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Poročilo o realizaciji oziroma udejanjanju mandatnega programa OKS – ZŠZ 2018-2022 

 

 začetek izvajanja 
oz. v teku / 
realizirano 

Obrazložitev 

Vrhunski šport 

1. Vzpostavitev ustrezne organizacijske 
strukture za podporo  razvoja 
tekmovalnega rezultata: Nacionalni 
olimpijski inštitut 

V teku Komisija IO OKS-ZŠZ za pripravo projekta NOI pod vodstvom dr. 
Vesta je po imenovanju 10.9.2019 pričela z delom, se tedensko 
sestaja, v izdelavi je elaborat projekta vzpostavitve NOI, ki naj bi 
bil zaključen do konca leta 2019.  

2. Zagotavljanje kadrovske strukture in 
finančnih virov: 

 povečanje števila zaposlenih športnikov in 
trenerjev v javni upravi 

 medsektorsko povezovanje znotraj OKS-ZŠZ 

Začetek izvajanja / 
v teku 

Opravljen je bil sestanek predsednika OKS-ZŠZ na temo 
povečanja zaposlitev v javni upravi kot predvideva tudi NPŠ do leta 
2023: 

- - z ministrom MIZŠ, s katerim je bilo dogovorjeno, da pogovore 
na tematiko zaposlovanja z resornimi ministri neposredno opravi 
predsednik OKS-ZŠZ in se minister vključi v koordinacijo po 
potrebi. Sicer pa je bil direktoratu za šport MIZŠ posredovan 
predlog postopnega povečanja zaposlitev po ministrstvih do 
ciljnega števila kot je zapisan v NPŠ, do ciljne številke 150 
zaposlitev ter predlog nadgradnje sistemizacije delovnih mest za 
športnike in trenerje v okviru javne uprave; 
- z ministrom MORS: podan je bil predlog Ministra za zaposlitev 

perspektivnih športnikov kot nabornikov (izven športne enote), 
ki kasneje preidejo ali v športno enoto ali redno vojsko; glede 
povečanja zaposlitev (skladno z NPŠ) v športni enoti SV je bil 
opravljen operativni sestanek z Juretom Velepcem, vendar 
trenutno stanje ostaja nespremenjeno; 

- - z ministrom MNZ, vendar trenutno še nimamo podatka o načrtu 
oz. predvidenem povečanju zaposlitev. 

- - Proces medsektorskega povezovanja znotraj OKS-ZŠZ se je 
začel. Izdelana je bila prenovljena sistemizacija in organizacija 
DM strokovne službe, ki predvideva določeno nadgradnjo 
sodelovanja (prenos vsebin podpore športnikov na VŠ in 
vzpostavitev projektne pisarne za pridobivanje novih EU 
projektov, ki bi vključevali vsebine vključevanje strokovne službe 
posameznega oddelka v projekte, katerih nosilec je drugi 
oddelek, vključevanje kadra projektne pisarne v izvajanje javnega 
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 začetek izvajanja 
oz. v teku / 
realizirano 

Obrazložitev 

pooblastila za usposabljanje strokovnih delavcev na področju 
rekreacije ter športa starejših; 

3. Razvoj kadrov na področju tekmovalnega 
športa: 

 redni letni kongres za ključne kadre v športu 

Realizirano / v 
teku 

Prva uspešna izvedba dogodka »Dnevi OKS-ZŠZ« 21.-23.10., ki 
bo tudi v prihodnje predstavljal okvir za organizacijo kongresa za 
različne skupine kadrov. Izvaja se tudi EU projekt razvoj kadrov v 
športu. 

4. Izgradnja lastnega »info sistema« za 
spremljanje uspešnosti panog ter pregled 
kategorizacije: 

 informacijska nadgradnja slovenskega športa 

V teku Zaključena 1. faza izgradnje, da bo omogočeno izvajanje javnega 
pooblastila za vodenje evidence;  v teku je postopek migracije in 
vnos podatkov iz baz podatkov Zavoda za šport Planica ter 
podatkov od NPŠZ; predvidena je uporaba za namen vodenja 
javnih evidenc od januarja 2020 dalje; izgradnja naslednjih 
funkcionalnosti sistema pa se nato nadaljuje. 

