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Spoštovani!

 

Končuje se moj drugi in zadnji mandat na čelu krovne športne organizacije na Slovenskem. Odhajam zadovoljen, 

pa čeprav z ekipo nismo uresničili vseh zastavljenih ciljev. Tudi zaradi subjektivnih razlogov. Prepričan sem, da 

bo tudi leto 2023 za Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez za novo vodstvo predstavljalo poseben 

izziv. Čeprav v letu, ki prihaja ne bo olimpijskih iger, bodo na sporedu nekatera tekmovanja nižjega ranga, še 

posebej pa bo velika pozornost namenjena organizaciji Olimpijskega festivala evropske mladine, ki ga bo julija 

2023 gostil Maribor. Priprave na to veliko tekmovanje mladih športnic in športnikov iz 51 evropskih olimpijskih 

komitejev so že v  polnem teku in verjamem, da bo vse do junija 2023 vse teklo po zastavljenem načrtu. Še pred 

Mariborom se bodo slovenske športnice in športniki pomerili s sovrstniki iz Evrope na zimskem olimpijskem 

festivalu evropske mladine v Furlaniji Julijski krajini, še posebej pa velja opozoriti na tretjo izvedbo vse bolj 

uveljavljenih Evropskih iger, ki bodo junija 2023 v poljskem Krakovu.

Verjamem, da bo tudi na področju športa za vse in športa na lokalni ravni nova vodstvena ekipa Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez  nadaljevala z dobro utečenim in  uspešnim delom. To seveda ne 

pomeni, da nova ekipa ne bo tudi na tem področju uveljavila nekaterih novosti in sprememb, saj novi ljudje 

praviloma želijo uveljaviti svoje ideje. In v tem ni nič narobe. A vendarle, Dan Slovenskega športa, Evropski teden 

športa, Letni in zimski olimpijski festival, Kongres športa za vse, Mini olimpijade  bodo tudi v letu, ki prihaja 

stalnica in deležni posebne pozornosti Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Pred novo ekipo bo v letu 2023 precej izzivov in konkretnega dela. V korak z najbolj razvitimi hodimo le ob 

neizmernem entuziazmu in strokovni usposobljenosti trenerjev in drugih, podkrepljeni z najnovejšimi dognanji 

stroke. Temu področju bo potrebno  nameniti tudi v prihodnje vso pozornost. Skrb za športnike in kariere na 

njihovi karierni poti, promocija slovenske olimpijske zgodovine skozi dejavnosti v Slovenskem olimpijskem 

izobraževalnem centru, promocija športnega obnašanja v Sloveniji, skrb za nepravilnosti v športu –Žvižgavka 

bodo tudi v letu, ki prihaja  pomembne naloge. 

Ob koncu tega nagovora in mojega drugega mandata na mestu predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez iskrena hvala najožji ekipi, strokovnim sodelavcem, vsakemu posebej in vsem skupaj, 

ki ste znanje in energijo nesebično vložili za dobro slovenskega športa.

 

Srečno in uspešno delo tudi v naprej!

Bogdan Gabrovec, 

predsednik

NAGOVOR PREDSEDNIKA
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Na poslovnem področju bo letu 2023 izjemno pomembno v luči priprav na olimpijske igre v Parizu 2024. Poletne 

olimpijske igre so največje in najbolj gledano športno tekmovanje v Sloveniji in sponzorjem OKS ponujajo 

idealno možnost, da izkoristijo svoje sponzorske pravice. Priprava in trženje Slovenske hiše v Parizu bo ena od 

glavnih prioritet, predvsem zaradi velike gospodarske izmenjave s Francijo in pomembnem deležu francoskih 

turistov v Sloveniji. Začeli bomo tudi s pripravo Slovenske bakle, ki je postal izjemno pomembna platforma za 

sponzorske aktivacije in izjemen komunikacijski projekt, ki bo napovedal olimpijske igre. Snemanje krovne 

olimpijske kampanje bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in tako močno povečali 

njen doseg, sponzorjem pa dali možnost, da že v letu 2023 začnejo s pripravami njihovim olimpijskih kampanj 

in aktivacij.

Veliko pozornosti in časa strokovne ekipe na poslovnem področju bo namenjeno Olimpijskem festivalu evropske 

mladine v Mariboru (OFEM MB), kjer bodo sponzorji OKS imeli priložnost, da izkoristijo večji medijski odmev 

nastopa slovenskih športnikov na domačem OFEM. Poleg tega se je OKS zavezal tudi k trženju OFEM MB, kar bo 

pomemben vir prihodkov največjega tekmovanja v Sloveniji po številu športnikov (skoraj 3.000). Prav tako bo 

potrebno državi predstaviti pomen tekmovanja in izjemen turistični in gospodarski potencial, saj bo realizirano 

50.000 nočitev, ne smemo pa pozabiti niti na porabo obiskovalcev iz tujine.

Eden od glavnih ciljev leta 2023 je, da obdržimo oz. povečamo višino sponzorskih prihodkov, kar bi omogočilo še 

večje financiranje projektov, ki jih izvaja OKS, hkrati pa bo pomembna tudi skrb za visok denarni tok, ki omogoča 

nemoteno delovanje krovne slovenske športne organizacije. Pomembno bo tudi sodelovanje z ostalimi deležniki, 

ki prispevajo sredstva v proračun OKS (ministrstvo pristojno za šport, Fundacija za šport, Mednarodni olimpijski 

komite). Ne smemo pozabiti niti na pridobivanje novih evropskih projektov, za katere bo skrbela EU projektna 

pisarna. Na marketinškem področju bo še naprej pomembna skrb za blagovno znamko OKS, razvoj licenčnega 

programa OKS, ki je povezan s prodajo olimpijskih izdelkov, predvsem v luči olimpijskih iger v Parizu 2024 in 

aktivnostmi sponzorjev v projektih  OKS – ZŠZ preko celega leta.

Matic Švab,

v.d. generalnega sekretarja

NAGOVOR V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ) temelji na spoznanju, da je šport pomembna 

prvina kakovostnega življenja v vseh pojavnih oblikah in okoljih ter kot taka prirejena vsem starostnim obdobjem 

življenja. OKS – ZŠZ je osrednja športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na 

področju civilne športne sfere, uveljavlja vrednote olimpizma, v partnerstvu z državo in gospodarstvom usmerja 

in ustvarja optimalne pogoje za razvoj slovenskega športna ter celostnega razvoja športnic in športnikov 

ter ustvarja strokovno-organizacijske pogoje za rast in razvoj svojih članic na ravni športa za vse in na ravni 

tekmovalnega športa, in sicer na lokalni pa tudi nacionalni ravni. Poslanstvo in vizija OKS – ZŠZ sta povezana z 

delovanjem njegovih članic in ustanoviteljic.

