanislav Pinter, dr. Tomaž Pavlin, Sonja 

Poljšak, Jože Okoren, Jože Zidar, Petra Robnik, Brigita Bukovec, Jure Franko, Igor 

Topole, Matjaž Pečovnik in Bojan Jurovič.  

 

7.4 Zagotavljanje sredstev iz javnih in drugih virov 

 
V preteklem mandatu je OKS-ZŠZ učinkovito črpal sredstva iz vseh dostopnih virov in 

z ustreznimi projekti kandidiral na nacionalne in evropske javne razpise. Prav tako 

smo nadaljevali z uspešnim črpanjem sredstev olimpijske solidarnosti. Rast prihodkov 

v preteklem mandatu je prikazana v poglavju financiranje. 

 

7.5 Izvajanje programov promocije olimpizma in zgodovine športa 
 

7.5.1 Izvajanje programov za otoke in mladino  
 

Z namenom promocije olimpizma, olimpijskih iger in zgodovine športa se vsakoletno 

izvajajo tudi programi za otroke in mladino. Med počitnicami smo vsakoletno izvajali 

program aktivnih športnih počitnic v sodelovanju z BTC Vodnim mestom Atlantis. 

Poglavitna dejavnost se je izvajala med poletnimi šolskimi počitnicami, ko so otroci 

lahko sodelovali pri programu po posameznih dnevih ali pa celotni teden. Poudarek 

programa, za katerega je bil zadolžen OKS-ZŠZ je bila predstavitev različnih športov, 

vključenost vrhunskih športnikov pri izvajanju predstavitev, izvedbi mini olimpijad in 

predstavitev olimpijskih simbolov in olimpijskih iger.  



 

Poleg aktivnih počitnic za otroke in mladino izvajamo tudi Olimpijske športne urice. 

To je program, ki združuje šport, gibalne aktivnosti ter promocijo olimpizma in 

olimpijsko zgodovine. Program izvajamo v številčnih krajih po Sloveniji vsako leto. 

Največ izvedbe pa je v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru. Posebnost 

programa je, da pri izvedbi aktivnost sodelujejo aktivni vrhunski športniki ali pa 

športnik, ki so že zaključili tekmovalno kariero.  

 

Olimpijski plakat. V šolskem letu 2015 in 2016 je OKS – ZŠZ vodil kampanjo za 

promocijo olimpizma in olimpijskih iger tudi preko javnega natečaja na temo Olimpijski 

plakat RIO. V natečaju so lahko sodelovali vrtci, osnovne in srednje šole. Na natečaj 

so se odzvale številne izobraževalne institucije in prejeli smo preko 530 izdelkov 

razredov. Natečaj smo izvajali v sodelovanju z Europlakatom, velikem sponzorjem 

olimpijske reprezentance in najboljših 5 izdelkov v vsaki kategoriji nagradili z objavami 

njihovih plakatov na javnih mestih. Avtorji zmagovalnega plakata v vseh treh 

kategorijah pa so lahko povabili svoj razred na ekskurzijo, na kateri so se družili z 

vrhunskimi športniki, spoznavali olimpijske športne centre in uživali v različnih športnih 

in družabnih aktivnostih.  

 

V šolskem letu 2017 in 2018 pa je OKS-ZŠZ v sodelovanju z Europlakatom, 

Ministrstvom za kulturo RS in Zavodom RS za šolstvo ponovno izvedel javni natečaj 

za vrtce, osnovne in srednje šole. Naziv natečaja je bil Olimpijska bakla. Natečaj je bil 

v posebnem delu odprt tudi za širšo javnost, saj smo preko natečaja razpisali nagrado 

za najboljši primer slovenske bakle, ki je bila nato v uporabi za promocijski program in 

aktivnosti vezane na projekt Slovenska bakla, ki je potekal pred zimskimi igrami 

Pjongčang.  

 

Na natečaj smo skupno prejeli preko 770 izdelkov otrok, razredov in šol, kar je za 

takšno aktivnosti izjemno veliko. Ponovno smo nagradili najboljše avtorje plakatov in 

5 najboljših razredov iz vsake kategorije. Z izbrano Slovensko baklo pa smo izvedli 7 

dogodkov po Sloveniji in baklo predali reprezentanci na uradni predstavitvi v GH Union 

v Ljubljani.  

 

 



7.5.2 Vzpostavitev in delovanje Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra  
 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v pritličju upravne stolpnice 

BTC, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, aprila 2016 ob obisku predsednika MOK dr. 

Thomasa Bacha odprl nov Slovenski olimpijski izobraževalni center.  

V centru predstavljamo športnike, olimpizem in olimpijske igre s fotografijami, video 

vsebinami in razstavnimi eksponati. Posebnost je tudi stena slavnih športnikov – 

olimpijskih junakov, ki so osvojili olimpijske medalje. Na tej steni so predstavljeni vsi 

Slovenci, ki so od leta 1912 do 2018 osvojili olimpijsko medaljo. Predstavljeni pa so tu 

tudi odlitki vseh osvojenih medalj.  

Predstavitev v centru se prične z antičnimi olimpijskimi igrami, ter se nato nadaljuje s 

predstavitvijo ustanovitve Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je potekala 

23.6.1894 v Parizu. Obiskovalci si lahko ogledajo olimpijske simbole, olimpijsko baklo, 

zastavo ter se seznanijo s podrobnostmi olimpijskega ceremoniala. Na veliki steni 

centra pa predstavljamo celotno časovnico olimpijskih iger, kjer začetke od leta 1896 

predstavljajo poletne olimpijske igre, nato z letom 1924 tudi zimske olimpijske igre in 

z letom 1960 tudi paraolimpijske igre.  

V centru si lahko ogledate tudi virtualne športne aktivnosti in sicer zaenkrat smučarske 

skoke in alpsko smučanje – smuk, kar zagotavlja sodobna Samsungova tehnologija.  

OKS v centru izvaja razne programe in aktivnosti. Za otroke in mladino organiziramo 

Olimpijske urice s slovenskimi vrhunskimi športniki. Za mlade športnike izvajamo 

izobraževalne in informativne delavnice, pripravljamo tudi dogodke za različne ciljne 

skupine ter s tem skrbimo za promocijo športa in olimpizma.  

7.5.3 Promocijski dogodki in postavitev olimpijskih razstav OKS-ZŠZ 
 

OKS je sodeloval na številnih dogodkih za promocijo olimpizma in olimpijskih iger. 

Organizatorjem smo pomagali s pripravo olimpijskih vsebin, prezentacijo dosežkov 

športnikov in izvedbo prireditev.  

 

Ob postavitvi Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra smo vsebine razstav 

integrirali v stalno zbirko in razstavo centra, ki je postavljen v BTC City v Ljubljani.  



 

Promocija olimpizma in olimpijske simbolike pa je bila predstavljana na prireditvah Dan 

OKS, Olimpijski dan, Festival športa mladih v sodelovanju z Zavodom za šport RS 

Planica, Olimpijskih festivalih OKS in številni drugi dogodki po Sloveniji.  

 

7.5.4 Program za podporo integracije posebnih ciljnih skupin 
 

OKS- ZŠZ že dolgotrajno izvaja številne aktivnosti tudi za podporo integraciji ciljnih 

skupin v družbo. Pri tem sodeluje s številnimi nacionalni, kot tudi lokalnimi združenji. 

Med najbolj pomembnimi aktivnostmi je potrebno izpostaviti prizadevanja, da se 

enakovredno obravnava športnike invalide ter se jim omogoča enake možnosti in 

enako podporo na vseh ravneh. Izpostaviti je potrebno, da so športniki invalidi sedaj 

vključeni v program zaposlovanja vrhunskih športnikov, da za njih veljajo enake 

statusne pravice, so prejemniki priznanj, štipendij, nagrad, so zdravstveno zavarovani 

in imajo strokovno podporo.  

 

OKS-ZŠZ pa je za širši krog posebnih ciljnih z namenom integracije v šport in preko 

športa v družbo izvajal tudi nekaj večjih projektov in aktivnosti. 

 

Mreža NVO za rekreacijo v naravi – vsi v naravo, ki je potekal v obdobju 2014-2015 

in je bil sofinanciran s strani MJU. Naloga je bila vzpostaviti močno partnerstvo 

reprezentativnih NVO na izvajanje aktivnosti v naravi s poudarkom na omogočanju 

izvajanja tudi za gibalno omejene posameznike.  

 

Podpora migrantom. Ob podpori Mednarodnega olimpijskega komiteja in iniciative 

za podporo migrantom smo izvedli številne dejavnosti. V sodelovanju s sponzorji in 

partnerji OKS smo kot prvi del projekta za nujne potrebne migrantom dodeli 25.000 

EUR, partnerji in sponzorji pa so v akciji namenili še približno 15.000 EUR. V drugem 

delu projekta smo se usmerili na integracijo migrantov v družbo preko športa ter jim 

omogočili izvajanje športnih dejavnosti. Zagotovili smo sredstva za pokrivanje vadbe 

in prireditev občinskim športnim zvezam v Ljubljani, Mariboru, Postojni, Logatcu in 

Novi Gorici. Preko Slovenske filantropije pa smo centrom, ki so izvajali programe za 

migrante dodelili športno opremo in rekvizite. Vrednost programa je bila 25.000 EUR. 

OKS in športne organizacije pa so si preko mini olimpijad in drugih prireditev in 



vadbenih programov prizadevali, da se preko športa migranti vključijo v družbo in 

okolje.  

 

Aktivni, zdravi in zadovoljni. Ta projekt je vidila in izvajala Zveza za šport invalidov 

Slovenije – paraolimpijski komite. Namen projekta je bil v izenačenju možnosti za 

športno udejstvovanje otrokom in mladim z gibalno oviranostjo. Preko projekta se je 

prilagodijo nacionalne programa Zlati sonček, Krpan, nauči se plavati, Šolska športa 

tekmovanja in se je omogočila sistemska vključitev tudi teh ciljnih skupin v šport.  

 

Programi za podporo integraciji Romov v šport. OKS je v sodelovanju z Romsko 

športno zvezo vsako leto izvajal mini olimpijade, sodeloval na posvetih in seminarjih 

ter si prizadeval za vključitev Romov v šport in športne dejavnosti.  

 

Bolnišnične olimpijske igre. OKS že dolga leta aktivnost sodelovanje z URI Soča in 

Bolnišničnimi oddelki šole Ledina za izvedbo športnih aktivnosti za hospitalizirane in 

bolne otroke. Program in sodelovanje smo v letu 2018 nadgradili z obiskom Slovenske 

bakle na URI Soča in na Pediatrični kliniki ter z vključitvijo otrok na Olimpijski festival.  

 

7.6 Urejanje statusnih pravic športnikov v času aktivne tekmovalne kariere in 
po zaključku tekmovalne kariere (štipendije, izobraževanje in 
usposabljanje, zaposlovanje, zavarovanje, skrb za socialni status 
športnikov, dvojna kariera) 

 

7.6.1 Ustanovitev Fundacije za športnike iz socialno šibkih okolij, ter zagotavljanje 
podpore športnikom iz socialno šibkih okolij  

 

V letu 2015 smo ustanovili Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij. 

Fundacija preko razpisa in ob doslednem upoštevanju meril in pogojev za dodelitev 

finančne podpore – štipendije, le te dodeljuje mladim športnikom, ki so uspešni v 

športu, v šoli in prihajajo iz socialno šibkejših okolij. Štipendije dodeljujemo športnikom 

v dveh starostnih kategorijah in sicer od 14 do 18 let ter 18 do 23 let.  

 

Fundacija za športnike sredstva za finančno podporo zbira preko donacij 

posameznikov, kot tudi organizacij. Sredstva zbiramo na letni prireditvi Fundacije za 

športnike, na športnih in promocijskih dogodkih, ki so organizirani z namenom zbiranja 



sredstev ter preko dogodkov, na katerih je dodana vsebina in aktivnost z namenom 

zbiranja sredstev za finančno podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij.  

 

Fundacijo za športnike vodi Uprava, ki je imenovana s strani ustanovitelja. V tem 

mandatnem obdobju upravo sestavljajo predsednik g. Tomaž Barada in člana mag. 

Janez Sodržnik in g. Iztok Čop. Posebno mesto in naloge znotraj fundacije ima 

predsednik Fundacije za katerega je bil imenovan g. Miroslav Cerar.  