5. Mreža panožnih športnih centrov Začetek izvajanja komisija za objekte in velike mednarodne prireditve je pričela z 
delom; predvidena je izvedba revizije mreže PŠC; opravljen je bil 
sestanek z MIZŠ, ki mora pripraviti strategijo razvoja infrastrukture, 
katere del so tudi PŠC; predvideva se prenova pravil LPŠ za 
ureditev financiranja in sodelovanje s konkretnimi predlogi ter 
rešitvami; predviden rok za končanje revizije je april 2020 

6. Mreža olimpijskih referenčnih športno 
medicinskih centrov 

V teku Opravljeni so bili sestanki s centri z namenom boljše koordinacije 
in delovanja; nato je bila opravljena vključitev mreže v projekt 
Tokio 2020 – sofinanciranje storitev v ORŠMC za OI kandidate in 
popust za kategorizirane športnike z namenom zagotavljanja 
podpore in promocije mreže; angažiran je stalni skrbnik mreže na 
OKS-ZŠZ, ki naj bi zagotavljal bolj učinkovito koordinacijo in 
spremljanje realizacije; opraviti bo potrebno revizijo zavarovanja 
za športnike; 

7. Uspešno izvajanje javnih pooblastil in 
drugih kontinuiranih dejavnosti 

Realizirano in v 
teku 

Pripravljen pravilnik o registraciji športnikov, v sodelovanju z NPŠZ 
izdelana dopolnila v povezavi s prestopi športnikov amaterjev ter 
omejitvami glede števila tekmovanj za mlade športnike; 
sodelovanje pri pripravi prenove pravilnika FŠO, zakona o 
fundacijah, pravilnika o izvajanju LPŠ (predvsem glede NPŠŠ) na 
državni in lokalni ravni; sodelovanje v koordinaciji zaposlovanja 
športnikov v javni upravi; v letu 2020 se bo opravila revizija 
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 začetek izvajanja 
oz. v teku / 
realizirano 

Obrazložitev 

kriterijev za kategorizacijo ter izvajanje programa štipendij ter 
nadstandardnih zavarovanj; 

8. Koordinacija in sodelovanje pri pripravi in 
izvedbi OFEM 2023 Koper 

V teku Potekajo dogovori z občino Koper in iskanje možnosti za 
spremembo projekta v sodelovanju s sosednjimi občinami potem, 
ko se je ugotovila neustreznost uporabe križarke za namestitev. 
Opravljen je bil poizkus povezovanja s CONI in Trstom. V kolikor 
se ne bo dalo zagotoviti ustrezno število namestitev, bomo skušali 
poiskati drugo možnost (Maribor ali Ljubljana) ter predlagati 
spremembo gostitelja EOC-ju, kar je praksa tudi v drugih državah 
(npr. SVK). 

9. Spodbujanje integracije športa invalidov v 
NPŠZ 

V teku Opravljeni sestanki z ZŠIS-PK, MIZŠ, aktivno sodelovanje oddelka 
za VŠ pri integraciji, opravljena je bila tudi predstavitev za NPŠZ. 
OKS-ZŠZ na različnih ravneh in na različne načine spodbuja 
integracijo (npr. sprejem za športnike invalide, vključevanje v 
projekte OKSZŠZ, ipd.) 

10. Uspešno vodenje projektov tekmovanj 
OKS-ZŠZ in podpora ključnim projektom 

Realizirano in v 
teku 

Uspešno izvedeni projekti EI, OFEM, SVIP, SIP; potekajo projekti  
MOI, OI, OFEM 

SOA 

Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in 
športa: 

 delovanje in nadgradnja SOIC 

 olimpijske urice, aktivne počitnice, 
umetnostni natečaji za otroke in mladino 

 promocija olimpizma in vrednot med 
športniki, strokovnimi delavci in splošno 
javnostjo 

 podeljevanje priznanj za prostovoljno delo in 
nagrade zaslužnim delavcem, organizacijam 

 skrb za razvoj kadrov v športu (delavnice, 
usposabljanja,..) 