Osnovno poslanstvo OKS – ZŠZ uveljavljamo z upoštevanjem zgodovine organiziranosti slovenskega športa in   

olimpizma ter ob spoštovanju naslednjih vrednot:

Fair play

To je v okolju športa izjemno pomembna vrednota. Razumemo ga kot poštenost, spoštovanje pravil in drugih,  

strpnost, enakost; velja za športnike, trenerje, športne delavce pa tudi za športne organizacije. Predstavlja tudi 

dosledno spoštovanje ničelne tolerance pri jemanju ali uporabi prepovedanih sredstev in substanc.

Odličnost

Z upoštevanjem vrednote odličnosti OKS – ZŠZ stremi k delovanju na najvišji mogoči ravni na vseh področjih

– pri poslovanju in zagotavljanju razvoja vseh segmentov športa. OKS – ZŠZ se bo zavzemal za stalni razvoj 

kadrov, pridobivanje in posredovanje znanja, strokovno izvajanje nalog, dinamičnost ter odzivnost na pobude 

in predloge.

Solidarnost 

OKS – ZŠZ je osrednja športna nevladna organizacija v Sloveniji, ki mora svoje naloge in poslanstvo izvajati v 

partnerstvu in sodelovanju z vsemi subjekti v slovenskem športu, še posebej s članicami ter tudi v partnerstvu z 

organizacijam zunaj Slovenije. Spodbujati mora sodelovanje in odgovornost na vseh ravneh. Zagotavljati mora 

podporo športnikom, športnicam, športnim organizacijam ter jim omogočiti enakovredne pogoje delovanja in 

razvoja.

Zdrav življenjski slog

Živeti zdravo in kakovostno preživljati prosti čas z vidika športa pomeni vključenost v športne aktivnosti, redno 

vadbo, udeležbo na športnih dogodkih. Zdrav življenjski slog ohranja posameznike in družbo vitalne, sposobne 

za delo, zmanjšuje zdravstvena tveganja in je vrednota, ki je pomembna za najširši krog populacije. Zagotavlja 

celovito osebno rast in kakovostno življenje.

Tradicija

Šport in olimpizem imata bogato tradicijo. Ohranja se pravila, organiziranost, zgodovino. Razvoj športa je 

dolgotrajni postopek. Za doseganje rezultatov je treba razviti primerno organiziranost, kadre, imeti pogoje 

za delo ter skrbeti za skladen razvoj športnikov. Šport in olimpizem zato ne moreta biti podvržena interesom 

posameznikov ali manjšine ter političnim odločitvam in spremembam, ki ne stremijo k napredku in razvoju. 

 S ŠPORTOM IN Z OLIMPIZMOM  
POMAGAMO USTVARJATI  
BOLJŠO SLOVENIJO

Rok Klavora
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Trajnostni razvoj in skrb za okolje

Del trajnostnega razvoja se navezuje na osnovno poslanstvo olimpizma in olimpijske listine, saj OKS – ZŠZ deluje 

tudi z namenom dolgotrajne promocije olimpizma, vrednot in zgodovine športa, kar je korenito prispevalo k 

razvoju športnih, izobraževalnih, kulturnih in veliko drugih področij po vsem svetu. Poleg teh pa mora OKS

– ZŠZ, upoštevajoč vidike trajnostnega razvoja in kodeksa o varovanju okolja, prispevati k razvoju družbe, 

lokalnih okolij, slovenskih proizvodov ter pri izvajanju aktivnosti in prireditev primerno ravnati z vsemi elementi 

varovanja okolja in narave.

Prostovoljstvo 

Delovanje športnih organizacij v Sloveniji temelji na prostovoljnem delu. Prostovoljstvo obravnavamo kot 

vrednoto, ki omogoča delovanje OKS – ZŠZ, vključenost predstavnikov športnih organizacij v Skupščino, 

Izvršni odbor, druge odbore in komisije. Poleg visoko razvitega poslovnega dela organizacije in usposobljenega 

zaposlenega kadra je prostovoljstvo temelj dolgoročnega razvoja v najširšo korist slovenskega športa.
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STRUKTURA LETNEGA DELOVNEGA  
IN FINANČNEGA NAČRTA OKS – ZŠZ  
ZA LETO 2023

Skupščina OKS - ZŠZ je na 33. seji dne 19. 6. 2014 soglasno sprejela in potrdila »Strategijo Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez za obdobje 2014-2023« (v nadaljevanju: strategija), v kateri so navedeni 

poslanstvo, vrednote, cilji in temeljne strategije za doseganje strateške vizije, ki pravi, da bo OKS - ZŠZ »s 

strokovnim delom in poslovno odličnostjo ključno oblikovala nadaljnji razvoj športa v Sloveniji in bo vzor 

uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu ter vodilnega v jugo-vzhodnem delu Evrope«. Temeljna 

zaveza strategije je odličnost, ki mora biti stalni sooblikovalec vseh naših dejavnosti, ne glede na področje 

našega delovanja. Rezultatov odličnosti pa morajo biti deležni vsi udeleženci v procesih našega delovanja.

Strateški ukrepi in dejavnosti so v strategiji zapisane in oblikovane v petih temeljnih stebrih delovanja OKS- 

ZŠZ oziroma petih strateških poslovnih področjih in predstavljajo usmeritve prihodnjega delovanja, ki bodo 

omogočale doseganje strateških ciljev (Prikaz 1).