 

Izjava prejemnika štipendije: 
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Zahvaljujem se vam za dodeljeno štipendijo. Z vašo pomočjo sem si lahko kupil nov par 

tekmovalnih smuči, s katerimi sem na tekmovanjih uspešnejši. Fundacija za športnike mi 

pomaga pokrivati tudi stroške priprav. 



 

 

Razvoj modela dvojne kariere: 

 razvoj izobraževalnih programov za športnike,  

 management projekta Tutorstva olimpijcev za mlade športnike. 

 

V mandatnem obdobju 2014 – 2018 smo vse sistemske prilagoditve, projekte in 

programe, ki jih izvaja OKS-ZŠZ zbrali v strokovni knjigi Dvojna kariera športnikov1. 

Knjiga pomeni dodano vrednost za športnike, trenerje, starše ter športne organizacije 

in strokovne kadre v športu, na način sistematične predstavitve ukrepov sistemske 

podpore ter projektov in programov, ki se izvajajo na področju dvojne kariere 

športnikov na nacionalni ravni, prispeva k podpori celostnega razvoja športnikov.  

 

Programi za podporo športnikom na področju dvojne kariere so razdeljeni po 

naslednjih vsebinah: 

 Razvoj športnikove kariere, kamor so umeščeni programi za podporo 

športnikom in njihovemu sočasnemu izobraževanju ter razvoju športne kariere. 

Vključeni so projekti, kot so: športne štipendije, sredstva fundacije za športnike, 

študij na daljavo, tutorstvo mladim športnikom itn. 

 Poklicna integracija, ki predstavlja spodbude na področju zaposlovanja 

športnikov in sicer zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi, program 

poklicne kariere športnika in razvoj kadrov v športu. 

                                                 
1 ŠTRUMBELJ, Boro et al; KOLAR, Edvard (ur.), ROBNIK, Petra (ur.). Dvojna kariera športnikov. Ljubljana: 

Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. 2018. [COBISS.SI-ID 294975744]) 
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 Projekti dvojne kariere športnikov, ki predstavljajo spodbude različnih 

aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, kot so: certifikat športnikom 

prijazno izobraževanje, projekt Bodi zmagovalec v športu in izobraževanju ter 

druge aktivnosti. 

 

V programe za podporo športnikom so vključeni tudi športniki invalidi in paraolimpijci, 

ki so lahko npr. prejemniki štipendij, so vključeni v programe študija na daljavo, imajo 

možnost za zaposlitev v državni upravi in za njih veljajo enake pravice kot za druge 

vrhunske športnike. 

 

Model Dvojne kariere športnikov  

 

Na področju izobraževanja je bilo v preteklem obdobju narejenih kar nekaj korakov k 

boljši podpori športnikov pri njihovem izobraževanju, prek programov dvojne kariere 

športnikov, kot je npr. projekt Certifikat športnikom prijazno izobraževanje, pripravi 

posebej prilagojenih študijskih programov in s programi za podporo športne kariere, ki 

so javnosti in športnikom tudi najbolj poznani, kot so npr. študij na daljavo, športne 

štipendije in sredstva Fundacije za športnike. Na področju poklicne integracije 

predvsem uspešno poteka projekt Razvoj kadrov v športu, ki ga delno financira 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, ter poteka v 

sodelovanju z MIZŠ in konzorcijskimi partnerji. V razvoju in operacionalizaciji je model 

dvojne kariere športnikov, ki vključuje vse faze športnikove kariere in možnosti, ki jih 

lahko posamezni športnik, glede na njegov status koristi, na področju razvoja poklicne 

kariere športnikov in vstopa na trg dela. Na tem mestu se OKS – ZŠZ povezuje npr. z 

Adecco Slovenija pa tudi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju 



podpore športnikom pri zaposlovanju, in MOK-om, ki vodi program zaposlovanja 

športnikov. V knjigi smo predstavili tudi poglavje osebnih financ in vpliva na razvoj 

kariere športnika. Vse z namenom, da bi izobraženi in usposobljeni vrhunski športniki 

imeli čim boljše priložnosti na trgu dela. V veliko pomoč so tudi sistemske ureditve v 

novem Zakonu o športu. Programe Dvojne kariere športnikov smo usklajeno pričeli 

izvajati v letu 2016. Nekateri projekti, kot je npr. študij na daljavo so se izvajali že od 

začetka mandatnega obdobja, zato so podatki o realizaciji strateških kazalnikov 

različno poročani. 

 

Uveljavljanje projekta študij na daljavo. Ena izmed pomembnejših podpor 

športnikom pri njihovem izobraževanju je podpora e-izobraževanja, e-učenja oziroma 

e-študija, ki športnikom omogoča izobraževanje na daljavo in s tem boljše pogoje za 

dokončanje obveznega procesa izobraževanja ter tako podporo njihovi dvojni karieri, 

to je podporo športnikom na področju izobraževanja in pozneje zaposlovanja. OKS-

ZŠZ že vrsto let, natančneje od leta 2002, v sodelovanju z velikim pokroviteljem, 

Telekomom Slovenije, na ravni srednješolskega izobraževanja izvaja projekt 

izobraževanj na daljavo prek spleta – E-izobraževanje za vrhunske športnike.  

 

Gold in Education and Sport – Erasmus + za razvoj športnikove dvojne kariere 

(GEES). Pri projekt je OKS sodeloval kot pridruženi partner mednarodnemu 

konzorciju, ki ga je za Slovenijo koordinirala Fakulteta za šport. Projekt je bil 

evidentiranju možnosti za podporo športnikom na področju  združevanja športne in 

profesionalne kariere. Preko projekta se je iskalo pristop k sistemskih rešitvam na 

področju zagotavljanja podpornih aktivnosti za vrhunske športnike.  

 

Programi in aktivnosti Kluba slovenskih olimpijcev. Klub slovenskih olimpijcev 

(KSO) je prostovoljno združenje športnikov v okviru OKS – ZŠZ, sestavljen iz uradnih 

udeležencev zimskih ali letnih olimpijskih iger in vključuje, združuje in povezuje 

olimpijce z namenom izvajanja nalog, pomembnih za podporo olimpijcem in 

športnikom.  

 

Klub slovenskih olimpijcev je kot društvo deloval od 20.6.2005 in je bil izbrisan iz 

uradnega registra 30.3.2017. Olimpijci in olimpijke, ki so vodili KSO v preteklem 

obdobju so Miroslav Cerar (predsednik KSO in predsednik IO KSO), Bojan Križaj 



(podpredsednik KSO); Člani IO KSO: Breda Babošek Lorenci, Rajmond Debevec, 

Vital Eiselt, Marko Račič, tajnik: Tomo Levovnik; Nadzorni odbor: Bogdan Jakopič 

(predsednik NO), Cveto Pavčič in Metka Jerman Šenica; Disciplinska komisija: Franc 

Očko (predsednik komisije), Nuša Tome Babnik, Rolando Pušnik. Naloge kluba 

olimpijcev in aktivnosti za olimpijce je v letu 2016 prevzel Olimpijski komite Slovenije 

– Združenje športnih zvez, katerega Izvršni odbor je na svoji seji dne, 22.11.2016 s 

sklepom imenoval predsedujočega za delovno telo Klub slovenskih olimpijcev. Od leta 

2016 je predsednik KSO, g. Miroslav Cerar. 

 

7.7 Promocija olimpizma, olimpijske zgodovine, zapuščine in olimpijskih 
vrednot  

 

Klub slovenskih olimpijcev organizira srečanja olimpijcev ter se vključuje v več 

športnih,  izobraževalnih, družabnih in drugih prireditev in dogodkov, ki promovirajo 

športno obnašanje, športno ravnanje in podpirajo vrednote olimpizma. KSO sodeluje 

tudi pri dobrodelnih in humanitarnih programih in aktivnostih. Slovenski olimpijci so kot 

ambasadorji vključeni v različne dogodke Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez in njihovih sponzorjev. Od leta 2016 dalje je Klub slovenskih olimpijcev 

članica OKS – ZŠZ. 

 

Socialni sklad olimpijcev. Klub slovenskih olimpijcev je skupaj z OKS-ZŠZ že v letu 

2014 zagotovil nekaj sredstev socialnega (solidarnostnega) sklada za slovenske 

športnike, olimpijke in olimpijce. Ob podpori OKS-ZŠZ in programa sklada za 

športnike, z direktnimi donacijami klubu, sredstvi Fundacije za šport in drugimi viri, je 

bilo na letni ravni zagotovljenih 10.000,00 EUR. Predlogi olimpijcev so se evidentirali 

skladno z razpisom KSO.  Zagotovljena je diskretnost in v javnosti nismo objavljali 

podrobnosti prejemnikov sredstev. Razdelitev je narejena na podlagi dogovorjenih 

prednostnih kriterijev. Prednost pri dodelitvi sredstev so imeli tisti, ki težje samostojno 

zagotovijo sredstva, na kar vpliva tudi starost in zmožnost za delo. Sicer pa se 

sredstva prednostno dodeljevalo za: 1. zdravstvene zadeve, 2. druge izredne situacije 

v katerih so se znašli športniki in olimpijci, 3. kot izredni dodatek na podlagi nizkega 

mesečnega dohodka. Od ustanovitve Fundacije za športnike iz socialno šibkih okolij, 

v letu 2015, se je sklad prenesel pod navedeno fundacijo.    

 

http://www.olympic.si/olimpijski-wiki/klub-slovenskih-olimpijcev/programi-in-aktivnosti-kso
http://www.olympic.si/olimpijski-wiki/klub-slovenskih-olimpijcev/programi-in-aktivnosti-kso


7.8 Razvoj strokovnega znanja na področju športa  
 

7.8.1 Koordinacija programov na področju usposabljanja strokovnega kadra 
 

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. Na projekt se je 

prerazporedilo dva strokovna sodelavca in referenta za logistiko, z 1.7.2018 pa so 

bile sprovedene tudi 3 nove zaposlitve.  

 

Sofinancirata se dve aktivnosti in sicer: 

- Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu, 

- Podpora izpeljavi usposabljaj strokovnih delavcev v športu. 

 

S predlaganimi aktivnostmi se bo zagotovil razvoj in nadgradnja kompetenc 

strokovnega kadra, ki deluje na področju športa. V projektu sodeluje 41 nosilcev 

programov – to so Nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije, 

OKS-ZŠZ pa ima vlogo poslovodečega konzorcijskega partnerja.  

 

Cilj projekta je do konca projekta v programe vključiti 7700 posameznikov od tega 

6545 s pridobljenimi  kompetencami. Vrednost projekta 5 mio evrov.  

Projektne cilje bo konzorcij zagotovil z izvajanjem:  

- programov na 2. in 3. stopnji usposabljanja, ki jih je na podlagi določb starega 

Zakona o športu (ZSpo), določil Strokovni svet RS za šport, katerih veljavnost 

je zagotovljena še dve leti od uveljavitve novega Zakona o športu (ZŠpo-1);  

- programov usposabljanja na 1. in 2. stopnji, skladno z novim Zakonom o športu;  

- licenčnimi seminarji, v skladu s pravili NPŠZ o licenciranju;  

- programov nadaljnjih usposabljanj, ki so zajeti v Katalogu programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja. Ponudba konzorcija obsega programe,  ki pokrivajo 

vsebine za 95 panog, 257  različnih programov usposabljanj in licenčnih 

seminarjev. 

 

Dosedanja realizacija konzorcija:  

OKS-ZŠZ: 

1. Aktivnost: 



- 28 Licenčnih seminarjev (za strokovne delavce v naslednjih panogah: 

badminton,  cheerleading, curling, jadranje, judo, kajak-kanu, kegljanje, 

košarka, lokostrelstvo, namizni tenis, plavanje, rokomet, smučanje – skoki in 

NK, strelstvo, šah). 

- 2  programa  nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev na področju VIZ 

(nosilec obeh programov je Šporna unija Slovenije),  

- 19 programov usposabljanj; skozi katere si bodo udeleženci pridobili 

kompetence za delo na področju rekreacije (fitnes, kondicijski trener, skupinske 

in funkcionalne vadbe, pilates) v košarki, odbojki, orientaciji, rokometu, 

takwondo-ju, smučanju (smučarski skoki, nordijskega rolkanja in rolanja, prosti 

slog, nordijska hoja in tek), tenisu, olimpijskemu dvigovanju uteži. 