 

Realizirano in v 
teku 

Aktivnosti tečejo skladno s programom, nadgradili smo SOIC. 
Sodelovali pri razstavi Miroslav Cerar 80 let, postavili olimpijsko 
učno pot na Letališču Ljubljana. Skupaj z Veleposlaništvom 
Japonske smo objavili knjigo – Pot do Tokia. 
 
Izvedli smo olimpijske urice, aktivne počitnice in olimpijski športni 
tabor v Kranjski Gori.  
 
Stalno vodimo delavnice za športnike in trenerje za promocijo 
olimpizma, zgodovine športa in olimpijskih vrednot.  
 
Najavili smo nov veliki javni natečaj na temo Tokio 2020. 
 
Pripravljamo predloge za priznanja in jih v okviru pravilnika 
podeljujemo. 
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 začetek izvajanja 
oz. v teku / 
realizirano 

Obrazložitev 

Programi za podporo športnikom in njihov 
celostni razvoj: 

 zagotavljanje sistemskih virov za financiranje 
izobraževanja vrhunskim športnikom, 
urejanje prilagoditev šolanja, podpora 
zaposlovanja po karieri 

 usklajevanje, koordinacija s Klubom 
olimpijcev in Komisijo športnikov 

 izvajanje neposredne finančne podpore 
športnikom (sklad VŠ, štipendije, nagrade za 
dosežke) 

Realizirano in v 
teku 

Aktivnosti tečejo skladno s programom, vzpostavljen je karierni 
center za športnike v okviru strokovne službe in stalno zaposlena 
oseba za izvajanje aktivnosti na tem področju, ki je odgovorna za 
izvedbo vseh podpornih dejavnosti za športnike. 
 
Vodili smo program podpore mladim športnikom. V sodelovanju z 
gimnazijami izvajali študij na daljavo in delavnice za mlade 
športnike.  
 
Izvajamo certificiranje izobraževalnih programov, ki so športnikom 
prijazni in na tem področju od januarja 2019 vodimo mednarodni 
projekt Športnikom prijazno izobraževanje. 

Programi in aktivnosti za promocijo športnega 
obnašanja in dobrega upravljanja v športu: 

 sodelovanje z MIZŠ, policijo, NPŠZ Varuhom 
pravic športnikov idr. V smeri sistemske 
ureditve in nacionalne platforme za vodenje 
aktivnosti na področju nepravilnosti v športu 
s poudarkom na preprečevanju zlorabe 
tekmovanj za nameščanje izidov (uporaba 
orodja Žvižgavka,..) 

 uveljavitev dela Komisije za etična zadeve v 
športu, podpora dela ambasadorja za fairplay 
in strpnost v športu 

 ustanovitev neodvisnega razsodišča v športu 
v sodelovanju z NPŠZ in državo 

 vodenje nacionalne kampanje za 
spodbujanje športnega obnašanja in 
ravnanja  

 vodenje strpnega dialoga med 
organizacijami, športniki in športnimi delavci 

 izvajanje delavnic za športnike (tudi finančno 
in davčno opismenjevanje)  

V teku Vodili smo nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega 
obnašanja in športnega ravnanja. Nagradili smo primere fair-play 
in v letu 2019 sta dva Slovenca prejemnika priznanja EFPM. 
Miroslav Cerar pa je prejemnik najvišjega priznanja Svetovnega 
fair play združenja. Program ambasadorja in namestnikov za 
šport, strpnost in fair play poteka po planu.  
Nadgradili smo delovanje linije Žvižgavka, obravnavali številne 
primere nepravilnosti v športu, ki jih je obravnavala Etična 
komisija. OKS je uradno sprejel Etični kodeks MOK, ki je sedaj 
preveden v Slovenskem jeziku. Uporabljali ga bomo do priprave 
lastnega kodeksa. 
 