Prikaz 1: Dejavnosti, združene v posamezno strateško poslovno področje

STRATEGIJA RAZVOJA 
VREDNOT, 

ZNANJA, TRADICIJE 
IN HUMANOSTI

STRATEGIJA 
RAZVOJA 

TEKMOVALNEGA 
REZULTATA

STRATEGIJA 
RAZVOJA ŠPORTA 

ZA VSE 

STRATEGIJA RAZVOJA 
ŠPORTA NA LOKALNI 

RAVNI

STRATEGIJA  RAZVOJA 
POSLOVNE 

ODLIČNOSTI 

promocija vrednot, 
fair play

olimpijski strokovni 
center

programi 
za različne ciljne 

skupine 

mreža občinskih 
šp. zvez in 

regijskih pisarn 

delovanje  organov
in komisij OKS – ZŠZ

olimpijsko gibanje, 
zgodovina športa

mreža športnih, 
medicinskih in drugih 

centrov 

ozaveščanje ciljnih 
javnosti

zastopanje interesov 
lokalnih šp. org.  

finančno poslovanje 
in marketing 

razvoj kadrov 
v športu 

strokovna podpora 
športnikom 

organizacija 
množičnih 
prireditev 

prostovoljci v šp. 
organizacijah 

odnosi z javnostmi 

statusne pravice 
športnikov 

udeležba na 
tekmovanjih 

bonitetni sistem za 
športno aktivne

standard kakovosti 
poslovanja

celovita 
informacijska 

podpora 

Tako strukturirana strateška poslovna področja in ukrepi za posamezno strateško poslovno področje zapisani 

v strategiji, predstavljajo podlago za pripravo tako izvedbenih (Akcijski načrt Strategije OKS - ZŠZ 2014 – 2023) in 

operacionalizacijskih dokumentov (letni delovni in finančni načrt), kakor tudi organizacijskih aktov  OKS – ZŠZ 

(Pravila OKS - ZŠZ in Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS - ZŠZ).
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Nadzorni odbor OKS – ZŠZ SKUPŠČINA OKS – ZŠZ Disciplinska komisija OKS – ZŠZ

Predsednik OKS – ZŠZ

Izvršni odbor OKS – ZŠZ

Kolegij predsednika

Strokovni svet za 

vrhunski šport

Strokovni svet športa 

za vse

Slovenska olimpijska 

akademija 

Poslovno-marketinški 

svet

Komisija športnikov

Komisija za 

pravne zadeve in 

organiziranost

Klub sponzorjev
Komisija za etična 

vprašanja športa

Komisija za 

mednarodno 

sodelovanje

Komisija za zamejski 

šport

Komisija za šport 

in okolje

Komisija za ženske  

v športu
Komisija za priznanja

Komisija za medicino 

športa

Komisija za objekte 

in večje mednarodne 

prireditve

Legenda Voljeni na skupščini

Imenovani na IO OKS – ZŠZ

Prikaz 2: Organizacijska struktura organov OKS – ZŠZ

Pri pripravi Letnega delovnega načrta 2023 smo sledili zastavljenim usmeritvam, da bi letni delovni in finančni  

načrt OKS – ZŠZ predstavili in potrdili pred začetkom koledarskega leta, v katerem se bo uveljavljal. Pomembna 

je namreč ohranitev stabilnosti delovanja, ki jo zagotavlja okvir letnega delovnega načrta. Prednost takšnega 

načina načrtovanja je predvsem v optimizaciji dela v prvem šestmesečnem obdobju oziroma obdobju od začetka 

koledarskega leta do redne letne skupščine, na kateri se potrjujeta delovno in finančno poročilo za preteklo 

leto in običajno tudi letni delovni in finančni načrt za tekoče leto. Na podlagi potrjenega letnega delovnega in 

finančnega načrta se namreč začrta poslovanje organizacije, ki poteka skladno s potrjenim delovnim in finančnim 

aktom s strani najvišjega upravljavskega organa (Skupščine OKS – ZŠZ). Slabost takšnega načina načrtovanja pa 

je predvsem v velikem številu neznank, povezanih s finančnimi prihodki.  OKS – ZŠZ se v največjem delu financira 

iz petih glavnih virov (sponzorji in partnerji, MOK, ESS, MIZŠ in FŠO). Od navedenih virov natančno poznamo samo 

tiste finančne prihodke za leto 2020, ki jih načrtujemo s strani sponzorjev in partnerjev, s katerimi imamo podpisane 

večletne pogodbe, ter nekatere ESS pogodbe projektov, ki se nadaljujejo iz prejšnjih poslovnih let. Za preostale vire 

prihodkov pa je značilno, da so odvisni od vsebine izvedenih razpisov za pridobivanje sredstev, kandidiranja na 

razpisana finančna sredstva in uspešnosti njihovega pridobivanja. Prav tako pa se vsi navedeni razpisi realizirajo 

večinoma v drugem kvartalu leta, za katerega so sredstva razpisana. Upamo pa lahko, da naa prihodke v letu 2023 

ne bo ponovno vplivala tudi epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Komisija za 

vzpostavitev 

Olimpijskega inštituta 
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V okviru sekretariata  OKS – ZŠZ je delo organizirano na način, da le ta skrbi za načrtovanje, uveljavljanje 

in nadzor nad izvajanjem strategije  OKS – ZŠZ, skrbi za koordinacijo dela oddelkov in med oddelki ter za 

organizacijo poslovanja, je podpora vodstvu  OKS – ZŠZ (predsedniku  OKS – ZŠZ, kolegiju predsednika  OKS – 

ZŠZ, izvršnemu  odboru  OKS – ZŠZ, skupščini  OKS – ZŠZ, nadzornemu odboru  OKS – ZŠZ, disciplinski komisiji  

OKS – ZŠZ ter podpora delu komisije za pravne zadeve in organiziranost) in podpora članicam  OKS – ZŠZ pri 

izvajanju strategije OKS- ZŠZ. Sekretariat obenem skrbi za sodelovanje s partnerskimi institucijami in Republiko 

Slovenijo, izvaja naloge kadrovske službe in službe za pravne zadeve in organiziranost ter za informatiko, za 

centralno administracijo in za komuniciranje z javnostmi.

Sekretariat bo tako v letu 2024 kot projekt izvedel Dneve OKS – ZŠZ, skrbel za mednarodno dejavnost OKS – ZŠZ, 

informatiko in organiziral ter izvajal projekte komuniciranja. Poleg projektov športnih iger bo sodeloval tudi pri 

dobrodelnem dogodku za športnike iz socialno šibkih okolij ter organizaciji Skupščine  OKS – ZŠZ.