- podpora NPŠZ pri prenovi programov usposabljanja; do sedaj opravljenih 76 

pregledov predloženih programov. 17 programov je ustrezalo zahtevanim 

specifikacijam.  

2. Aktivnosti: 

- vseskozi teče podpora NPŠZ in športnim organizacijam vezano na organizacijo 

tečajev in seminarjev, 

- vzpostavljena je spletna stran projekta, 

- izvedena je obsežna oglaševalska promocijska kampanja projekta. 

 

SportGo. OKS je kot partner sodeloval pri projektu SportGo, ki ga je vodila univerza 

FH Joanneum iz Gradca. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske komisije, 

programa Erasmus ' sport. Cilj projekta je bil priprava modulov za izvajanje delavnic 

usposabljanje kadrov v športu na področju managementa, financ, organiziranosti, 

odnosov z ljudmi, organizacijo prireditev. 

 

Preko projekta, ki je trajal v letih 2015, 2016 in 2017 smo vzpostavili 6 modulov, 

pripravili izobraževalno gradivo in izvedli delavnice za usposabljanje, katerih se je 

udeležili 45 predstavnikov športnih organizacij. Projekt smo v Sloveniji izvajali skupaj 

s Fakulteto za šport.  

 

 



7.9 Zavzemanje za boj proti dopingu, nelegalnim stavam, nameščanju 
rezultatov in ostalim nezakonitim in neprimernim ravnanjem v športu 

 

OKS je v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 vodil Nacionalno kampanjo za spodbujanje 

športnega obnašanja, ki smo jo izvajali skupaj s športnimi organizacijami, vzgojno-

izobraževalnimi institucijami in mediji. Pri izvajanju smo se opirali na sodelovanje z 

mednarodnimi organizacijami ter projekte, ki imajo na mednarodni ravni cilje prispevati 

k večanju moralno etičnih vrednot, transparentnega in trajnostnega ravnanja in 

delovanja športnih organizacij. Vsakoletno je bilo dogovorjeno tudi sodelovanje z 

Društvom športnih novinarjev Slovenije za promocijo športnega ravnanja in športnega 

obnašanja.  

 

Preprečevanje zlorabe tekmovanj in preprečevanje prirejanja rezultatov – projekt 

POINTS ter usklajevanje z MIZŠ, nacionalnimi zvezami in drugimi institucijami za 

vzpostavitev Nacionalne platforme za preprečevanje zlorab in nepravilnosti v športu.  

 

OKS je dejaven tudi na tem področju dela, saj si preko kampanje in številnih aktivnosti 

prizadeva za transparentno, etično in odgovorno ravnanje v športu. Vključeni smo v 

projekt EU pisarne EOC, ki se vodi ob podpori MOK in Interpola za vzpostavitev 

enotne vstopne točke prejemanja informacij o morebitnih zlorabah in nepravilnostih v 

športu.  

 

Z namenom vzpostavitve nacionalne platforme, pa so se predstavniki OKS udeležili 

tudi posvetov in konferenc v Sloveniji ter v Strasbourgu na Svetu Evrope.  

 

7.10 Zavzemanje za skladen razvoj športa in športnih panog 
 

OKS si je v celotnem mandatnem obdobju prizadeval za skladen razvoj športa in 

športnih panog tudi z vidika uveljavljanja standardom dobrega upravljanja med 

organizacijami.  

 

Z namenom razvoja športnih organizacij smo skupaj z evropsko pisarno Evropskih 

olimpijskih komitejev sodelovali pri projektu SIGGS, katerega naloga je bila uveljavitev 

načel dobrega upravljanja (good governance) med športnimi organizacijami. 



Evidentirali smo načela, ki jih je bilo potrebno uveljaviti med športnimi organizacijami 

in sicer s poudarkom na integriteti, transparentnosti delovanja in poslovanja, etiki, 

demokratičnosti in odgovornosti. 

 

Izdelali smo samo ocenjevalno orodje, ki je bilo prevedeno v 7 jezikov (tudi 

Slovenščina) in je bilo  na razpolago vsem nacionalnim in občinskim zvezam v 

Sloveniji. Z namenom predstavitve rezultatov samo ocenjevalnega orodja ter 

prezentacije poudarkov posameznih načel dobrega upravljanja pa smo  maja 2016 v 

Ljubljani organizirali tudi strateško delavniško, ki se je udeležilo 40 predstavnikov 

OKS, nacionalnih in občinskih športnih zvez.   

 

7.11 Vodenje civilnega dialoga med športnimi organizacijami  
 

7.11.1 Izvajanje programa Varuha športnikovih pravic 
 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, na svoji Skupščini 19. junija 

2014 izvedel postopek izbora varuha. V postopku pa je bil za varuha športnikovih 

pravic izvoljen Rožle Prezelj. Varuh športnikovih pravic je samostojno vendar ob 

podpori in pod okriljem OKS izvajal svoj program podpore in zaščite športnikom in 

športnim delavcem. Sodeloval je pri izobraževalnih in informativnih delavnicah za 

športnike, trenerje in športne delavce. Vključen je bil v program nacionalne kampanje 

za spodbujanje športnega obnašanja in športnega ravnanja sodeloval je pri 

promocijskih programih za različne ciljne skupine, sodeloval je s Komisijo za etična 

vprašanja športa, vključen je bil v projekt za razvoj športa in uveljavljanje načel 

dobrega upravljanja v športu.  

 

V letu 2018 skladno z novim Zakonom o športu, Varuh športnikovih pravic deluje 

neposredno pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

  



8 RAZVOJ TEKMOVALNEGA REZULTATA 

 

8.1 Vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture za podporo razvoja 
tekmovalnega rezultata 

 

Vzpostavljena je bila organizacijska struktura olimpijski strokovni center (OSC), v 

okviru katere je bil za izvajanje strokovnih nalog vzpostavljen strokovni svet OSC. 

Izdelan je bil predlog pravilnika za akreditacijo partnerskih izvajalcev strokovne 

podpore, ki pa ni bil dokončno potrjen s strani strokovnega sveta OSC. Izdelan je bil 

tudi predlog strukture kataloga in vsebin kataloga priporočenih meritev, testiranj, 

protokolov, ki pa ga strokovni svet OSC ni dokončno potrdil. S panožnimi timi je OSC 

sodeloval pri projektih več panožnih tekmovanj pod okriljem OKS-ZŠZ. 

 

8.2 Zagotavljanje kadrovske strukture in finančnih virov  
 

8.2.1 Aktivno sodelovanje v sistemu zaposlovanja v javni upravi 
 

Postopek zaposlovanja športnikov in trenerjev v državni upravi vodi Koordinacije za 

zaposlovanje športnikov in trenerjev v državni upravi v kateri OKS - ZŠZ aktivno 

sodeluje. Koordinacijo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 

poleg omenjenih pa je v koordinacijo vključeno Ministrstvo za obrambo (MORS), 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in Ministrstvo za finance (MF). Pri zaposlovanju 

v državni upravi so vključena ministrstva na podlagi Sporazuma o zaposlovanju 

vrhunskih športnikov in trenerjev se zaposlila 115 vrhunskih športnikov in trenerjev (70 

na MORS, 30 na MNZ in 15 na MF).  

 

8.2.2 Aktivno spremljanje razpisov, iskanje možnosti novih virov za plačilo kadrov 
 

OKS-ZŠZ je zelo aktiven pri pridobivanju sredstev Olimpijske solidarnosti 

Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). V okviru teh je na voljo preko 20 

različnih programov, ki so usmerjeni v podporo programom športnikom, trenerjem, 

projektom nacionalnih olimpijskih komitejev ter promociji olimpijskih vrednot. V okviru 

obstoječih programov OKS-ZŠZ vsako leto kandidira na programe solidarnosti v 

skladu s smernicami, s čimer lažje in učinkoviteje izvajamo aktivnosti, večina sredstev 

programov pa gre neposredno naprej NPŠZ, športnikom in trenerjem. 



 

8.3 Razvoj kadrov za potrebe tekmovalnega športa  
 

8.3.1 Projekt Razvoj kadrov v športu 
 

Projekt Razvoj kadrov v športu (RKŠ) je OKS-ZŠZ pridobil leta 2016 in traja do 2022. 

Glavni cilji projekta RKŠ je izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja 

po različnih vsebinskih sklopih. 

 

Preglednica 1:  Vsebinski sklopi projekta Razvoj kadrov v športu 

 

Do zaključka projekta RKŠ predvidevamo vključenost skupno 124 posameznikov, do 

sedaj pa je bilo v projekt RKŠ vključenih skupaj 76 posameznikov, od tega: 

- Sklop A – 6 doktorskih študentov (predvidenih je še 7 novih vključitev) 

- Sklop B – 12 vrhunskih športnikov (od tega jih je 8 že pridobilo strokovno 

usposobljenost v športni panogi oz. pridobilo formalno izobrazbo za delo v 

športu; predvidenih je še 13 novih vključitev) 

- Sklop C – 53 trenerjev (predvidenih je še 21 novih vključitev) 

- Sklop D – 5 kineziologov (projekt s 1.12.2018 predvideva 7 novih vključitev – 

kineziologov) 

 



Vseskozi projektna skupina OKS-ZŠZ izvaja podporo projektu, v okviru katere se 

izvaja vodstvena funkcija, strokovno-organizacijska in administrativna podpora. 

 

Finančni kazalniki: 

- Višina razpoložljivih sredstev (vrednost projekta 2016-2022): 7.000.000,00 € 

 

8.4 Izvedba strokovnih seminarjev za vse skupine kadrov (trenerji, medicina, 
idr.) 

 

Strokovni seminarji se za športnike – kandidate in trenerje športnikov – kandidatov za 

udeležbo na prihajajočih OI organizirajo v obdobju pred olimpijskimi igrami. Leta 2015 

pred OI Rio 2016 je bil organiziran enodnevni seminar za športnike na Bledu (št. 

udeležencev >100) in dvodnevni seminar za trenerje v Portorožu (št. udeležencev 49). 

Leta 2017 pred OI Pjongčang 2018 seminar za trenerje ni bil organiziran, saj je bilo 

nemogoče uskladiti ustrezen termin zaradi zgoščenih tekmovalnih programov, smo pa 

organizirali izobraževanje za športnike na Pokljuki (št. udeležencev 63). 

 

V okviru zdravstvenega varstva športa je OKS-ZŠZ v letu 2015 organiziral 5. 

mednarodni kongres športne medicine, katerega se je udeležilo 206 udeležencev. 

Obravnavane teme so vsebovale športno prehrano, mišične poškodbe in fizioterapijo 

in regeneracijo mišic po poškodbi. V letu 2017 pa je bil izveden enodnevni seminar 

izključno na temo klinične športne prehrane v sodelovanju s strokovnjaki 

Mednarodnega olimpijskega komiteja, katerega se je udeležilo 43 oseb.  

 

Na področju vrhunskega športa je bila izdana publikacija z naslovom Priročnik klinične 

športne prehrane. 

 

8.4.1 Izvajanje programov Olimpijske solidarnosti: 
 

Štipendije za trenerje. V okviru programa je možno podpreti 4-5 trenerjev v 4-letnem 

obdobju in pri vsaki športni panogi je vključen vedno po 1 trener na podlagi predloga 

nacionalnih panožnih športnih zvez. Glavni namen je pridobitev mednarodnih izkušenj 

in dodatnih znanj, ki jih nato trener prenese v nacionalni sistem. 

- 2016: kolesarstvo 



- 2017-2018: plavanje  

- 2018: jadranje 

 

Izmenjava strokovnih kadrov z drugimi državami. V želji, da so trenerji ustrezno 

seznanjeni z aktualno prakso, OKS-ZŠZ omogoča možnost sodelovanja z 

mednarodnimi strokovnjaki. V okviru tega poteka naslednje: 

- v okviru bilateralnih dogovorov z drugimi nacionalnimi olimpijski komitji imamo 

možnost izmenjave strokovnega kadra v različnih športnih panogah in na 

različnih športno-znanstvenih področjih 

- MOK solidarnostni program seminarjev za trenerje omogoča, da je pri izvedbi 

nacionalnega ali regionalnega seminarja prisoten mednarodni strokovnjak: 

o 2015: več-športni nacionalni seminar za trenerje, 2 dneva, 52 

udeležencev 

o 2017:  

 odbojka, 6 dni, 32 udeležencev 

 veslanje, 7 dni, 36 udeležencev 

o 2018: judo, 6 dni, 17, udeležencev 

 

Razvoj nacionalne športne strukture. Program omogoča podporo 4 do 5 športnim 

panogam v 4-letnem obdobju. Prednostno so vključene tiste športne panoge, ki imajo 

šibko organizacijsko in/ali trenersko strukturo, vendar izkazujejo potencial za razvoj. 