OKS si je zadal tudi pomembno nalogo pri koordinaciji 
vzpostavitve Nacionalne platforme za preprečevanje nepravilnosti 
v športu – preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj. 
Izhodišča za delovanje platforme so bila prvič predstavljena na 
seminarju v Portorožu, ki je potekal v sklopu Dni OKS-ZŠZ.  
 
V letu 2019 je OKS imenoval tudi osebo za zajemanje in 
sporočanje informacij o nepravilnostih v športu, aktivnost je bila v 
sklopu sodelovanja z EOC.  
 
Izvajali in uspešno realizirali smo mednarodni projekt za dvig 
finančne pismenosti mladih športnikov. Projekt je bil v letu 2019 
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 začetek izvajanja 
oz. v teku / 
realizirano 

Obrazložitev 

zaključen in  rezultati so trajnostno dostopni (izobraževalna 
gradiva, interneta aplikacija za športnike, program, ki se redno 
izvaja). 
 

Šport za vse in lokalna raven 

1. Sistemski ukrepi na nacionalni ravni 

 vzpostavitev optimalnega okolja za razvoj in 
delovanje športa za vse na nacionalni ravni 

 širitev mreže lokalnih športnih zvez 

 svetovanje  v zvezi s financiranjem na 
lokalnem nivoju 

 organiziranost in povezovanje civilne sfere -
izboljšanje delovanja regijskih pisarn 

 uveljavitev konceptualnih rešitev v zakonskih 
in podzakonskih aktih za področje ŠVSE 

V teku Potekajo obiski občin kot načrtovano.   
Ustanavljanje OŠZ v teku: v letu 2019 ustanovljeni dve novi OŠZ, 
Slovenjske Konjice in Velike Lašče (predvidoma decembra).  
Izvedenih 5 regijskih posvetov na temo »LPŠ na lokalni ravni« 
(marec-maj) in skupna delavnica z MIZŠ (v okviru Dnevov OKS-
ZŠZ). Nudimo individualno pomoč pri pripravi odlokov.  
Pripravili smo argumente za kohezijska sredstva. Opravljen 
sestanek z direktoratom za šport, kjer je bilo ugotovljeno, da ni 
pravnih podlag za financiranje zaposlovanja, predlog za 
spremembo razpisov za projekte in programe je v pripravi. 
Deluje 15 regijskih pisarn, s katerimi tesno sodelujemo in e redno 
sestajamo.  
Ustanovljeni sta dve delovni skupini – povezovanje NPŠZ in ŠZO 
(atletika in kolesarjenje). 

2. Sistemski podporni programi 

 izmenjava primerov dobrih praks iz različnih 
okolji 

 usposabljanje strokovnih delavcev v športu  

 vzpostavitev centraliziranega informacijskega 
sistema na področju športa za vse  

 prostovoljno delo v športu 

 mednarodna dejavnost 

V teku / začetek 
izvajanja 

 Izveden letni kongres športa za vse, posvet OŠZ v okviru 
Dni OKS-ZŠZ v Portorožu, izvedeni so bili lokalni posveti 
za OŠZ. 

 Izvajajo se usposabljanja v okviru projekta USD ter tudi 
tržni program, pripravlja se podlaga za e-usposabljanje, z 
MIZŠ poteka dialog o popravku pravil za uvedbo 
kompetenčnega modela  

 Po zaključku prve faze projekta izgradnje Šport360, se 
predvideva začetek načrtovanja modula za področje 
ŠVSE v 2020 

Za področje prostovoljstva se bodo konkretnejše aktivnosti začele 
v nadaljevanju mandata  
TAFISA – aktivno sodelovanje in priprave na organizacijo 
kongresa 2021,  

 WFCS – kandidatura za igre v Ljubljani ni bila uspešna 
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 začetek izvajanja 
oz. v teku / 
realizirano 