SEKRETARIAT

Predvideni odhodki
Plan 2023

Zap. št. Ime projekta

1 Dnevi  OKS – ZŠZ 30.500,00

2 OFEM Furlanija Julijska Krajina in Maribor 2023 5.000,00

3 EI Krakov 8.000,00 €

4 Revija "Olimpijski krogi" 13.840,00 €

5 TV oddaja Migaj raje z nami 22.000,00 €

6 Clipping 15.000,00 €

7 Sodelovanje z novinarji 1.000,00 €

8 Delo na družabnih omrežjih 5.000,00 €

Odnosi z javnostmi skupaj 100.340,00

1 OFEM Furlanija Julijska krajina in Maribor 2023 1.500,00

2 Evropske igre Krakov 2023 2.000,00

3 in 4 EOC in ANOC kongres 4.600,00

Mednarodna dejavnost skupaj 8.100,00

1 Dokumentni in CRM sistem 37.088,12

2 Informacijski sistem OKS 82.299,02

3 Meetpoint 29.890,00

Informatika skupaj 149.277,14

SEKRETARIAT SKUPAJ 257.717,14

Prikaz 2: Finančna podstruktura projektov OKS – ZŠZ
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SLOVENSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA  
IN EU-PROJEKTNA PISARNA

Slovenska olimpijska akademija in EU projektna pisarna

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v letu 2022 sprejel nova Pravila, ki bodo zagotovo vplivala 

tudi na izvajanje aktivnosti, ki so do sedaj potekale pod okriljem oddelka Slovenska olimpijska akademija in 

EU projekta pisarna. Skladno s Pravili je vzpostavljen nov Odbor za športnike in olimpijske vrednote. Prav tako 

pa je na Izvršnem odboru  OKS – ZŠZ bil sprejet sklep, da se vzpostavi samostojna mednarodna pisarna, ki bo 

skrbela za načrtovanje, koordinacijo in izvajanje projektov, ki potekaj ob podpori finančnih mehanizmov EU. 

Do uveljavitve sprememb, načrtovane aktivnosti opredeljujejo na dosedanjem področju Slovenska olimpijska 

akademija in EU projekta pisarna. Aktivnosti in projekti so v letu 2023 namenjeni podpori razvoju športa, 

promociji olimpizma, podpori športnikom na področju preprečevanja zlorab in nepravilnosti, promociji 

športnega obnašanja in športnega ravnanja ter področju izvajanja EU projektov. 

1. Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa

a)  Delovanje Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra (obisk otrok in mladine, delavnice za športnike, 

dogodki  OKS – ZŠZ, seminarji športnih zvez in društev), urejanje zbirk in razstav, sodelovanje pri postavitvi 

razstav slovenskih muzejev na temo šport in telesna kultura.

b)  Vodenje programov za otroke in mladino (olimpijske športne urice, aktivne športne počitnice in olimpijski 

športni tabor v Kranjski Gori, razvoj Mini olimpijske akademije).

c)  Promocija olimpizma, olimpijskih iger in olimpijskih vrednot med športniki, trenerji, športnimi delavci ter 

splošno javnostjo (javni natečaji, delavnice za športnike, vodenje programa Športajmo in berimo).

d)  Izvedba programov za povezovanje športa in kulturne dediščine (program promocije muzejev, ki vključujejo 

športne zbirke in razstave, sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine, razvoj aktivnosti športa v okolju 

kulturne dediščine). 

Promocija olimpizma, olimpijskih vrednot, zgodovine športa prispeva k uveljavljanju vrednot športa v Sloveniji, 

sledi splošnemu cilju OKS – ZŠZ, da z olimpizmom in s športom pomagamo ustvariti boljšo Slovenijo. V sklopu 

programov na tem področju si SOA prizadeva za promocijo vrednot fair play-a, odličnosti, strpnosti, solidarnosti 

med različnimi ciljnimi skupinami. Prizadevamo si, da otroci, mladina pa tudi odrasli šport obravnavajo kot eno 

najpomembnejših družbenih dejavnosti.

2. Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja

a)  Sodelovanje z MIZŠ, Policijo, NPŠZ, Varuhom športnikovih pravic in z drugimi organizacijami za sistemsko 

ureditev področja integritete v športu.

b)  Sodelovanje z enoto Mednarodnega olimpijskega komiteja za preprečevanje zlorab in nepravilnosti v športu, 

predvsem preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj in aktivno vključevanje imenovanega 

ambasadorja kampanje MOK Verjemi v šport, g. Andreja Miklavca v programe promocije in ozaveščanja.  
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c)  Zagotavljanje delovanja in stalne nadgradnje portala Žvižgavka za sporočanje nepravilnosti v športu ter 

posredovanje vprašanj o integriteti, etiki in transparentnem delovanju v športu.

d)  Vzpostavitev sistema zaščite športnikov »safeguarding« pri katerem je predvsem potrebno določiti postopke 

in pristojnosti za učinkovito podporo reševanju različnih okoliščin, s katerimi se srečajo športniki. 

e)  Delo imenovanje kontaktne osebe za obravnavo informacij o nepravilnosti v športu (SPOC). Obravnava 

primerov javljenih preko kontaktne osebe ali Žvižgavke na Komisiji za etične zadeve športa.

f)  Vodenje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja in športnega ravnanja (nagrade za fair 

play, strpnost, solidarnost; opominjanje na primere neustreznega ravnanja).

g)  Podpora delu ambasadorja za šport, strpnost in fair play.

h)  Delavnice za športnike za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja, ki vključujejo tudi vsebine 

finančnega in davčnega opismenjevanja.

V tem sklopu aktivnosti si SOA prizadeva, da se v športu vodi dialog med različnimi deležniki. Prizadevamo si, 

da se primere dobre prakse nagradi ter opozori na neprimerno ravnanje in obnašanje. Vzpostavljena anonimna 

linija Žvižgavka omogoča sporočanje in javljanje nepravilnosti. Skupaj pa si prizadevamo k trajnostnemu razvoju 

in zagotavljanju integritete v športu. V letu 2023 bomo veliko pozornost namenili uveljavljanju »safeguarding« 

za športnike ter boju zoper nepravilnosti v športu. V sodelovanju z MOK bomo sodelovali pri globalni kampanji 

»Verjemi v šport«, ki je namenjena preprečevanju prirejanja rezultatov športnih tekmovanj.

3. Vodenje in koordinacija projektov s finančno podporo Evropske unije

a)  OKS – ZŠZ si bo prizadeval k vzpostavitvi novih projektov v Sloveniji, ki bi potekali s podporo kohezijskih 

sredstev. V kolikor bodo možni projekti identificirani in se bo zagotovilo sredstva iz različnih ukrepov, bo 

vzpostavljena ustrezna struktura in partnerstvo za izvajanje projektov. 

b)  OKS – ZŠZ vodi projekte, ki so neposredno sofinancirani prek Evropske komisije oziroma mehanizmov in 

programov EU. Programi potekajo na mednarodni ravni in vključujejo različno število partnerjev. V letu 2023 

bomo zagotavljali podporo pri vodenju projekta Evropski teden športa in projekta Financial and Business 

Literacy in Sport for Athletes and Coaches.

c)  Na podlagi uspešne prijave na program Erasmus + v letu 2022, bomo vodili tudi projekt Aktivni, zdravi in 

zadovoljni prostovoljci, ki se navezuje na Olimpijski festival evropske mladine Maribor 2023, vključevanje in 

angažiranje prostovoljcev. 

d)  OKS – ZŠZ kot partner sodeluje pri projektih na mednarodni ravni, ki so neposredno sofinancirani prek 

Evropske komisije oziroma mehanizmov in programov EU. V letu 2023 bomo sodelovali predvidoma pri petih 

tovrstnih projektih. 