V okviru 3 do 6-mesečnega programa pod nadzorom mednarodnega strokovnjaka 

mora športna panoga vzpostaviti sistem, ki v prihodnosti omogoča izvajanje 

zastavljenih aktivnosti. 

- 2015: taekwondo 

- 2016: tarčno lokostrelstvo 

- 2017: veslanje  

- 2018: boks, odbojka na mivki 

 

8.5 Ugotavljanje tekmovalne uspešnosti članic OKS-ZŠZ 
 

8.5.1 Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje uspešnosti 
 



OKS-ZŠZ trenutno za spremljanje uspešnosti športnikov, predvsem za vzpostavljanje 

evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, uporablja sistem e-Šport, katerega 

upravlja Zavod za šport RS Planica.  Poleg tega je OKS-ZŠZ organizacija, ki združuje 

različne športne zveze in združenja ter omogočanje nastope športnikom na več-

panožnih športnih igrah (npr. olimpijske igre ipd.) in v okviru lastnega sistema t.i. 

OKSInet spremlja reprezentančne nastope. V letu 2017 je v skladu s 77. členom 

novega Zakona o športu OKS-ZŠZ pridobil javno pooblastilo za vzpostavitev in 

vodenje evidence o registriranih in kategoriziranih športnikov, zato je v letu 2018 

pristopil k izgradnji novega informacijskega sistema, s čimer želi vzpostaviti učinkovit 

IKT sistem, ki bo s transparentnim dostopom do podatkov hkrati tudi zmanjšal 

birokratizacijo postopkov.  

 

8.5.2 Revizija kriterijev za kategorizacijo po olimpijskih ciklih 
 

Ob reviziji dokumenta Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 

športnikov v Republiki Sloveniji, ki je potekala v letu 2016 in so stopili v veljavo v letu 

2017, je bil na novo postavljen splošni model kriterijev, ki je izhajal iz dotedanjega 

modela, pri čemer je upošteval določene posebnosti posameznih skupin športnih 

panog glede na njihove tekmovalne sisteme in discipline. Prav tako je bila narejena 

nova metodologija za razvrstitev športnih panog v skupine, na podlagi disciplin (OI, ne 

OI) in članstva v mednarodni športni federaciji (MOK, GAISF). V letu 2018, je prišlo do 

redakcijskega popravka pravilnika, ki se je prilagodil oz. poistovetil z na novo sprejetim 

Zakonom o športu. 
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8.6 Uspešnost po športnih igrah pod okriljem OKS-ZŠZ 
 

Igre XXXI. olimpiade / Rio de Janeiro, Brazilija / 5.-21.8. 2016 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

63 (39 M, 24 Ž) 15 4 (1, 2, 1) 

Igre XXIII. olimpiade / Pjongčang, Južna Koreja / 9.- 25.2.2018 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

71 (52 M, 19 Ž) 9 2 (0, 1, 1) 

Evropske igre / Baku, Azerbejžan / 12.- 28.6.2015 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

83 (44 M, 39 Ž) 17 5 (1, 1, 3) 

Sredozemske igre / Tarragona, Španija / 22.junij - 1. julij 2018 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

177 (88 M, 89 Ž) 25 36 (4, 9, 23) 

Svetovne igre / Vroclav, Poljska / 20. - 30. 7. 2017 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

16 (6 M, 10 Ž) 6 6 (0, 4, 2) 

Sredozemske igre na plaži /  

Udeleženci Št. športov Kolajne 

39 (23 M, 16 Ž) 8 4 (0, 1, 3) 

Mladinske olimpijske igre / Lillehammer, Norveška / 12. – 21. 2. 2016 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

19 (11 M, 8 Ž) 7 5 (3, 0, 2) 

Mladinske olimpijske igre / Buenos Aires, Argentina / 6. - 18. oktobra 2018 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

26 (14 M, 12 Ž) 15 11 (3, 2, 6) 

Zimski olimpijski festival evropske mladine / Predarlska, (Avstrija) in Lihtenštajn 

/ 25. - 30. 1 2015 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

37 (23 M, 14 Ž) 7 2 (1, 1, 0) 

Poletni olimpijski festival evropske mladine / Györ, Madžarska / 22. – 30. 7. 2017 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

73 (35 M, 38 Ž) 9  

   



 

Zimski olimpijski festival evropske mladine / Erzurum, Turčija / 11. - 18. 2. 2017 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

41 (24 M, 17 Ž) 8 10 (5, 2, 3) 

Poletni olimpijski festival evropske mladine / Tbilisi, Gruzija / 26. 7. - 1. 8. 2015 

Udeleženci Št. športov Kolajne 

60 (32 M, 28 Ž) 7 16 (5, 6, 5) 

 

8.7 Priprava programa in koordinacija strokovne podpore 
 

8.7.1 Priprava programa strokovne podpore za projekte OI, MOI, OFEM.  
 

Z namenom kvalitetne strokovne podpore športnikom in panožnim timom je bil 

vzpostavljen Olimpijski strokovni center, ki je zajema: 

- Izdelavo programov treninga na podlagi zdravniške dokumentacije, povezano 

s svetovanjem in podporo pri post rehabilitacijskem kondicijskem treningu ter 

psihološko pripravo, TMG meritve, prehranski posvet in analizo prehranskega 

dnevnika, merjenje telesne sestave, merjenje hidracije. 

- Svetovanje referenčnega strokovnjaka s področja fiziologije športa za trenerje. 

- Pomoč pri rehabilitaciji športne poškodbe. 

- Podporne in svetovalne aktivnosti medicinske ekipe v sestavi zdravnikov in 

fizioterapevtov slovenskim reprezentancam (športnikom in trenerjem) 

tekmovanj, ki potekajo pod okriljem OKS-ZŠZ. 

- Izdelavo programov za izboljšanje športnikovih psiholoških lastnosti in stanj, kot 

npr. samozavest, koncentracija, kontrola treme, agresivnosti, motivacija ipd.  

 

V okviru te podpore je OKS-ZŠZ za mladinske reprezentance vzpostavil izvajanje t.i. 

mladinskih olimpijskih kampov, kjer so športniki (in trenerji) na večdnevnih kampih 

deležni izobraževanj dvojne športnikove kariere, meritev, svetovanj, treninga in 

nenazadnje druženja. 

 

 



8.8 Ravnanje s športniki (priprava različnih modelov in primerov poslovanja 
športnikov in športnic za pomoč pri organizaciji njihovega dela, urejanju 
socialnega statusa, zaposlitvi…) 

 

8.8.1 Športni oddelki v srednjih šolah 
 

Da bi mladim vrhunskim športnikom omogočili čim bolj kakovostno in do dijakov 

prijazno srednješolsko izobraževanje, nadaljujemo sodelovanje pri izobraževanju s 

štirimi šolami, in sicer z Gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja, Gimnazijo Šiška iz 

Ljubljane, II. Gimnazijo Maribor ter z Gimnazijo Jesenice. V okviru projekta so izbranim 

dijakom v dogovoru s šolo, na katero so vpisani, zagotovljene ustrezne internetne 

povezave za nemoten dostop do spleta in šolskih programov, ki jih za tovrstno 

izobraževanje prilagajajo učitelji.  

 

8.9 Ravnanje z mrežo medicinskih, specialističnih in rehabilitacijskih centrov 
  

8.9.1 Vzpostavitev mreže in zagon delovanja 
 

Mreža Olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov (v nadaljevanju ORŠMC) 

je bila vzpostavljena leta 2016 na podlagi razpisa, ki je bil objavljen oktobra 2015. 

Namen razpisa je bil vzpostavitev mreže ORŠMC v slovenskem prostoru, ki naj bi 

zagotavljala vrhunskim in drugim športnikom hiter dostop do zdravstvenih storitev. V 

ORŠMC je športnikom na voljo visoko strokovno izobraženo in usposobljeno 

medicinsko osebje, ki deluje s tesnim prepletanjem medicine in športa. To bo 

športnikom omogočalo dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, s pomočjo katerih 

se bodo v čim krajšem času lahko vračali v trenažni proces in na tekmovališča ter tako 

ohranjali njihovo konkurenčnost. 

OKS-ZŠZ je podpisal pogodbe s šestimi konzorciji do leta 2020.  

 

8.9.2 Vzpostavitev informacijske podpore 
 

V tem trenutku informacijska podpora še ni vzpostavljena, vsekakor pa ima OKS-ZŠZ 

željo, da to vzpostavi v bodoče. 

 

 

 



8.10 Ravnanje z mrežo ustanov za strokovno podporo 
 

8.10.1 Vzpostavitev učinkovitega in racionalnega poslovanja 
 

Projekt strokovne podpore je širok in vključuje različne organizacije in posameznike – 

referenčne strokovnjake. Eden večjih programov v okviru te podpore je projekt Meritev 

in svetovanj, katerega je OKS-ZŠZ v letih od 2015 do 2017 izvajal na podlagi finančnih 

sredstev MIZŠ in FŠO. Letno je bilo v okviru programa izvedenih preko 1000 storitev 

v vrednosti od 450.000 € do 550.000 €, poslovanje pa je potekalo po naslednjem 

delokrogu: 

- Najava potreb posamezne NPŠZ za meritve ali svetovanja, ki je zajemala vrsto 

meritve, datum meritve in število merjencev. 

- OKS-ZŠZ je pregledal najavo in potrdil izvedbo meritev glede na vsoto 

razpoložljivih sredstev. 

- OKS-ZŠZ je sprotno spremljal višino razpoložljivih sredstev za vsako NPŠZ 

posebej. 

- Na podlagi opravljene meritve ali svetovanja je morala vsaka NPŠZ, ki je 

opravila storitev, poročati oz. poslati poročilo o opravljeni storitvi. 

- Izvajalec meritev ali svetovanj je na podlagi odobritve OKS-ZŠZ za najavljeno 

meritev ali svetovanje izstavil račun, ki ga je OKS-ZŠZ potrdil ali zavrnil. 

- S tem je bilo vzpostavljeno učinkovito in transparentno delovanje poslovanja. 

 

8.11 Izboljšanje managementa strokovne podpore v projektih tekmovanj  
 

8.12 Koordinacija programa v sodelovanju s panožnimi timi ter aktivno vključevanje 
kadrov iz NPŠŠ in Razvoja kadrov v športu 

 

Vsi vključeni v projektu RKŠ so povezani s panožnimi timi in aktivno sodelujejo v 

projektih tekmovanj: 

- Sklop A – Študentje so poleg študija vpeti v neposredno delo s športniki, 

trenerji, NPŠZ.  

- Sklop B – Nekdanji vrhunski športniki so vključeni v proces pridobivanja novega 

znanja, ob tem pa izvajajo aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja s 

športom. 



- Sklop C – Trenerji so izboljšali svoje kompetence za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in potrebami trga dela ter dvignili kakovost in konkurenčnost 

strokovnega kadra. 

- Sklop D – Kineziologi neposredno pridobivajo prakso v zdravstvenih domovih 

in uspešno sodelujejo s fizioterapevti, kondicijskimi trenerji ter lokalno 

skupnostjo. V skladu z usmeritvami MIZŠ so kineziologi začeli z aktivnostmi 

oprave prenosa znanj na drug strokovni kader s področja športne rekreacije in 

športa starejših. 

 

Vzpostavljene so naslednje sinergije: 

- Sklop A: doktorski študent - visokošolski zavod - OKS-ZŠZ - NPŠZ, 

- Sklop B: vrhunski športniki - OKS-ZŠZ – NPŠZ – lokalna skupnost, 

- Sklop C: vrhunski trenerji - NPŠZ – OKS – doktorski študentje, 

- Sklop D: kineziologi - ZD in koncesionarji - OKS - lokalna skupnost (šole, vrtci, 

domovi za starejše občane,...) - visokošolski zavod. 

