
Klub slovenskih olimpijcev je kot društvo deloval od 20.6.2005 in je bil izbrisan iz uradnega registra 30.3.2017. Naloge 

kluba olimpijcev in aktivnosti za olimpijce je 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.  

 

Na podlagi določb II. odstavka 68. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, je Izvršni 

odbor na seji dne 25. 9. 2018 izdal soglasje k Predlogu Poslovnika o delu Kluba slovenskih olimpijcev v spodaj navedeni 

vsebini.  

 

Klub slovenskih olimpijcev je na srečanju olimpijcev, ki je bilo v Ljubljani, dne 24. 9. 2018 sprejel  sledeči: 

 

 

 

Poslovnik o delu Kluba slovenskih olimpijcev 
 

 

Uvodne določbe 

1. Člen 

 

Klub slovenskih olimpijcev (KSO) je deloval kot društvo in je bil vpisan v poslovni register Slovenije z dnem 20.6.2005. 

Klub slovenskih olimpijcev je prenehal z delovanjem in je bil z dnem, 30.3.2017, izbrisan iz poslovnega registra v 

Republiki Sloveniji. Skladno s 46. členom Statuta do takrat delujočega društva Klub slovenskih olimpijcev, zaradi 

prenehanja delovanja, vsa njegova sredstva pripadajo Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez 

(OKS).Klub slovenskih olimpijcev deluje v skladu s Pravili OKS- ZŠZ. 

 

OKS je aktivnosti za podporo športnikom in olimpijcem umestil v svoj program in dokumente in sicer: 

 

- V letu 2014 je bila sprejeta nova dolgoročna strategija OKS, ki je vključevala delovanje združenja olimpijcev 

pod okriljem OKS, 

- V novih Pravilih OKS, ki so bila sprejeta decembra 2014, je zapisano posebno poglavje o klubu olimpijcev in 

vloga olimpijcev znotraj OKS, 

- V letu 2016 je Izvršni odbor OKS obravnaval prenos vsebin za olimpijce neposredno pod OKS-ZŠZ, 

- V letnih vsebinskih in finančnih planih OKS so vključene vsebine za olimpijce, 

- Vse pristojnosti za olimpijce kot člane organov OKS, so ohranjene v celoti, 

- Na seji Izvršnega odbora OKS, ki je bila v Ljubljani, dne, 22.11.2016, je bil za predstavnika olimpijcev znotraj 

delovanja OKS imenovan g. Miroslav Cerar. 

 

 

2. Člen 

 

KSO kot njegov sestavni del sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Komisijo 

športnikov, Slovensko olimpijsko akademijo, strokovnimi sveti in komisijami, ki delujejo pod okriljem OKS. KSO sodeluje 

tudi z drugimi organizacijami in institucijami na področju športa, izobraževanja, medijev in drugih področij. 

 

Na mednarodni ravni se KSO povezuje s Svetovnim klubom olimpijcev (World Olympians Association – WOA) in 

nacionalnimi združenji olimpijcev iz celega sveta. 

 

  

3. Člen 

 

KSO za prepoznavnost uporablja logotip, ki je kompozitni logotip OKS z napisom Klub slovenskih olimpijcev.  

Z namenom promocije olimpizma, olimpijcev in olimpijskega gibanja pa klub pod pogoji, ki jih uporablja WOA uporablja 

tudi logotip WOA. 

 

 

  



Namen, cilji in naloge Kluba slovenskih olimpijcev 

 

4. Člen 

 

Klub slovenskih olimpijcev je prostovoljno združenje športnikov v okviru OKS – ZŠZ, sestavljen iz športnic in športnikov, 

ki so nastopali na zimskih ali letnih olimpijskih igrah in vključuje, združuje in povezuje olimpijce z namenom izvajanja 

nalog, pomembnih za podporo olimpijcem in športnikom. 

 

5. Člen 

 

KSO izvaja naloge za podporo olimpijcem in športnikom, prizadeva si za uveljavljanje športnih vrednot ter promocijo in 

razvoj športa in olimpizma. KSO si prizadeva za zaščito pravic, povezanih z olimpijskimi igrami, podpira etiko v športu, 

podpira boj proti uživanju nedovoljenih poživil ter uporabi drugih nedovoljenih sredstev v športu, podpira skrb za okolje. 