Namen vključevanja v projekte, ki so sofinancirani prek Evropske komisije oziroma mehanizmov in programov 

EU, je zagotovitev sredstev za izvajanje osnovnega poslanstva in nalog OKS – ZŠZ, s poudarkom na zagotavljanju 

sredstev za razvoj kadrov, kakovostno delo v športu, podporo športnikom na področju izobraževanja in 

zaposlovanja, izvajanje projektov na področju športa za vse in še posebej Evropskega tedna športa ter na 

področju zaščite športnikov, promocije športnega ravnanja in športnega obnašanja in preprečevanju zlorab 

v športu.
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Prikaz 3: Finančna podstruktura projektov SOA in EU projektne pisarne

Predvideni odhodki

Plan 2023
Zap. št. Ime projekta

1 Slovenski olimpijski izobraževalni center 6.000,00

2 Program olimpijskega izobraževanja 25.000,00

3 Ambasador za šport, strpnost in fair play 6.000,00

4 Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in ravnanja 49.000,00

5 Priznanja za športnike, trenerje in športne delavce 12.000,00

6 Program usposabljanj SMC in ASMC 14.000,00

7 Projekt - EYOF Maribor 450.000,00

8 Erasmus projekt FB-LS 72.000,00

9 Erasmus Plus Green Sport Hub 12.000,00

10 Projekt Erasmus BESST 15.000,00

11 Projekt Erasmus - OCEAN 4.000,00

12 Novi projekti iz kohezije 300.000,00

Slovenska olimpijska akademija skupaj 965.000,00
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OKS – ZŠZ je osrednja športna organizacija, ki v okviru svojega poslanstva skrbi za razvoj vseh segmentov športa 

na državni in lokalni ravni ter zastopa interese zaščite športa, športnikov in športnih organizacij, pri čemer pa 

se v mednarodnem okolju vrhunski šport odraža v vsej svoji veličini. V očeh posameznika je vrhunski šport eden 

izmed stebrov, skozi katerega se kažejo najvišje vrednote pri udejanjanju športa, spodbuja razvoj, motivira 

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

Slovenski vrhunski šport je glede na dosežene medalje na zimskih in poletnih olimpijskih igrah, na svetovnih 

in evropskih prvenstvih ter na drugih velikih tekmovanjih izjemno uspešen in uživa visok ugled v Sloveniji ter 

svetu. V samostojni Sloveniji iz leta v leto napredujemo v mednarodnih športnih rezultatih in pomemben del teh 

dosežkov je posledica dobrega sodelovanja slovenske države, sponzorjev in slovenskega športa na eni strani, 

na drugi pa so zaslužni za tak uspeh športniki, trenerji, športne organizacije in drugi strokovnjaki.

Programi in vsebine vrhunskega športa pri OKS – ZŠZ, ki so na voljo deležnikom v športu, so temelji, na katerih 

gradimo prihodnost športnega razvoja in prepoznavnosti Slovenije, dotikajo pa se:

• projektov mednarodnih več-športnih tekmovanj; nastopi na olimpijskih igrah, evropskih igrah, 

mladinskih olimpijskih igrah, olimpijskem festivalu evropske mladine in drugih;

• zagotavljanja statusnih pravic športnikov in trenerjev, ki jih prek Zakona o športu in v sodelovanju z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Fundacijo za financiranje športnih organizacij v 

RS udejanjamo v slovenskem športnem prostoru;

• celostnega razvoja športnikove kariere, pri čemer se vključujemo v aktivnosti od mladih začetkov do 

podpore na vrhuncu športne kariere in tudi pristopimo pri prehodu športnika v življenje po koncu 

športne kariere;

• strokovne podpore, pri čemer z različnimi programi, s strokovnjaki, tehnologijami oz. načini nudimo 

pomoč športnikom, trenerjem in športnim organizacijam, pri čemer je eden izmed ciljev, da so slovenski 

športniki ob svojih uspehih tudi zdravi.

Pri  OKS – ZŠZ, po letu petih projektov več-športnih tekmovanj (OI, ZOFEM, POFEM, SVI in SI), ki so bila vsa razen 

OI prestavljena iz 2021 v 2022, gledamo naprej v leto 2023 z novimi projekti in aktivnostmi. Leto bo s športnimi 

igrami obarvano predvsem v poletnem času, ko se bodo v obdobju 2,5 mesecev zvrstile 4 igre, že v januarju pa 

nas čaka zimski olimpijski festival evropske mladine v sosednji Italiji. Nato pa konec junija sledijo evropske 

igre v Krakovu na Poljskem, konec julija poletni olimpijski festival evropske mladine v domačem Mariboru, v 

začetku avgusta svetovne igre na plaži na Baliju v Indoneziji, poletje pa bomo sklenili v začetku septembra, s 

sredozemskimi igrami na plaži v Heraklionu, v Grčiji. Poleg omenjenih iger bodo potekale aktivnosti tudi za 

druga več panožna tekmovanja, predvsem za mladinske olimpijske igre, ki bodo v južnokorejskem Gangwonu 

VRHUNSKI ŠPORT
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in olimpijske igre Pariz 2024. Ob navedenih projektih bomo v 2023 opravljali še druge aktivnosti, pri čemer naj 

omenimo bistvene:

• aktivna vloga sodelavcev SSVŠ v organizacijskem komiteju OFEM Maribor 2023;

• začetek revizije pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov;

• intenzivneje se bomo lotili urejanja področja zdravstvenega varstva športnikov;

• pristopili k vzpostavitvi mreže panožnih športnih centrov;

• nadaljevali s promocijo olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov in referenčnih 

strokovnjakov;

• zagotavljanje strokovne podpore športnikom in trenerjem (predvidoma tudi skozi nacionalni olimpijski 

inštitut za šport);

• pristopili k izboljšanju statusnih pravic trenerjev;

• vzpostavili javni športni register podatkov, ki se pridobijo skozi sistem izvajanja informacijske podpore 

objave evidence registriranih in kategoriziranih športnikov;

• poskrbeli za nadaljnje povezovanje informacijskega sistema ŠportSI 360 s sistemi NPŠZ in drugimi 

javnimi inštitucijami.