 

8.13 Spodbujanje integracije športa invalidov v nacionalne panožne športne 
zveze in njihove tekmovalne sisteme 

 

8.13.1 Identifikacija možnosti za integracijo in vzpostavitev dialoga med NPŠZ in 
ZŠIS-POK ter promocija dobrih praks. 

 

Krovna športna organizacija na področju šport invalidov je Zveza za šport invalidov – 

Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK), ki sistemsko skrbi za organizacijske in 

administrativne zadeve vezane na šport invalidov. Integracija in vzpostavitev dialoga 

med NPŠZ in ZŠIS-POK v večini primerov poteka zgledno. Posamezne težave se 

pojavljajo pri kandidaturah na javna sredstva pri povezavi med ZŠI-POK in NPŠZ, 

katere bi v bodoče bilo smiselno urediti. V kontekstu tekmovalnega športa (sistema 

registracije in kategorizacije športnikov) pa je ločeno od splošnega modela izdelan 

model za skupino tekmovanj v športu invalidov. 

 

 

 

 



8.14 Nadzor izvajanja programov 
 

8.14.1 Vzpostavitev ustreznega, enostavnega in učinkovitega nadzornega sistema in 
sistema za poročanje ter implementacija v prakso. 

 

V okviru letnih delovnih načrtov v strokovni službi podrobno navedemo projekte, ki jih 

spremljamo preko periodičnih sestankov, mesečnih finančnih realizacij, spletnih orodij 

in poročanj ob zaključku projekta. V elaboratu projekta so navedene odgovorne osebe, 

strokovne vsebine kot tudi finančni načrt. Komunikacija z deležniki je stalno prisotna 

preko več kanalov (sestanki, telefon, e-pošta, spletna stran ipd.). Ustrezna delovna 

telesa opravljajo nadzor nad izvajanjem projekta, kar pripomore k temu, da je načrt 

skladen z realizacijo. 



9 RAZVOJ ŠPORTA ZA VSE 

 

Za uspešen razvoj športa za vse smo v sodelovanju z državo, lokalnimi oblastmi in drugimi 

relevantnimi partnerji pripravljali konceptualne rešitve ter podlage sistemskih rešitev za 

delo in razvoj športa za vse. Na podlagi vsebinskega in statističnega spremljanja ter 

analize dogajanja v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru, smo načrtovali in 

izvajali aktivnosti vezane na glavne ukrepe, ki sledijo strateškim ciljem predmetnega 

področja.  

 

Program dela OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014 – 2018 je bil učinkovito načrtovan in 

uspešno realiziran. Večina ciljev je doseženih, nekatera področja imajo postavljene dobre 

temelje, na katerih je smiselno graditi v prihodnje, manjši del aktivnosti potrebuje dodaten 

zagon. 

 

9.1 Vzpostavitev organizacijskega okolja za večanje števila organizacij, 
vključenih v programe športa za vse 

 
Z ustanovitvijo Odprtega foruma športa za vse, ki je bil oblikovan novembra 2015 in 

danes združuje 16 članic, smo uspeli povezati vse relevantne organizacije, ki v Sloveniji 

delujejo na področju športa za vse. Gre za neformalno skupino z namenom interesnega 

vsebinskega povezovanja, brez zavezujočih formalnih obveznosti, a s ciljem oblikovanja 

in zastopanja skupnih stališč. S tem namenom so se člani sestali 7-krat in obravnavali 

izbrano aktualno problematiko.  

 

Na pobudo OKS-ZŠZ je ponovno zaživel Kongres športa za vse, ki ga enkrat letno 

organiziramo skupaj s partnerskimi organizacijami, ki delujejo pretežno na področju 

športne rekreacije, pri čemer vklučujemo tudi druge strokovne institucije glede na izbrano 

osrednjo temo kongresa.  

 

Vse relevantne športne in s športom povezane organizacije sodelujemo tudi v projektu 

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom, v katerega smo v letu 2018 povezali 

že 13 partnerjev.  

 

Pomembna aktivnost, kateri smo pri tem ukrepu sledili, je vključevanje članic OKS-ZŠZ v 

implementacijo lastnih projektov, kar se uresnišuje pri številnih projektih: Kongres športa 



za vse (primeri dobre prakse), Športne igre zaposlenih (ključni partner so občinske 

športne zveze, nosilke vloge regijskih pisarn), Mini olimpijada (v sodelovanju z oblinskimi 

športnimi zvezami), Olimpijski festival (nacionalne panožne športne zveze), Slovenska 

bakla (občinske športne zveze in lokalne skupnosti), Evropski teden športa (široka mreža 

članic), idr.  

 

S spremembo pravilnika Fundacije za šport je dosežena pomembna prednost pri 

sofinanciranju občinskih športnih zveze in namenjenih več sredstev za programe na 

področju športa za vse (postavke D3 in D4) ter zaposlovanju izobraževanih kadrov na tem 

področju. Začeli smo aktivno vlogo pri pripravi LPŠ na nacionalni ravni, v katerem so 

sodelovale članice Odprtega foruma, kar pa ostala odprto za prihodnje. Aktivni partner 

smo bili tudi pri pripravi ZŠpo-1, kjer vsi cilji niso bili v celoti doseženi.  

 

9.2 Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za programe športa za vse 
 

Ideja o vzpostavitvi mreže panožnih športnih centrov za pripravo vrhunskih in drugih 

športnikov, ki bi doprinesla k sistematičnemu izboljšanju pogojev za razvoj športnih panog, 

je zaživela v letu 2013. Športne centre, ki predstavljajo stičišče, kjer se tovrsten proces 

odvija, smo razdelili v 5 nivojev: olimpijski športni center, nacionalni panožni športni 

center, regijski panožni športni center, medobčinski panožni športni center in občinski 

panožni športni center.  

 

Na podlagi razpisov smo v letu 2013 in 2014 podelili 89 licenc različnih kategorij, in sicer: 

 1 občinski panožni športni centri 

 7 medobčinskih panožnih športnih centrov 

 58 regijskih panožnih športnih centrov 

 16 nacionalnih panožnih športnih centrov 

 7 olimpijskih športnih centrov 

 

Projekt ima zagotovo možnost dodatnega razvoja in boljši potencial, pri čemer pa bo nujno 

z zakonodajo doseči, da so panožni športni centri prednostno sofinancirani, s čimer do 

sedaj nismo uspeli.  

 

 



9.3 Razvoj informacijskega sistema za področje športa za vse v okviru 
integralnega informacijskega sistema 

 

V sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica je bil razvit nacionalni portal infosport.si, 

kot osrednji portal, ki ponuja pregled športne vadbe, športno-rekreativnih prireditev ter 

drugih športnih in s športom povezanih dogodkov. Ob podpori Fundacije za šport smo s 

projektom Javni servis za podporo športu za vse uspeli spodbuditi izvajalce programov k 

aktivaciji portala, v katerem se je zbralo od 6.000 do blizu 8.000 dogodkov na letni ravni. 

Ob tem smo se povezovali tudi s portalom rekreacija.si, kjer je ostal nerešljiv izziv 

sinhronizacija obeh portalov, s čimer smo sicer želeli zagotovili večjo pestrost vsebin.  

 

V okviru projekta Javni servis za podporo športu za vse smo sodelovali s številnimi 

partnerskimi mediji, ki so redno objavljali rubriko »povabilo na rekreacijo« (napovednik 

dogodkov, ki smo ga oblikovali iz podatkov na portalih), v letu 2016 pa smo to področje 

nadgradili z dogovorom z STA, ki na brezplačnem portalu redno objavlja napovednike 

dogodkov, foto in video reportaže.  

 

Kljub številnim aktivnostim integralni informacijski sistem, spletni in mobilni portal 

infosport.si, ni zaživel kot smo načrtovali predvsem zaradi slabe odzivnosti lastnika in 

upravljalca (Zavod Planica). Realizacija je bila nižja od želene, možnosti rešitve pa precej 

neoptimistične. Zato smo v drugi polovici leta 2018 začeli pogovore o razvoju lastnega 

informacijskega sistema (vezano na razvoj sistema namenjenega izvrševanju javnih 

pooblastil na področju tekmovalnega športa) tudi v povezavi z Nacionalno športno kartico 

kot bonitetnim sistemom za športno aktivne prebivalce.   

 

9.4 Povečanje števila promocijskih kanalov 
 

S ciljem povečanja števila promocijskih kanalov smo v sodelovanju z oddelkom za odnose 

z javnostmi ohranjali in nadgrajevali mrežo medijev na nacionalnem in lokalnem nivoju 

predvsem pri posameznih projektih, ki so se pretežno odvijali na lokalni ravni (Moja 

olimpijska norma, Slovenska bakla, Športne igre zaposlenih in drugi), ter Evropski teden 

športa, kot osrednji nacionalni projekt, ki spodbuja h redni telesni vadbi.  

 

Vključevanje vsebin s področja zdravega življenjskega sloga s športom v tradicionalne in 

nove medije smo skušali zagotavljati s proaktivnim sodelovanjem z uredništvi posameznih 

medijev predvsem na nacionalnem nivoju; primer: Moja olimpijska norma, Olimpijski 

http://infosport.si/
http://rekreacija.si/


festival, Evropski teden športa, kjer je septembra 2018 na našo ponudbo izšla posebna 

priloga Dela posvečena temu tednu v nakladi 85.000 izvodov (priloga Dela in Slovenskih 

novic).  

 

Za projekt Moja olimpijska norma smo v letu 2016 nadgradili mobilno aplikacijo Team 

Slovenia, ki je ponujala merjenje Cooperjevega tekaškega testa kot osnovnega testa 

telesne vzdržljivosti. V dveh letih je nadgradnja generirala 643 uporabnikov.   

 

Ob oglaševalskih kampanjah posameznih promocijskih projektov: Športne igre 

zaposlenih, Olimpijski festival, Moja olimpijska norma, Olimpijski dan starejših, Dan 

s športniki invalidi, smo enkrat letno izvedli intenzivno medijsko kampanjo Bodi aktiven, 

ki spodbuja h gibanju in redni telesni vadbi. 

 

V okviru projektov Razvoj kadrov v športu in Evropski teden športa smo v sodelovanju s 

kineziologi pripravili priporočila za vadbo za različne ciljne skupine in priložnosti: vadba 

na delovnem mestu (4 sklopi vaj), vadba invalidov (15 videov s krepilnimi in razteznimi 

vajami) in priporočila za vadbo na poti.   

 

Pomembno je izpostaviti tudi promocijski projekt namenjen osvetlitvi problematike 

enakosti spolov. Na podlagi podatkov raziskave o položaju žensk v športu (izvedena v 

letu 2015) smo ob podpori Mednarodnega olimpijskega komiteja v letu 2016 organizirali 

okroglo mizo in dva regijska seminarja, katerih cilj je bil oblikovanje smernic za 

vključevanje žensk na visoke položaje v športu.    

 

Eden pomembnih ciljev v okviru tega ukrepa je uravnotežiti medijsko pojavnost vsebin 

različnih pojavnih oblik športa, zato smo se posluževali tudi poslovnega sodelovanja z 

mediji (t.i. plačan PR). V prihodnje želimo to dosegati z učinkovitejšo (interno) 

organiziranostjo, ki mora predvsem rezultirati v zagotavljanju medijske podpore 

programom in aktivnostim OKS-ZŠZ na področju športa za vse in športa na lokalni ravni, 

kar ni dovolj izkoriščeno.  

 

9.5 Povečanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev 
 

V mandatnem obdobju 2014-2018 smo izvedli 219 lastnih množičnih športnih 

dogodkov in prireditev, na katerih je sodelovalo 91.905 aktivnih posameznikov. 



Največji delež so predstavljali dogodki za otroke, sledijo projekti namenjeni splošni 

javnosti, zaposlenim ter starejšim in invalidom.  