Poglavitna naloga KSO je skrb za razvoj, spodbujanje in zaščito olimpijskega gibanja v Sloveniji v skladu z Olimpijsko 

listino, zastopanje interesov olimpijcev ter izvajanje nalog in aktivnosti, ki so s strani olimpijcev prepoznane kot podpora 

k celostnemu razvoju športnikov in primerni obravnavi športnikov v različnih obdobjih (mladi športniki, vrhunski športniki, 

prehod med tekmovalno in poklicno kariero, po zaključku športne kariere). 

 

Med splošnimi nalogami KSO so kot takšne prepoznane sledeče: 

- Vodenje dialoga med olimpijci za usklajevanje vsebin, ki so pomembne za olimpijce znotraj OKS, na državni 

ravni, v lokalnem okolju, 

- Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami za prenos dobre prakse v Slovenijo ter za zastopanje interesov 

slovenskih olimpijcev v mednarodnih organizacijah, 

- Zastopanje interesov olimpijcev v okolju organov in delovnih teles OKS ter v drugih organizacijah in institucijah 

na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, 

- Organizacija srečanj olimpijcev, 

- Vključevanje olimpijcev na športne, izobraževalne, družabne in druge prireditve in dogodke, ter podpora pri 

izvajanju dejavnosti olimpijcev, 

- Promocija športnega obnašanja in športnega ravnanja ter promocija olimpizma, 

- Zagotavljanje podpore mladim športnikom pri celovitem razvoju ter na področju izobraževanja, neformalnega 

in formalnega usposabljanja ter zaposlovanja, 

- Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga in zdravega načina življenja,  

- Sodelovanje pri dobrodelnih in humanitarnih programih in aktivnostih. 

 

 

Članstvo v Klubu slovenskih olimpijcev  

6. Člen 

 

Članstvo slovenskih športnikov, ki so tekmovali na olimpijskih igrah, je v Klubu slovenskih olimpijcev prostovoljno.  

 

7. Člen 

 

Po vsakih izvedenih olimpijskih igrah, so olimpijci avtomatično pridruženi v bazo slovenskih olimpijcev. KSO vodi 

evidenco športnikov, ki so se udeležili olimpijskih iger. Olimpijci so v KSO povezani neformalno. Za sodelovanje v KSO 

ni potrebno oddati pristopne izjave. V kolikor posamezni olimpijec ne želi biti povezan v KSO, o svoji odločitvi obvesti 

pisno sekretarja KSO. 

 

8. Člen 

 

KSO s podatki o povezanih olimpijcih v bazi skrbno ravna in upošteva določila uredbe GDPR, Zakona o varovanju 

osebnih podatkov in Pravilnika OKS o zavarovanju podatkov.  

 

 

 

 

 

 

 



Delovanje in poslovanje Kluba slovenskih olimpijcev  

 

9. Člen 

 

KSO deluje pod okriljem OKS v skladu s Pravili OKS – ZŠZ in v delu finančnega in materialnega poslovanja ravna po 

pravilih OKS in v okviru s strani OKS – ZŠZ dodeljenih finančnih in drugih materialnih sredstev. V kolikor KSO sam 

pridobi finančna in druga materialna sredstva, deluje tudi v okviru teh. 

 

KSO je pri svojih odločitvah avtonomen in samostojno odloča o vsebinah in nalogah KSO, o vodenju KSO in o 

pristojnostih, ki so pod okriljem KSO in so v skladu s Strategijo OKS, Pravili OKS, v skladu z dodeljenim delom finančnih 

in drugih materialnih sredstev OKS - ZŠZ in drugimi mednarodnimi akti, še posebej Pravili WOA, Agendo 2020 in 

Olimpijsko listino. Prioritete in prednostne naloge določajo olimpijci sami, s sprejetimi dolgoročnimi smernicami.   

 

10. Člen 

 

Interese olimpijcev v sklopu KSO pod okriljem OKS predstavljajo voljeni predstavniki olimpijcev, ki so imenovani v 

Predsedstvo Kluba slovenskih olimpijcev. 

 

Mandatno obdobje Predsedstva KSO je 4 leta. Imenovanje predstavnikov Predsedstva KSO je izvedeno na srečanju 

olimpijcev, ki je javno sklicano in na katerega so povabljeni slovenski olimpijci.  