Vse aktivnosti bomo izvajali skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in različnimi strokovnjaki, 

pri čemer v kontekstu podpore postavljamo športnika v ospredje in spodbujamo krepitev strokovnega znanja 

trenerjev, ki so gonilna sila za ustvarjanje vrhunskih športnih dosežkov. Pri tem sodelovanju imamo poleg države 

in sponzorjev izjemno pomoč v okviru olimpijske solidarnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja in Evropskih 

olimpijskih komitejev, ki s svojimi specifičnimi programi dosežejo srž potreb.

Pri vseh aktivnostih so olimpijske vrednote vedno pred našimi očmi, zato tudi celostno obravnavamo športnika, 

njegovo pot in vse druge, ki so del vrhunskega športnega ustvarjanja.
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Predvideni odhodki

Plan 2023
Zap. št. Ime projekta

1 OI Pariz 2024 910.000,00

2 EI Kraków 2023 400.000,00

3 SVIP Bali 2023 10.000,00

4 SIP Heraklion 2023 48.000,00

5 MOI Gangwong 2024 113.250,00

6 ZOFEM FVG 2023 152.000,00

7 POFEM Maribor 2023 749.000,00

8 Športne štipendije 510.000,00

9 Sklad vrhunskih športnikov 100.000,00

10 Nagrade za športnike in trenerje 50.000,00

11 Panožni športni centri 5.000,00

12 Olimpijski referenčni športno-medicinski centri 21.350,00

13 Podpora izobraževanju in usposabljanju 36.400,00

14 Podpora zaposlovanju 20.000,00

15 Klub slovenskih olimpijcev 3.500,00

16 Strokovna podpora 168.650,00

17 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov 108.000,00

18 Šport 360 80.000,00

19 Olympic Committees for Dual Career - OCDC 25.500,00

20 Dual career concept - DCC 7.218,00

Vrhunski šport skupaj 3.517.868,00

Prikaz 5: Finančna podstruktura projektov vrhunskega športa
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Program dela OKS – ZŠZ na področju športa za vse in športa na lokalni ravni v letu 2023 je pripravljen na podlagi 

programskih ciljev preteklega obdobja in sledi strategiji krovne športne organizacije v obdobju 2014 – 2023. 

Delovanje na področju športa za vse se tesno prepleta z delovanjem na lokalni ravni in vključuje naslednja 

glavna področja:

  

STROKOVNI KADER – ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH

 

Na področju usposabljanja v športu bomo analizirali programe, katerih nosilec in izvajalec je  OKS – ZŠZ. Po 

potrebi (glede na rezultate evalvacije) jih bomo vsebinsko prilagodili in si prizadevali k oblikovanju krajših 

izpopolnjevalnih delavnic. Nekoliko več sredstev kot v preteklih letih bomo namenili promociji, saj je projekt 

Usposabljanja strokovnih delavec, ki so zagotavljala evropska sredstva za izvedbo tečajev, zaključen. 

V letu 2023 načrtujemo izvedbo vseh programov usposabljanja, torej: I in II stopnja usposobljenosti na področju 

športne rekreacije in športa starejših. 

Tekoče bomo obravnavali vloge za priznavanje kompetenc, tako po rednih postopkih, kakor tudi na podlagi vlog 

študentov Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani, s katero imamo na tem področju dogovor o sodelovanju. 

 

 RAZVOJ PROGRAMOV ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

 

Poleg že utečenih programov in aktivnosti si bomo prizadevali k učinkovitejšemu povezovanju različnih strok 

pri razvoju in implementaciji programov, ki so namenjeni krepitvi zdravja in morajo biti na voljo na lokalni 

ravni. Pri tem si bomo prizadevali k oblikovanju novih projektov, ki bodo sofinancirani iz evropskih sredstev, in 

vključevanju kineziologov, ki so v 2022 sistemizirani kot zdravstveni sodelavci in imajo ustrezne kompetence za 

delo z rizičnimi skupinami. Ob sodelovanju regijskih pisarn želimo učinkoviteje povezati programe na področju 

zdravstva in športa.   

 

 AKCIJE OZAVEŠČANJA IN KAKOVOSTNE ŠPORTNO-REKREATIVNE PRIREDITVE

 

Med promocijskimi programi bo največ pozornosti namenjenih Dnevu slovenskega športa (23. september) 

in Evropskemu tednu športa (23. – 30. september), katerih cilj je ozaveščati o pozitivnih učinkih športa na 

posameznika in celotno družbo ter z različnimi aktivnostmi (medijske aktivnosti in promocijski dogodki) 

spodbujati slehernega posameznika, da šport vključi v svoj vsakdan. Še naprej si bomo prizadevali, da aktivnosti 

povezane z obeležbo praznika bolj načrtno izvajamo v sodelovanju z državo, hkrati pa seveda pomembno 

spodbujamo vse organizacije civilne športne sfere, izobraževalne institucije, delovne organizacije in domove 

za starejše, da tudi same z načrtovanjem lastnih aktivnosti 23. septembra obeležijo naš državni praznik.

 

Olimpijski dan bomo obeležili 23. junija s posebnim olimpijskim programom na izbranih slovenskih osnovnih 

šolah, ki jih bodo obiskali olimpijci in paralimpijci. 

 

Vse leto bomo izvajali prireditve:

• v programu Mini olimpijada namenjene otrokom od 6 do 9 let; okoli 40 dogodkov na letni ravni, regijsko 

razpršeno, maj – november;

• Olimpijski festival; otroci 6 do 15 let, Ljubljana, september;

• Športne igre zaposlenih; delovno aktivno prebivalstvo, 10-12 dogodkov na letni ravni, regijsko razpršeno, 

maj – september;

ŠPORT ZA VSE IN  
ŠPORT NA LOKALNI RAVNI
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• Aktivni dan starejših; starejši in upokojenci, september;

• Dan s parašportniki v sodelovanju s Paralimpijskim komitejem; osebe z oviranostmi, september;

• 45. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, junij, predvidoma Ravne na Koroškem;

 

Z zagotavljanjem brezplačne udeležbe na vseh programih sledimo strategiji povečevanja dostopnosti do 

športa tudi ekonomsko ranljivejšim družbenim skupinam. V vse programe vključujemo prepoznavne vrhunske 

športnike, olimpijce, kot komunikatorje v promocijskih aktivnostih in aktivne partnerje na dogodkih. 