> Otroci (Mini olimpijada, Olimpijski festival):  165 dogodkov, 78.475 aktivnih 

udeležencev 

> Splošna javnost (Olimpijski dan, Moja olimpijska norma, Slovenska bakla): 25, 

dogodkov, 11.600 udeležencev 

> Zaposleni (športne igre zaposlenih): 24 dogodkov, 3.420 udeležencev, 193 podjetij 

> Starejši (Aktivni dan starejših, Olimpijski dan starejših): 3 dogodki, 2.250 udeležencev 

> Invalidi (dan s športniki invalidi): 2 dogodka,  230 udeležencev 

 

Zgoraj navedeni podatki pa ne vključujejo podatkov Evropskega tedna športa, kjer smo 

samo v septembru 2018 uspeli povezati 238 dogodkov, na katerih je sodelovalo več kot 

113.000 posameznikov. Podatki ne vključujejo niti projektov in programov, kjer OKS-ZŠZ 

sodeluje kot partner. 

 

V vse promocijske projekte smo si prizadevali vključiti vrhunske športnike, saj podatki 

raziskav kažejo, da so pomemben motivator pri ukvarjanju s športom. V tem smislu 

izstopata predvsem projekta Slovenska bakla, kjer smo vključili 36 olimpijcev in 3 

paraolimpijce, Olimpijski festival, na katerem vsako leto sodeluje med 27 in 33 športnikov, 

in Mini olimpijada, kjer prav tako v program vključimo vsaj enega vrhunskega športnika.  

 

V sodelovanju s Komisijo za zamejski šport vsako leto junija organiziramo srečanje 

slovenskih zamejski športnikov, kjer pripravimo tekmovanje v 4-ih panogah: nogomet, 

namizni tenis, košarka in odbojka. Na dogodku sodeluje med 160 in 180 športniki, ki jih 

gostimo v različnih krajih po Sloveniji (Brežice, Ljubljana, Celje, Bled s Pokljuko). 

 

Z namenom povečanja kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev smo 

načrtovali razvoj standarda kakovosti športno-rekreativnih dogodkov in zagotavljanje 

bonitet kakovostnim programom, vendar ta aktivnost ni realizirana.  

 

9.6 Razvoj programov za različne ciljne skupine  
 

Na podlagi analize obstoječih programov športa za vse na slovenskem trgu in specifike 

posameznih ciljnih javnosti ter podatkih Eurobarometra (2017), ki kažejo delež gibalno 

aktivnih prebivalcev, ugotavljamo da je Slovenija močno nad evropskim povprečjem. Kljub 

temu pa je kar 24% populacije poponoma gibalno neaktivnih (EU povprečje: 46%). Pri 



tem izstopajo starejši (predvsem moški in ženske nad 55 let), upokojenci, nezaposleni ter 

gospodinje in gospodinjci. Za vse navedene velja, da več kot polovica populacije v tej 

kategoriji ni nikoli ali redko telesno aktivna. V pozitivno smer izstopajo študentje, 

samozaposleni in managerji, kjer je »problematična« manj kot tretjina populacije v 

posamezni skupini. Zaskrbljujoče pa je, da se delež neaktivnih povečuje. Med letoma 

2013 in 2017 se je v Sloveniji povečal za 2%, na ravni EU za 4%. 

 

Na podlagi teh podatkov smo v sodelovanju z relevantnimi partnerji oblikovali programe, 

ki osveščajo o pomenu redne telesne dejavnosti in vabijo k zdravemu načinu življenja z 

gibanjem in športom, s čimer želimo predvsem spodbuditi gibalno ne aktivne ali redko 

aktivne: 

> Evropski teden športa     splošna javnost  

> Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom  splošna javnost ter  

      preko posameznih partnerjev specifične 

javnosti 

> Olimpijski dan (Vzljubi šport skupaj z nami)  splošna javnost 

 

Hkrati smo razvili številne promocijske projekte, kjer s športnimi in s športom povezanimi 

vsebinami želimo ponuditi priložnost, da se ljudje spoznajo z različnimi športnimi 

panogami in jih vključijo v svoj vsak dan. Pri tem smo sledili cilju, da ponudimo programe 

za vse ciljne javnosti, posebno pozornost pa namenili glede na delež neaktivnih t.i. 

»kritičnim skupinam«: 

> Mini olimpijada     predšolski in osnovnošolski otroci (4 do 9 let) 

> Olimpijski festival    osnovnošolski otroci in srednja šola (6 do 16 let) 

> Športne igre zaposlenih  zaposleni (in strateški management) 

> Aktivni dan starejših   (predvsem) upokojenci 

> Dan s športniki invalidi  invalidi (in ostali) 

> Moja olimpijska norma splošna javnost 

> Slovenska bakla   splošna javnost 

> Slovenija planinari   splošna javnost 

 

Vsi programi, ki jih izvaja OKS-ZŠZ so za udeležence popolnoma brezplačni, s čimer 

želimo omogočiti dostopnost slehernemu posamezniku. Hkrati v izvedbo programov 

vključujemo izobražen ali usposobljen strokovni kader, s čimer sledimo kakovostni izvedbi 

in strokovnosti vsebin.  



 

Novembra 2015 smo s Skupino SIJ podpisali dogovor o sodelovanju pri postavitvi 

zunanjih športnih poligonov. V treh letih smo jih v sodelovanju z regijskimi pisarnami in 

lokalnimi skupnostmi postavili in uradno otvorili 6 širom Slovenije: Jesenice, Murska 

Sobota, Ljubljana, Grosuplje, Nova Gorica, Mozirje (načrtovano v letu 2018). 

 

9.7 Vzpostavitev bonitetnega sistema za športno aktivne prebivalce 
 

S projektom Nacionalna športna kartica je bil vzpostavljen bonitetni sistem, ki preko 

partnerjev ponuja različne ugodnosti za športno aktivne prebivalce. Projekt bo v prihodnje 

zahteval nadgradnjo tako v smislu širitve bonitet kot promocije kartice kot take.  

 

9.8 Integracija invalidov na množične športne dogodke in prireditve 
 

V sodelovanju z Zvezo za šport invalidov smo izvedli nekatere projekte, ki opozarjajo na 

pomen gibalne aktivnosti tudi pri posameznikih, ki so hendikepirani, in osveščali o pomenu 

integracije invalidov na množične športne dogodke in prireditve:  

> Kongres športa za vse 2018 z osrednjo temo Športna rekreacija invalidov 

> Dan s športniki invalidi 2017 in 2018 

> Olmpijski festival (vse septembrske izvedbe) 

 

9.9 Mednarodna dejavnost 
 

OKS-ZŠZ je zelo aktiven član dveh svetovnih združenj, ki delujeta na področju športa za 

vse (TAFISA in WFCS) s ciljem vzpostavitve vodilne in vplivne članice obeh organizacij v 

regiji.  

 

Aktivnosti v TAFISA: 

 članstvo od leta 2015 

 predstavnik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik, član Board of Directors (mandat 2017-

2021) 

 izvedba projektov TAFISA v Sloveniji: TAFISA World Challange Day (maj 2016), Take 

Back your street-Take back your future (maj 2016), TAFISA World Games Jakarta 

(november 2017), TAFISA World Challange Day (maj 2018), in TAFISA European 

Games (avgust 2018), ...  

 organizator 1. TAFISA evropske konference (september 2016) 



 organizator 27. Svetovnega kongresa TAFISA 2021 (skupaj s Športno unijo Slovenije) 

 aktivna vloga pri pridobitvi certifikata »Ljubljana, Active Global City« 

 

Aktivnosti v WFCS (World Federation for Company Sport): 

 članstvo od leta 2016 

 udeležba na mednarodnih igrah športa v podjetjih: evropske poletne igre Madonna di 

Campiglio 2017, evropske zimske igre Kopaonik 2018, 

 aktivni promotor in udeleženec projekta Run and Walk Challange,   

 vložena kandidatura za organizacijo Svetovnih iger 2022 v Ljubljani (izbor junija 2019). 

 

Hkrati smo aktivni partner v EU projektih z relevantno vsebino in projektnimi cilji: 

 nacionalni koordinator Evropskega tedna športa od leta 2015, ko je iniciativa zaživela,  

 partner v projektu Sport parks inspired by the Olympics, 

 partner v projektu European meetings for Comapany Sport. 

 

 



10 RAZVOJ ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI 

 

Aktivnosti na področju športa za vse in športa na lokalni ravni se močno prepletajo, saj 

sta tudi organizacijsko obe področji združeni v enem stebru delovanja OKS-ZŠZ. Glavne 

aktivnosti delovanja na lokalni ravni so bile usmerjene predvsem v ustvarjanje mreže 

športnih organizacij na lokalni ravni, organiziranosti in povezovanju civilne športne sfere 

ter podpori članicam, pri čemer so bile glavne aktivnosti usmerjene v naslednje ukrepe:  

 

10.1 Širitev mreže lokalnih športnih zvez (pokrivanje nepovezanih okolij) 
 

Eden osrednjih ciljev aktualnega vodstva OKS-ZŠZ v tem mandatu je bilo povečanje 

števila lokalnih športnih zvez za 25% s povezovanjem civilne športne sfere v organizirano 

obliko v vseh tistih okoljih, kjer je to potrebno in smiselno. Ob sodelovanju regijskih pisarn 

OKS-ZŠZ je v tem obdobju novo ustanovljenih, reakitiviranih ali v postopku 

ustanovitve 18 občinskih športnih zvez, kar pomeni 26,5% povečanje. Naketere med 

njimi so tudi že sprejete v članistvo OKS-ZŠZ (primer: Športna unija Slovenije in mnoge 

lokalne športne zveze).  

 

Pomembna aktivnost s ciljem učinkovite organiziranosti in povezovanja civilne športne 

sfere je bila vzpostavitev ponovnega delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ in  vzpodbuda 

k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za 

delovanje. Na podlagi sklepa IO OKS-ZŠZ je vlogo regijske pisarne OKS-ZŠZ prevzelo 

15 občinskih športnih zvez in jo praviloma uspešno opravljalo.  

 

Regijske pisarne so prevzele vlogo aktivnega partnerja pri uresničevanju strategije OKS-

ZŠZ na lokalni ravni, njihov osnovni namen pa predvsem: 

 pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov 

razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je 

izražen interes društev za njihovo ustanovitev, 

 pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri 

zastopanju njihovih interesov v matičnih lokalnih skupnostih, 

 uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim 

programom športa 2014 – 2023, 

 organizirati posvete na temo aktualne zakonodaje in drugih strokovnih vprašanj, 

 sodelovanje v vseh programih in aktivnostih OKS-ZŠZ na lokalnem nivoju, 



 povezovanje z lokalnimi mediji. 

 

10.2 Uvajanje standarda kakovosti delovanja v športnih organizacij 
 

Mestna občina Ljubljana je v sklopu dogodkov, ki jih je gostil Mednarodni olimpijski komite 

v času MOI v Buenos Airesu prejela priznanje, certifikat Active Global City, saj je uspešno 

implementirala model upravljanja, športno strategijo in delovno prakso, katere namen je 

motivirati občane h gibanju, predvsem tiste, ki jim zaradi nezdravega načina življenja in 

neredne telesne aktivnosti grozi razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Prva svetovna 

aktivna mesta, Ljubljana v družbi Buenos Aires, Hamburg, Lillehammer, Liverpool in 

Richmond, so si naziv zagotovila z aktivnim prizadevanjem, da svojim občanom nudijo 

številne možnosti in raznovrstne aktivnosti, ki spodbujajo h gibanju in športu. S tem pa je 

Ljubljana pridobila pravico, da postane vodilna v regiji in širi projekt. V prizadevanjih za 

pridobitev certifikata ACG je aktivno sodeloval OKS-ZŠZ, saj je bil uvodni sestanek 

novembra 2015 realiziran na pobudo vodstva OKS-ZŠZ. Maja 2016 smo v okviru tega 

projekta v SOIC gostili tudi delavnico, na kateri je sodelovalo 25 predstavnikov športnih 

organizacij. 

 

V okviru ukrepa »uvajanje standarda kakovosti delovanja športnih organizacij« je bil cilj 

tudi razvoj standarda kakovosti za druge deležnike: športno društvo, športna vadba, 

športno-rekreativna prireditev, kar ni dokončano in v celoti realizirano.  