 

V predsedstvo KSO je za vsako mandatno obdobje imenuje do 5 članov. O predstavnikih Predsedstva KSO odločajo 

olimpijci, ki se udeležijo srečanja olimpijcev in sklica za imenovanje predstavnikov olimpijcev v Predsedstvu KSO. 

 

V predsedstvo KSO so lahko imenovani izključno športniki, ki so sodelovali na olimpijskih igrah (olimpijci). 

 

V predsedstvu KSO, imenovani predstavniki olimpijcev opravljajo sledeče funkcije: 

 

- Predsednik predsedstva KSO (1) 

- Sekretar predsedstva KSO (1) 

- Člani predsedstva (3) 

 

Skupno število članov Predsedstva Kluba slovenskih olimpijcev v mandatnem obdobju je 5.  

  

11. Člen 

 

Odločanje o zadevah za olimpijce in Kluba slovenskih olimpijcev se opravlja na sejah Predsedstva KSO. Seje 

Predsedstva sklicuje predsednik Predsedstva KSO. V primeru, da seje ne more sklicati, jo lahko v njegovem imenu 

skliče sekretar Predsedstva KSO O sklepih na sejah se vodi zapisnike. Predsedstvo KSO sprejema svoje odločitve z 

glasovanjem. Odločitev je izglasovana, če je zanjo glasovala večina vseh članov predsedstva.  

 

12. Člen 

 

Vsebinski in finančni program je del letnega programa OKS, ki ga potrjuje Skupščina OKS vsako leto. OKS zagotavlja 

tudi pogoje za delovanje KSO in izvajanje nalog in aktivnosti Letnega delovnega načrta za tekoče leto.  

 

KSO o realizaciji izvajanja nalog in aktivnosti ter svojim finančnim in materialnim poslovanjem poroča IO OKS. 

 

 

Pristojnosti Kluba slovenskih olimpijcev  

 

13. Člen 

 

Vodenje evidenc o olimpijskih nastopih slovenskih športnikov: 

- KSO je pooblaščen za nosilca evidenc o nastopih Slovencev na olimpijskih igrah, 

- KSO ima pravico športnika, ki je kršil proti-dopinška pravila in druga zavezujoča in poglavitna določila MOK ali 

OKS izločiti iz baze slovenskih olimpijcev, 



- KSO objavlja podatke o Slovencih na olimpijskih igrah v internih gradivih, bazah podatkov, v elektronskih 

medijih ter periodično tudi v publikacijah o slovenskih olimpijcih, 

- O uradnih evidencah KSO odloča Predsedstvo KSO z glasovanjem.  

 

 

14. člen 

 

Imenovanje predstavnikov olimpijcev v organe in delovna telesa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez: 

- Skladno s Pravili OKS, se v Skupščino OKS in druge organe OKS imenuje tudi predstavnike športnikov.. 

Pristojnost KSO po tem členu je identična določbam, ki so zapisane v vsakokratnih sprejetih Pravilih OKS,  

- KSO na podlagi poziva OKS, v delovna telesa in komisije lahko predlaga svoje predstavnike – slovenske 

olimpijce,  

- Vse predloge in kandidate se ustrezno evidentira, 

- O evidentiranih predlogih in kandidatih odloča Predsedstvo KSO, ki predlaga svoje predstavnike v organih in 

delovnih telesih OKS. 

- O predlogih obvesti pristojni organ OKS (IO OKS, volilna komisija) 

 

15. člen 

 

Imenovanje predstavnikov olimpijcev v organe in delovna telesa drugih organizacij in institucij v Sloveniji in na 

mednarodni ravni: 

- KSO na podlagi poziva in interesa v organe in delovna telesa organizacij in institucij v Sloveniji in tujini lahko 

predlaga svoje predstavnike – slovenske olimpijce, 

- Vse predloge in kandidate se ustrezno evidentira, 

- O evidentiranih predlogih in kandidatih odloča Predsedstvo KSO, ki predlaga svoje predstavnike v organih in 

delovnih telesih organizacij in institucij v Sloveniji in tujini.  

- O predlogih obvesti IO OKS. 

 

 

Prehodne in druge določbe 

 

16. člen 

 

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na srečanju olimpijcev. 

 

 