Obrazložitev 

3. Promocijski programi 

 zniževanje deleža neaktivne populacije ob 
hkratnem povečanju deleža organizirano 
aktivnih 

 zagotavljanje vsebin športa za vse v medijih 
preko PR aktivnosti 

 zagotavljanje kakovostnih športno-
rekreativnih dogodkov namenjenih različnim 
ciljnim javnostim z integracijo invalidov na 
množične športne dogodke in prireditve 

Realizirano in v 
teku 

 Zniževanje deleža neaktivne populacije 
Izvedba promocijskih projektov za različne ciljne skupine.  
Ostajamo NCB za Veropski teden športa.  
Razvijamo nove promocijske kampanje »Zmigaj se do v 
brezplačne vadbe«.  

 Zagotavljanje vsebin športa za vse v medijih 
Redna rubrika Gibaj se v Delu.  
Izdana posebna priloga Dela posvečena Evropskemu tednu 
športa. 

 Razvoj, nadgradnja promocijski dogodkov za kritične skupine: 
starejši, nezaposleni (v okviru EWoS ob podpori partnerstvu 
Mercatorja) 

Podana pobuda za Dan slovenskega športa (1. oktober) – 
uveljavitev kot državni praznik. 

Poslovno marketinško delovanje 

1. Poslovni model slovenska olimpijska 
prihodnost 

 vzpostavitev marketinškega modela »slovenska 
olimpijska prihodnost« pri komercialnih in 
sistemskih virih 

 poslovno-mkt osmišljanje vloge ZŠZ z 
vzpostavitvijo primernega modela na lokalni 
ravni in področju športa za vse v sodelovanju z 
NPŠZ 

V teku  Marketinški model OKS-ZŠZ je postavljen in temelji na 
ekskluzivnem modelu MOK-a. OKS-ZŠZ podpirajo sponzorji, 
ki primarno sponzorirajo olimpijsko reprezentanco Slovenije 
in partnerji, ki pomagajo OKS-ZŠZ pri njegovem delovanju. V 
zadnjem obdobju smo za podjetja dodali še možnost 
sodelovanja v projektu Slovenska hiša in v licenčnem 
programu OKS, kjer je največ interesa za licenco maskote 
Foksi. 

 V zadnjem obdobju razmišljamo o delni spremembi modela, 
kar bi omogočilo novim potencialnim partnerjem, da se 
vključijo v projekte športa za vse, ki niso direktno povezani z 
olimpizmom. 

2. OKS-ZŠZ kot osrednja slovenska civilno-
družbena organizacija 

 Umeščanje in pozicionirajne OKS-ZŠZ kot 
krovne in sistemske organizacije slovenskega 
športa in olimpizma v poslovnem, političnem, 
medijskem in širšem družbenem okolju 

Začetek izvajanja / 
v teku 

 predvidena je izdelava konkretnih ukrepov ter 
komunikacijskega načrta za dosego predvidenih ciljev za 
umestitev OKS-ZŠZ v okolje, trenutno sledimo temu cilju 
predvsem skozi korektno izvajanje zastavljenega programa 
in komunikacijo opravljenega dela; 

 opravljeni so sestanki s članstvom in priprava predlogov in 
akcijskega načrta na marketinškem področju, ki je v teku 
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oz. v teku / 
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Obrazložitev 

 dobro sodelovanje s člani in iskanje sinergij 
znotraj OKS-ZŠZ 

preverjanja možnosti izvedbe. Predvideva se tudi povečanje 
in izboljšanje komunikacije s članicami z namenom podpore 
in boljšega razumevanja potreb. 