 

V prvi polovici leta načrtujemo izdelavo spletnega portala zmigaj.se, ki bo predstavljal glavni vir strokovnih 

vsebin in preverjenih informacij o smernicah in priporočilih zdravega načina življenja s poudarkom na telesni 

dejavnosti za vse populacijske skupine, hkrati pa bo ponujal tudi konkretne napotke za vadbo. S projektom smo 

v letu 2022 kandidirali na razpis Ministrstva za zdravje (do 7. 11. rezultati še niso znani). 

  

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V LOKALNEM OKOLJU

 

Dogovor o sodelovanju s Skupino SIJ v obdobju 2023-2026 zagotavlja 10 novih jeklenih športnih poligonov 

za vadbo na prostem, od tega dva v letu 2023. Hkrati nadaljujemo s projektom, ki z donacijo žlindre podpira 

izgradnjo trajnostnih grbinastih poligonov (pumptrack poligonov).

  

MEDNARODNA DEJAVNOST

 

 OKS – ZŠZ je aktivni član dveh svetovih združenj: TAFISA in WCFS, kjer ima tudi svojega predstavnika v 

ožjem vodstvu obeh organizacij. Vključevali se bomo v redne aktivnosti obeh svetovnih organizacij, ki bodo 

uresničevale naše cilje in sovpadali z aktivnostmi OKS–ZŠZ:

• TAFISA World Walking Day

• TAFISA World Challenge Day

• World Company Sport Games

Kot član EPAS imamo svoj glas tudi v posvetovalnem telesu Sveta Evrope, ki ponuja platformo za medvladno 

športno sodelovanje med javnimi organi držav članic.

  

EVROPSKI PROJEKTI

 

V letu 2023 bomo izvajali tekoče aktivnosti dveh EU projektov, sofinanciranih s programa Erasmus+:

1.  Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environments - SPACHE 

Povečati delež telesno dejavnih preko kulturne dediščine skladno s priporočili in smernicami HEPA in EU 

Trajanje projekta: 2021 – julij 2023

2.   European Social Charter for Sport Events - ESCSE 

Oblikovanje evropske socialne listine za športne prireditve. Trajanje projekta: 2021–2023
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 REGIJSKE PISARNE  OKS – ZŠZ

 

Regijske pisarne  OKS – ZŠZ so pomemben partner krovne športne organizacije pri podpori športnim 

organizacijam, športnikom in strokovnim delavcev na lokalni ravni ter pri implementaciji programov in projektov, 

ki so v interesu slovenskega športa in v interesu  OKS – ZŠZ. V letu 2023 bodo sofinancirane s dodatnimi sredstvi 

iz javnih virov (Fundacija za šport), kar bo omogočalo profesionalizacijo občinskih športnih zvez, ki opravljajo 

naloge regijskih pisarn, in s tem dvig kakovosti izvajanja programov. Vlogo regijskih pisarn bo opravljalo 15 

občinskih športnih zvez, ki imajo z  OKS – ZŠZ sklenjeno pogodbo o delovanju. 

 

ŠIRJENJE MREŽE POVEZANIH OKOLIJ IN PODPORA LOKALNIM ŠPORTNIM ORGANIZACIJAM

 

V sodelovanju z regijskimi pisarnami si bomo še naprej prizadevali k povezovanju športnih organizacij v športne 

zveze na lokalni ravni, katerih delovanje je izredno pomembno tako na izvedbeni ravni športnih programov in 

prireditev kako tudi pri zagovorništvu svojih članic do lokalnih oblasti in oblikovanju politik razvoja športa v 

občinah. Preko regijskih pisarn vrednotimo investicije v športno infrastrukturo in svetujemo pri oblikovanju 

razpisa LPŠ občin. 

 

PROSTOVOLJSTVO V ŠPORTU

 

Analiza o prostovoljstvu v športnih organizacijah izvedena v letu 2022 je pokazala, da delavci v športu premalo 

poznajo zakonodajo na tem področju, hkrati pa si želijo podporo krovne športne organizacije - tako vezano 

na zagovorništvo do javnih financerjev, da se prostovoljno delo prizna kot strošek, kot v smislu mentoriranja 

in spodbujanja ljudi k prostovoljnem delu. Na podlagi rezultatov analize je delovna skupina oblikovala nabor 

aktivnosti, ki jih načrtujemo realizirati v letu 2023: 

• izpostavitev vsebin povezanih s prostovoljnim delom v športu na spletnem mestu olympic.si,  

• vzpostavitev sistema za administrativno podporo izvajalcem prostovoljnega dela, 

• priprava nabora (davčnih) olajšav za prostovoljne organizacije , 

• spodbuditi javne sofinancerje k priznavanju prostovoljnega dela med upravičenimi stroški projekta, 

• organizacija delavnic o prostovoljstvu za različne ciljne javnosti,  

• izvedba promocijske akcije o spodbujanju in vrednotenju prostovoljnega dela. 

DELOVANJE KOMISIJ  OKS – ZŠZ

Strokovna služba bo v podporo tudi aktivnostim treh komisij  OKS – ZŠZ, in sicer:

• Komisije za enakost spolov, ki poleg rednih aktivnosti načrtuje osrednji dogodek Poklon slovenskim 

olimpijkam.

• Komisije za zamejski šport z osrednjim dogodkom 45. srečanje slovenskih zamejskih športnikov.

• Komisije za šport in okolje.