 

10.3 Ureditev primernega statusa regijskih pisarn OKS-ZŠZ in povečanje 
učinkovitosti njihovega delovanja  

 

OKS-ZŠZ je v tem mandatu povečal število in vzpostavil mrežo 15-ih regijskih pisarn OKS-

ZŠZ, ki opravljajo vlogo aktivnega partnerja OKS-ZŠZ pri številnih aktivnostih, predvsem 

pa: 

> ustanavljanju, reaktiviranju ali začetku postopkov ustanovitve lokalnih športnih zvez 

(18 občinskih športnih zvez) 

> uveljavitvi modela financiranja športa na lokalni ravni (realiziranih 7 regijskih posvetov 

v letu 2015) 

> izvedbi promocijskih projektov OKS-ZŠZ: Športne igre zaposlenih, Moja olimpijska 

norma, Slovenska bakla, Mini olimpijada (izvedenih 209 dogodkov v mandatu) 

> izvedbi srečanja zamejskih športnikov (4 dogodki) 

> opozarjanju na razpise in nudenju pomoči pri pripravi kandidatur 



> nudenju pomoči športnim društvom pri zastopanju njihovih interesov v občinah, v 

katerih ni ustanovljenih občinskih športnih zvez (preko 100 sestankov) 

> zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar 

Infosport.si (6000-8000 vnosov na letni ravni)  

> zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji 

in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno 

povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni (ažuriranje na 

letni ravni) 

> pripravi predlogov za podeljevanje priznanj OKS-ZŠZ, Bloudkova priznanja in nagrade 

ter pripravi predlogov za nominacijo na druga priznanja, ki jih razpiše OKS-ZŠZ ali 

MOK  

> po pooblastilu regijska pisarna podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim 

organizacijam v svoji regiji. 

 

S ciljem transparentnosti sofinanciranja delovanja in spodbude pri povečanju učinkovitosti 

delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ samo razvili merila, na podlagi katerih je delo 

vrednoteno. Tvorijo jih štirje glavni kriteriji: 

 velikost regije 

 ustvarjanje mreže lokalnih športnih zvez 

 izvedba programov in projektov (OKS-ZŠZ, lastni projekti, projekti v regiji)  

 aktivnost dela regijske pisarne (učinkovitost, samoiniciativnost, pestrost programov, 

ipd.) 

 

Izvedenih je bilo 31 sestankov vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ. 

 

10.4 Vključevanje predstavnikov lokalnih športnih organizacij  v procese in 
organe odločanja 

 

OKS-ZŠZ je junija letos sprejel spremembo Pravil, pri čemer smo pomembo pozornost 

namenili vključevanju predstavnikov lokalnih športnih organizacij v Skupščino, Strokovni 

svet športa za vse in športa na lokalni ravni ter drugih delovnih teles in komisij OKS-ZŠZ. 

Število predstavnikov lokalnih športnih zvez v Skupščini se je iz 24 povečalo na 30 

delegatov, pri čemer smo regijsko razdelitev uskladili z razdelitvijo občin v okviru 

delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ, in sicer: Brežice, Celje, Grosuplje, Jesenice, Koper, 

Kranj, Ljubljana, Maribor, Moravske Toplice, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, 

Velenje in Slovenj Gradec.  



 

V dialogu z državo se zavzemamo za zagotavljanje kvote predstavnikov lokalnih športnih 

organizacij v strokovne odbore, svet vlade ter na druga za šport pomembna področja.  

 

10.5 Koordinacija zastopanja interesov lokalnih športnih organizacij na lokalni in 
nacionalni ravni 

 

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 je prvi 

podpredsednik OKS-ZŠZ vsaj enkrat obiskal 152 županov in županj (5.11.2018), kar 

predstavlja 71,7% vseh občin.  

 

Želimo si spodbuditi sodelovanje pri javnih obravnavah pomembnih pravnih aktov in 

usklajevanju skupnih stališč. Ena pomembnejših v tem mandatu je bila problematika 

Davčnih blagajn. Poenotenje in skupno zastopanje stališč slovenskega športa, ki so jih 

tudi preko medijskih aktivnosti izrazili OKS-ZŠZ, Planinska zveza Slovenije, Zveza društev 

upokojencev Slovenije in CNVOS, je uspelo. Pristojno ministrstvo je objavilo spremembo 

Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodatno vrednost in nevladne organizacije pod 

določenimi pogoji oprostilo izdaje računa.  

 

10.6 Izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij 
 

V okviru številnih razvojnih projektov, kongresih, posvetih, konferencah in drugih oblikah 

strokovnih srečanj, smo pomemben del programa namenili predstavitvam primerov dobrih 

praks s ciljem izmenjave znanj in izkušenj iz različnih okolij. 

 

V obravnavanem obdobju smo na letni ravni organizirali dvodnevni kongres športa za vse 

in enkrat letno strokovni posvet občinskih športnih zvez ter drugih, glede na vsebinsko 

tematiko, zainteresiranih javnosti: 

> Kongres športa za vse (dvodnevni dogodek) z osrednjo temo: gibalna aktivnost 

zaposlenih (2016), športna rekreacija starejših (2016), sodelovanje športne in 

medicinske stroke (2017), športna rekracija invalidov (2018); na posameznem 

kongresu je sodelovalo od 150-190 udeležencev. 



> Posvet občinskih športnih zvez (dvodnevni dogodek), kjer smo obravnavali aktualno 

problematiko: Strategija OKS-ZŠZ na lokalni ravni (2017), Aktualna problematika 

ZŠpo-1 in Usposabljanje v športu (2018); sodelovalo je 50-90 udeležencev. 

> 1. TAFISA evropska konferenca (dvodnevni dogodek, 2016), na kateri je sodelovalo 

61 udeležencev iz 16 držav. 

 

Z lastnim znanjem in viri smo sodelovali v projektih, ki jih izvajajo partnerske organizacije, 

s ciljem uspešne realizacije programov in aktivnosti, ki zasledujejo enake strateške cilje  

(primer: Simbioza giba). 

 

Kot aktivni partner smo sodelovali na nacionalnem posvetu o prehrani in gibanju, ki ga 

vodi Ministrstvo za zdravje.  

 

10.7 Širitev bonitet OKS-ZŠZ za potrebe lokalnih športnih organizacij  
 

Promocija bonitet partnerjev OKS-ZŠZ med lokalnimi športnimi organizacijami je bila ena 

od točk progama posveta z občinskimi športnimi zvezami v letu 2017. Ob tem smo z 

direktno pošto glede na interes skrbeli za učinkovito koriščanje bonitet. Hkrati v dogovorih 

s potencialnimi novimi poslovnimi partnerji OKS-ZŠZ skrbimo za priznavanje dodatnih 

ugodnosti svojim članicam.  

 

10.8 Vplivanje na odločitve, povezane z zagotavljanjem financiranja lokalnih 
športnih organizacij 

 

V letu 2014 je stopil v veljavo nov Nacionalni program športa 2014 -2023 in njegov 

Izvedbeni načrt, ki k ureditvi področja pristopa pregledneje ter v primerjavi z minulim 

omogoča organiziranost športa po sodobnejšem ustroju. Da bi uskladili sistem financiranja 

športa na lokalni ravni, se je OKS-ZŠZ skupaj z športnimi zvezami občin lotil priprave 

Modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v 

občini, ki zajema vsa področja nove nacionalne strategije, ki so bile priznane kot javni 

interes športa. Upoštevani so tudi primeri dobrih praks iz lokalnih okolij in zagotovljena je 

univerzalnost uporabe kriterijev tako za male kakor tudi za srednje in velike občine. Ta 

dva dokumenta sta bila na voljo občinam kot vzorec pri oblikovanju novih dokumentov za 

potrebe športa v posamezni občini. Z namenom uveljavitve predstavljenih dokumentov 

smo v  novembru 2015 organizirali 7 regijskih posvetov.  

  



Na podlagi novega Zakona o športu smo letu 2016 pripravili tudi predlog  Odloka o 

postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini, ki smo ga želeli skupaj z MIZŠ na 

skupnem posvetu predstaviti zainteresirani javnosti. 

 

V sodelovanju s strokovnjaki in zunanjimi sodelavci, ki imajo številne praktične izkušnje 

pri pripravi razpisov LPŠ na lokalni ravni nudimo pomoč in aktivno sodelujemo s 

predstavniki športnih zvez in lokalnih skupnosti.  

 

10.9 Povečanje števila zaposlenih strokovnih kadrov v lokalnih okoljih 
 

Slovenska olimpijska akademija preko programa ACMS ob podpori Olimpijske 

solidarnosti izvaja usposabljanje za strokovno organizacijsko delo, kar je ena od aktivnosti 

pri povečanju števila zaposlenih strokovnih kadrov v lokalnih okoljih.  

 

Lokalnim skupnostim in športnim zvezam nudimo pomoč pri razvoju programov občinskih 

panožnih športnih šol (Kranj, Maribor). Neuspešni smo v dialogu z državo, da bi v LPŠ 

vključila sofinanciranje občinskih panožnih športnih šol na nacionalni ravni.  

 

Skladno z ZŠpo-1 je OKS-ZŠZ edini nosilec programov usposabljanja za področje športne 

rekreacije in športa starejših. Konec leta 2018 smo programe vložili akreditacijski komisiji 

za pridobitev soglasja. Predvidena je izvedba v letu 2019 z namero, da se uveljavi tudi 

možnost usposabljanja na daljavo. OKS-ZŠZ si je prizadeval za modularnost programov 

(specialne vsebine, ki se uvrščajo v športno rekreacijo), s čimer bi bila zagotovljena večja 

strokovnost, vendar sprejeti pravilnik tega ne omogoča. Kljub neugodnemu pravilniku se 

išče rešitev, da bi pomembno vlogo pri usposabljanju strokovnih delavcev ohranile tiste 

nacionalne športne zveze, ki s svojimi programi zagotavljajo specialna znanja za 

kakovostno delo na področju športne rekreacije in športa starejših.  

 

10.10 Ozaveščanje ljudi o pomenu prostovoljnega dela v športu 
 

S posameznimi, predvsem PR aktivnostmi, smo ozaveščali o pomenu prostovoljstva in 

njegovi vlogi v slovenskem športu. Kljub temu pa bo potrebno v prihodnje temu področju 

posvetiti mnogo več pozornosti, saj sistemski ukrepi kot so na primer usposabljanje 

prostovoljcev za kakovostno izvajanje nalog (program mentorstvo, organizacija različnih 

delavnic) in razvoj modela vrednotenja prostovoljnega dela, izdelava statističnih poročil o 

prostovoljnem delu in nekateri drugi ukrepi niso realizirani.   



11 RAZVOJ POSLOVNE ODLIČNOSTI 

 

Poslovna odličnost je ključna usmeritev Olimpijskega komiteja Slovenije na poslovnem 

področju, ki krovni slovenski športni preko poslovnega modela in marketinškega programa 

zagotavlja pomemben del sredstev, ki financirajo programe in projekte. V preteklem 

mandatnem obdobju smo glavni poudarek svojih aktivnosti usmerjali v kakovostno 

sodelovanje s sponzorji in partnerji Olimpijskega komiteja Slovenije in v projekte, ki 

zvišujejo ugled OKS-ZŠZ tako v svetu, kot doma ter prinašajo dodatne poslovne prihodke. 

Poleg tega smo uvedli še bolj transparentno poslovanje ter skrbno skrbeli tudi za 

optimizacijo stroškov znotraj organizacije, kar se je na koncu odrazilo v pozitivnih letnih 

poslovnih izidih OKS-ZŠZ.  

 

Ključni poslovni mejniki preteklega obdobja so nedvomno najvišji poslovni prihodki in 

celotni prihodki v zgodovini OKS-ZŠZ, nadaljevanja sodelovanja z večino dolgoletnih 

sponzorjev in partnerje ter pridobitev novih sponzorjev in partnerjev, prenova Celostne 

grafične podobe OKS-ZŠZ in Smernic ravnanja s poslovnimi partnerji, nadgradnja 

informacijsko poslovnega sistema, razvoj licenčnega programa OKS-ZŠZ tudi z 

prehranskimi in otroškimi izdelki, ponovna izvedba Slovenske hiše, SPORTO nagrada za 

marketinško – komunikacijske aktivnosti, uvedba maskote Foksi ter pridobitev sredstev 

Olimpijske solidarnosti, ki so omogočile gradnjo Slovenskega olimpijskega 

izobraževalnega centra.  

 

11.1 Krepitev mednarodnega ugleda in položaja OKS-ZŠZ 
 

OKS-ZŠZ je po 8 letih zopet izvedel projekt Slovenska hiša, ki močna prispeva k večjemu 

mednarodnemu ugledu organizacije. Več kot 3.000 gostov je med Olimpijskimi igrami v 

Pjongčangu obiskalo Slovensko hišo, ki jo je podprl več kot 30 poslovnih partnerjev. 