3. Vrhunskost v športu, vrhunskost v poslu 

 Prevzemanje aktivne vloge pri razvoju 
ustreznega okolja in vzpostavitvi operativne 
organiziranosti znotraj OKS-ZŠZ z namenom 
zagotavljanja koristi za svoje člane  

 Sposobnost učinkovitega izvajanja poslovno 
marketinške strategije OKS-ZŠZ 

V teku / začetek 
izvajanja 

 opravljena je bila analiza prihodkov OKS-ZŠZ na podlagi 
katere bomo predlagali posodobitev strategije in določene 
posodobitve notranje organiziranosti strokovne službe; 

 OKS-ZŠZ v zadnjem obdobju razvija različne projekte, kot sta 
Slovenska hiša in prodaja olimpijskih izdelkov z namenom 
diverzifikacije prihodkov na poslovnem delu. 

 

 

Sodelovanje z državo 

MIZŠ V teku  Komunikacija redno poteka, 

 ustanovljena je bila delovna skupina (minister, predsednik OKS-
ZŠZ, direktorica direktorata in GS OKS-ZŠZ) z namenom 
koordinacije za izboljšanje pogojev za šport, 

 proračun predvideva postopno povečevanje sredstev za šport, 

 predstavniki OKS-ZŠZ so vključeni v medresorsko DS za pripravo 
predloga Zakona o velikih mednarodnih prireditvah, 

 skupaj z MIZŠ je bil izveden posvet v okviru Dni OKS-ZŠZ v 
Portorožu za NPŠZ in lokalne športne organizacije ter lokalno 
skupnost, 

 komunikacija redno poteka, dobro sodelovanje predvidevamo tudi 
v nadaljevanju mandata; 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Realizirano  realiziran je bil predlog za subvencionirane prevoze registriranih 
športnikov; 

MORS Začetek izvajanja / v teku  aktivno se izvaja sporazum med MORS in OKS-ZŠZ o 
medsebojnem sodelovanju, 

 opravljeni so bili pogovori za dodatne zaposlitve športnikov in 
trenerjev v SV, 
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 opravljen je bil sestanek v sodelovanju z MO Kranj glede uporabe 
objektov SV za namen tekmovanj; 

MNZ Začetek izvajanja / v teku  opravljeni so bili pogovori za dodatne zaposlitve športnikov in 
trenerjev v policiji, 

 podani so bili predlogi glede urejanja varovanja športnih prireditev; 

 na pobudo članic in drugih strelskih združenj je bil podan predlog 
glede predvidenih sprememb Zakona o orožju; 

MJU V teku  predlagali smo predstavnika (M. Planko), ki je bil nato izvoljen v 
Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, 
prostovoljskih in nevladnih organizacij; 

 OKS-ZŠZ se je z mrežo RP prijavil na javni razpis za razvoj in 
profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva, kjer ni bil 
uspešen predvsem zaradi kriterijev razpisa, vezanih na sedež 
prijavitelja, predvideva se sestanek z ministrom z namenom 
seznanitve vsebine dela NVO na področju športa ter iskanju 
možnosti za večjo prepoznavo športa pri razpisih za NVO; 

 uspešno smo kandidirali na razpisu za sofinanciranje lastnega 
deleža pri izvajanju EU projektov; 

MZ V teku  opravljen sestanek z ministrom in aktivno sodelovanje z 
direktoratom za javno zdravje; 

 odobren dodatni tim in pol za MDPŠ za izvajanje preventivnih 
pregledov kategoriziranih športnikov v 2020; 

 opravljen sestanek in podpora direktorata za javno zdravje pri 
umeščanju kineziologov na seznam zdravstvenih sodelavcev, 
poteka potrjevanje predloga na RSK-jih; 

 preventivni pregled registriranih športnikov šolajoče mladine 
poteka v okviru razširjenega sistematskega pregleda; 

MDDSZ V teku  opravljeni sestanek z GS in podpora na odboru DZ pri realizaciji 
pobude za razglasitev 1. oktobra za praznik dneva slovenskega 
športa ; 

MZZ in MGRT V teku  poteka aktivno sodelovanje predvsem v okviru aktivnosti vezanih 
na OI Tokio 2020 ter tudi OI 2022 Peking (projekt Slovenska hiša)  

 

Pripravila: strokovna služba OKS-ZŠZ 