20

Prikaz 5: Finančna podstruktura projektov športa za vse in športa na lokalni ravni

Predvideni odhodki

Plan 2023
Zap. št. Ime projekta

1 Usposabljanje v športu (rekreacija, starejši)        47.000,00 € 

2 Posvet OŠZ - nacionalna in regionalna raven          5.700,00 € 

3 Šport za zdravje (spletni portal Zmigaj se do zdravja)          5.500,00 € 

4 Olimpijski dan        10.400,00 € 

5 Evropski teden športa      165.600,00 € 

6 Aktivni dan starejših (Olimpijski festival sterejših)          5.600,00 € 

7 Olimpijski festival (highlight event EWoS)        15.300,00 € 

8 Mini olimpijada        20.050,00 € 

9 Športne igre zaposlenih        42.700,00 € 

10 Dan slovenskega športa        26.000,00 € 

11 Poklon slovenskim olimpijkam          5.100,00 € 

12 Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel        10.600,00 € 

13 Nacionalna kampanja Bodi aktiven        22.150,00 € 

14 Regijske pisarne  OKS – ZŠZ      338.500,00 € 

15 Mednarodna dejavnost          7.500,00 € 

16 Svetovni kongres Tafisa        13.000,00 € 

17
SPACHE - Sport and Physical Actvity in Cultural Heritage Environment  

(EU projekt)
         1.862,00 € 

18 ESCSE - EU projekt          6.852,00 € 

19 Prostovoljstvo v športnih organizacijah        15.000,00 € 

Šport za vse in šport na lokalni ravni skupaj      764.414,00 € 
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MARKETING IN FINANCE

Na poslovnem področju bo letu 2023 izjemno pomembno v luči priprav na olimpijske igre v Parizu 2024. Poletne 

olimpijske igre so največje in najbolj gledano športno tekmovanje v Sloveniji in sponzorjem OKS ponujajo idealno 

možnost, da izkoristijo svoje sponzorske pravice. Priprava in trženje Slovenske hiše v Parizu bo ena od glavnih 

prioritet, predvsem zaradi velike gospodarske izmenjave s Francijo in pomembnem deležu francoskih turistov v 

Sloveniji. Začeli bomo tudi s pripravo Slovenske bakle, ki je postal izjemno pomembna platforma za sponzorske 

aktivacije in izjemen komunikacijski projekt, ki bo napovedal olimpijske igre. Snemanje krovne olimpijske 

kampanje bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in tako močno povečali njen doseg, 

sponzorjem pa dali možnost, da že v letu 2023 začnejo s pripravami njihovim olimpijskih kampanj in aktivacij.

 

Veliko pozornosti in časa strokovne ekipe na poslovnem področju bo namenjeno Olimpijskem festivalu evropske 

mladine v Mariboru (OFEM MB), kjer bodo sponzorji OKS imeli priložnost, da izkoristijo večji medijski odmev 

nastopa slovenskih športnikov na domačem OFEM. Poleg tega se je OKS zavezal tudi k trženju OFEM MB, kar bo 

pomemben vir prihodkov največjega tekmovanja v Sloveniji po številu športnikov (skoraj 3.000). Prav tako bo 

potrebno državi predstaviti pomen tekmovanja in izjemen turistični in gospodarski potencial, saj bo realizirano 

50.000 nočitev, ne smemo pa pozabiti niti na porabo obiskovalcev iz tujine.

 

Eden od glavnih ciljev leta 2023 je, da obdržimo oz. povečamo višino sponzorskih prihodkov, kar bi omogočilo še 

večje financiranje projektov, ki jih izvaja OKS, hkrati pa bo pomembna tudi skrb za visok denarni tok, ki omogoča 

nemoteno delovanje krovne slovenske športne organizacije. Pomembno bo tudi sodelovanje z ostalimi deležniki, 

ki prispevajo sredstva v proračun OKS (ministrstvo pristojno za šport, Fundacija za šport, Mednarodni olimpijski 

komite). Ne smemo pozabiti niti na pridobivanje novih evropskih projektov, za katere bo skrbela EU projektna 

pisarna. Na marketinškem področju bo še naprej pomembna skrb za blagovno znamko OKS, razvoj licenčnega 

programa OKS, ki je povezan s prodajo olimpijskih izdelkov, predvsem v luči olimpijskih iger v Parizu 2024 in 

aktivnostmi sponzorjev v projektih  OKS – ZŠZ preko celega leta.

 

Prikaz 6: Finančna podstruktura OKS – ZŠZ

Predvideni odhodki

Plan 2023 
Zap. št. Ime projekta

1 OI Pariz 2024 (podprojekt poslovnega dela) 62.500,00 € 

2 Maskota 4.000,00

3 Prodaja olimpijskih izdelkov 5.000,00

4 Razvoj marketinške dejavnosti 30.000,00

5 Korporativno oglaševanje 110.000,00

6 Ollimpijska kolekcija Pariz 2024 13.000,00

7 Slovenski olimpijski izobraževalni center 18.000,00

8 Športna infrastruktura - sodelovanje s Skupino SIJ 28.800,00

9 Športnik leta 15.000,00

Marketing skupaj 286.300,00

SEKTOR ZA FINANCE IN MARKETING 286.300,00 €
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FINANČNA PODSTRUKTURA

Načrtovani prihodki OKS – ZŠZ za leto 2023

Načrtovani prihodki

Rebalans  2022 Plan 2023

Naziv prihodka

MIZŠ - LPŠ 1.201.143,00 € 1.228.484,00 €

FŠO 1.146.919,00 € 1.058.600,00 €

MZZ 4.200,00 € 4.200,00 €

MJU (EWOS)  6.000,00 €

EU - Projekti 1.593.672,50 € 1.066.895,00 €

MOK - Mednarodni olimpijski komite, EOC - Evropski 

olimpijski komiteji, OCOG - organizacijski komite
871.865,84 € 1.186.850,00 €

SPONZORJI 1.799.000,00 € 1.760.827,00 €

PARTNERJI 272.000,00 € 285.000,00 €

LASTNA DEJAVNOST 1.178.132,00 € 898.600,00 €

PRIHODKI  OKS – ZŠZ SKUPAJ 8.066.932,34 € 7.489.456,00 €

Načrtovani odhodki OKS – ZŠZ za leto 2023

Načrtovani odhodki

REBALANS 2022 PLAN 2023

Naziv odhodka

Strošeki kadra za delovanje brez stroškov dela na projektih 1.042.528,11 € 1.192.274,37 € 

Materialni stroški 405.000,00 € 375.600,00 €

Delovanje odborov in komisij 27.600,00 € 26.600,00 €

Stroški vodstva  OKS – ZŠZ 70.928,00 € 50.180,00 €

Stroški voznega parka 25.000,00 € 25.000,00 €

Stroški nepremičnin 28.000,00 € 28.000,00 €

Stroški projektov 6.467.543,77 € 5.791.299,14 €

STROŠKI  OKS – ZŠZ SKUPAJ 8.066.599,88 € 7.488.953,51 € 
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Načrtovan poslovni izid v letu 2023

PRIHODKI OKS - ZŠZ SKUPAJ 7.489.456,00 €

ODHODKI OKS - ZŠZ SKUPAJ 7.488.953,51 €

POSLOVNI REZULTAT 2022 502,49 €
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