Prepoznavnost Slovenske hiše v Sloveniji je bila 77%, OKS-ZŠZ pa je projekt zaključil 

tudi v zelenih številkah.  

 

Drug pomemben dogodek za krepitev mednarodnega ugleda je bil otvoritev Slovenskega 

olimpijskega izobraževalnega centra, ki se ga je udeležil tudi predsednik MOK dr. Thomas 

Bach, ki je prvič obiskal Slovenijo. 

 



11.2 Vzpostavitev sodobnega sistema poslovnih procesov, usklajenih s standardi 
kakovosti delovanja   

 

OKS-ZŠZ je v tem mandatu uvedel CRM in dokumentni sistem, ki omogočata sodoben 

sistem in način poslovanja, hkrati pa je s tem nadgradil tudi sledljivost poslovnih transakcij. 

S tem je razbremenil zaposlene in uvedel sistematični pristop hranjenju dokumentacije in 

dostopanja do skupnih dokumentov. 

 

11.3 Analiza in nadgradnja sponzorskega modela z vidika vsebine in obsega, 
 

OKS-ZŠZ je prenovil Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji in nadgradil marketinški 

program OKS-ZŠZ za sponzorje, ki mu je dodal projekte na področju športa za vse. Prav 

tako je v poslovni model dodal strokovne partnerje OKS-ZŠZ, ter partnerje in dobavitelje 

Slovenske hiše. OKS-ZŠZ je v zadnjem štiriletnem obdobju podaljšal sodelovanje z večino 

pomembnih dolgoletnih sponzorjev in partnerjev, hkrati pa je v olimpijsko družino pritegnil 

še nekaj novih pomembnih podjetij (Slovenske železnice, Ljubljanske mlekarne, Coca 

Cola, Toyota,…) 

 

11.4 Krepitev položaja marketinga v razmerju do MOK in EOC 
 

OKS-ZŠZ ima v marketinški komisiji Evropskega olimpijskega komiteja svojega 

predstavnika Matica Švab, prav tako pa je predstavil več primerov dobrih praks na 

marketinških seminarjih MOK-a. K pomembnosti OKS-ZŠZ ima velik pomen tudi priprava 

Slovenske hiše na olimpijskih igrah, projekt, ki ga v praksi realizirajo samo najbolj razviti 

nacionalni olimpijski komiteji. 

 

11.5 Razvoj novih produktov in storitev v notranjem in zunanjem okolju, 
 

OKS-ZŠZ je nadaljeval z licenčnim programom, ki ga je razširil na prehranske izdelke 

(Alpsko mleko) in na licenčni program za otroke. Prav tako je marketinško odlično izvedel 

Slovensko hišo, razvil maskoto Lisjaka Foksija, ki ga lahko v svoje tržne namene 

uporabljajo tudi sponzorji. Z nekaj novimi projekti (Moja olimpijska norma, Slovenska 

bakla, Olimpijski festival, …) je sponzorjem ponudil tudi možnosti za aktiviranje njihovih 

pravic. 

 

 



11.6 Priprava novih modelov poslovnih partnerstev 
 

OKS-ZŠZ je prenovil Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji nadgradil sodelovanje s 

top partnerji MOK-a. Coca Cola je postala sponzor, sodelovanje pa se je okrepilo z 

Omego, Samsungom in P&G-jem ter Panasonicom. 

 

11.7 Izmenjava dobrih praks iz različnih okolij 
 

Aktivno sodelujemo v regionalni marketinški skupini, kjer je v ospredju prav izmenjava 

dobrih praks. Tak je primer Slovenske hiše, kjer smo veliko sodelovali s Čehi in Avstrijci 

ter razvoj maskote Foksi na podlage maskote  srbskega olimpijskega komiteja. Velik del 

pozornosti je namenjen tudi razvoju licenčnega programa nacionalnih olimpijskih 

komitejev. 

 

11.8 Večanje števila bonitet za članice 
 

Redno povečujemo število bonitet za članice OKS-ZŠZ. 13 sponzorjev in partnerjev OKS 

omogoča dodatne popuste in ugodnosti za članice OKS. V prihodnje načrtujemo to število 

še povečati in tako pomagati zvezam članicam k ugodnejšemu poslovanju. 

 

11.9 Priprava predlogov prevzemanja javnih pooblastil za OKS-ZŠZ in 
zagotavljanje javnih finančnih sredstev za naloge, ki jih OKS-ZŠZ izvaja v 
javnem interesu 

 

OKS-ZŠZ je v procesu priprave novega zakona o športu predlagal in bil uspešen pri 

prevzemu javnih pooblastil za vodenje evidence o registriranih ter kategoriziranih 

športnikih, pripravi programa usposabljanja za športno rekreacijo in šport starejših, 

pripravi kriterijev in prednostne liste za zaposlovanje športnikov v javni upravi. Za 

omenjene naloge je OKS-ZŠZ obenem pridobil tudi javna sredstva. 

 

11.10 Vzpostavitev učinkovitega sistema kandidiranja in pridobivanja sredstev EU 
 

V mandatu 2014 – 2018 smo močno povečali črpanje evropskih sredstev (že preko 2 mio 

EUR letno) in pridobil več evropskih projektov, kar potrjuje pravilno usmeritev OKS-ZŠZ, 

ki večino svojih projektov želi povezovati tudi z ostalimi partnerji iz Evrope. 

 

 



11.11 Izboljšanje črpanja sredstev olimpijske solidarnosti MOK 
 

OKS-ZŠZ se je še bolj strateško lotil črpanja sredstev olimpijske solidarnosti MOK, kar se 

je odrazilo v povečanju pridobljenih sredstev olimpijske solidarnost in uspešno izvedel tudi 

kandidaturo za sredstva s katerimi smo zgradili Slovenski olimpijski izobraževalni center. 

 

11.12 Izboljšanje procesov kontrole in nadzora nad finančnim poslovanjem 
 

Za izboljšanje procesov kontrole in nadzora nad finančnim poslovanjem uvedli Letni 

delovni načrt, ki se sprejema že v decembru tekočega leta za prihodnje leto, prav tako pa 

na mesečni ravni spremlja finančno realizacijo poslovanja. Poleg tega nam uvedba 

poslovnega-informacijskega sistema omogoča boljšo in natančnejšo kontrolo poslovanja. 

 

11.13 Razvoj in nadgradnja sodobnih komunikacijskih poti z namenom 
uspešnega trženja 

 

Z namenom razvoja in nadgradnje sodobnih komunikacijskih poti uspešno razvijamo 

digitalna omrežja, ki nam omogočajo direktno komuniciranje z različnimi javnostmi, hkrati 

pa sponzorjem omogočajo, da neposredno nagovarjajo naše sledilce. OKS-ZŠZ na ta 

način lahko neposredno nagovarja že preko 150.000 uporabnikov. 

 

11.14 Razvoj in ravnanje s podobo slovenskega športa 
 

Prenovili smo CGP razvoja slovenskega športa ter dodali navodila za pripravo nacionalnih 

kolekcij za reprezentance. Prav tako smo v sodelovanju z uvoznik za Peak (veliki sponzor 

OKS), podjetjem Eurocom, pripravili zimsko nacionalno kolekcijo oblačil. Eurocom pa je 

posledično povečal tudi zalogo, kar se je odrazilo v močno razširjeni uporabi nacionalnih 

kompletov oblačil.  

 

11.15 Uravnoteženje pojavljanja različnih vsebin OKS-ZŠZ v medijih 
 

Že samo ime Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez pove, da je dejavnost 

krovne športne organizacije v Sloveniji razvejana od športa za vse, skrbi za zdravo 

življenje in rekreacijo pa do upravljanja z več-športnimi tekmovanji na ravni vrhunskega 

športa, urejanja na področju kategorizacije, licenciranja, zdravstvenega zavarovanja, 

športnih štipendij… Vse omenjeno je seveda potrebno ustrezno komunicirati z različnimi, 

domačimi in mednarodnimi javnostmi ter tudi notranjo javnostjo. PR oddelek OKS-ZŠZ 



redno obvešča o najpomembnejši dogodkih,  dejavnostih strokovnih služb OKS-ZŠZ in 

aktualnem dogajanju. Prav zato, ker so, predvsem za športno javnost zanimiva športna 

dogajanja-tekmovanja, je potrebno še več napora vložiti za zagotavljanje ustreznih 

informacij tudi z ostalih področjih življenja in dela OKS ZŠZ. To počnemo s pomočjo 

standardnih komunikacijskih orodij in številnih promocijskih akcij (Slovenska hiša med 

olimpijskimi igrami v Pjongčangu, javna predstavitev olimpijske kolekcije,…) na kanalih: 

Olimpijski krogi, e krogi, članki v dnevnem tisku, članki v elektronskih medijih, oddaje na 

nacionalnem radiju in televiziji, produkcija vsebin in informiranje v družabnih medijih OKS: 

Facebook, Twiter, Instagram, Linkedin, Youtube kanali, spletna stran OKS. 

  



12 FINANCIRANJE 

  

V preteklem mandatnem obdobju je OKS-ZŠZ večino prihodkov ustvaril s sodelovanjem 

z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Fundacijo za šport, Mednarodnim 

olimpijskim komitejem ter sponzorji in partnerji Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Pomemben delež prihodkov sestavljajo tudi aktivnosti iz lastne dejavnosti in evropski 

projekti. V preteklem mandatnem obdobju smo zabeležili najvišje prihodke tako v 

olimpijskem letu (2016 oz predvidoma tudi v letu 2018), kot tudi v neolimpijskem letu 

(2017). OKS je v mandatnem obdobju 2015-2017 posloval s pozitivnim poslovnim izidom, 

hkrati pa je pozitivno mnenje k poslovanju OKS-ZŠZ izdala tudi revizija. 

 

 

 

V preteklem mandatnem obdobju smo večino prihodkov ustvarili s sodelovanjem z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Fundacijo za šport, Mednarodnim 

olimpijskim komitejem ter sponzorji in partnerji Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Pomemben delež prihodkov sestavljajo tudi aktivnosti iz lastne dejavnosti in evropski 

projekti. V preteklem mandatnem obdobju smo zabeležili najvišje prihodke tako v 

olimpijskem letu (2016 oz predvidoma tudi v letu 2018), kot tudi v neolimpijskem letu 

(2017). OKS je v mandatnem obdobju 2015-2017 posloval s pozitivnim poslovnim izidom, 

hkrati pa je pozitivno mnenje k poslovanju OKS-ZŠZ izdala tudi revizija.  OKS je v 

mandatu 2014 - 2018 predvsem močno povečal prihodke na ravni evropskih projektov in 

34% 30% 32% 30%
20%

15%
13%

15%
12%

19%

18%
20% 18%

15%
7%

22%

13% 12%

13%

18%

10%

15% 14%

11%

8%

1%
8% 9%

19%
28%

6.009.074,00 €

5.844.039,32 €
6.976.228,14 €

6.417.542,32 €

9.541.908,15 €

5.724.282,00 € 5.838.581,17 €
6.952.997,73 € 6.402.069,74 €

9.476.501,11 €

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 Plan 2018

FINANCIRANJE OKS-ZŠZ

SPONZORSKA SREDSTVA POSLOVNI PRIHODKI FŠO

MIZŠ MOK PROJEKTI EU

VSI PRIHODKI VSI STROŠKI



v letu 2018 prvič presegel mejo 2 mio EUR prihodkov. Sponzorska sredstva in poslovni 

prihodki se gibljejo blizu 3 mio EUR in so višja v letih, ko OKS-ZŠZ izvaja projekt 

olimpijskih iger. V letu 2018 so poslovni prihodki najvišji na račun dividend Športne 

Loterije. Prihodki s strani MOK-a so bili najvišji v letu 2016, ko je OKS-ZŠZ pridobil 

dodatna sredstva za izgradnjo Slovenskega olimpijskega izobraževalnega sredstva. 

Redni prihodki MIZŠ in FŠO znašajo manj kot 30% sredstev (brez evropskih projektov 

pridobljenih preko MIZŠ), izjema je leto 2018, ko smo dobili dodatna sredstva s strani 

MIZŠ. 

 


