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V olimpijskem letu 2020 bodo slovenske športnice in športniki spet 

nastopili na največjem svetovnem odru in prepričan sem, da nas bodo 

ponovno razveseljevali z izjemnimi predstavami. Naša dolžnost je, da 

jim skupaj z vsemi partnerji stojimo ob strani in omogočimo čim boljše 

pogoje za doseganje ciljev. Zato bodo olimpijske igre vsekakor osrednji 

dogodek letnega delovnega načrta. Poleg športnikom bomo namenili 

veliko pozornosti tudi promociji vrednot olimpizma, pomenu ukvarjanja 

s športom oziroma pomenu gibanja za zdravje in dobro počutje ter 

promociji naše države. Veliko naporov bomo usmerili v uspešno izvedbo 

projekta Slovenske hiše v Tokiu. Ponosni in veseli smo, da bo ambasador 

in vodja olimpijske reprezentance olimpionik Miroslav Cerar, ki ga tudi 

na japonskem izjemno spoštujejo in cenijo.

Ob osrednjem cilju leta 2020 ne bomo pozabili na izvajanje tudi 

vseh drugih aktivnosti, zapisanih v našem strateškem načrtu. Polno 

pozornost in podporo bomo tako namenili izvajanju zastavljenih 

ciljev na področju športa za vse, športa na lokalni ravni ter v slovenski 

olimpijski akademiji. OKS – ZŠZ bo kot do zdaj stremel k poslovni 

odličnosti ter izvajanju vseh zaupanih nalog in odgovornosti do svojih 

članic. V dialogu z državo bomo še naprej skušali vplivati na uveljavitev 

čim več ukrepov, zapisanih v nacionalnem programu športa, ki 

omogočajo nadaljnji razvoj športa skozi podporo društvom, športnim 

zvezam, strokovnim delavcem in športnikom. Eden izmed ključnih ciljev 

pa bo vsekakor zavzemanje za večjo in stabilnejšo sistemsko finančno 

podporo na nacionalni in lokalni ravni.

Ob vstopu v drugo leto mandata bo tudi primeren čas za dokončanje 

prenove pravil OKS – ZŠZ, kar smo si zastavili že v prejšnjem mandatu. 

Prav tako bo treba začeti pregled opravljenega dela iz zastavljene 

strategije OKS – ZŠZ, in oceniti, katerim ciljem bo treba posvetiti 

največjo pozornost v drugi polovici izvajanja 10-letne strategije. V letu 

2019 smo s prvo izvedbo združenega konferenčnega dogodka, Dnevi 

OKS – ZŠZ zastavili primerno podlago za naše letno srečanje, kar bomo 

nadaljevali tudi v prihodnje. 

Menim, da pripravljeni letni načrt predstavlja pravo izhodišče za 

učinkovito izvedbo zastavljenih ciljev v letu 2020.

      Bogdan Gabrovec,

      predsednik

NAGOVOR PREDSEDNIKA
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OKS – ZŠZ vstopa v leto 2020 s stabilnim poslovanjem in z izkušeno 

vodstveno ekipo ter izkušeno ekipo strokovne službe. Z nekoliko 

prenovljeno organizacijo in sistemizacijo delovnih mest želimo 

poslovanje OKS – ZŠZ še nadgraditi z namenom učinkovitega izvajanja 

strategije. Vsebina in obseg projektov ter kontinuiranega dela 

bosta tudi v prihodnjem letu velika. To je posledica predvsem velike 

razvejanosti naše organizacije in uveljavljene prakse našega dela. 

Kljub tem izhodiščem bomo veliko pozornosti namenili izboljšavam 

kakovosti, inovativnosti in učinkovitosti. Predvsem bomo skrbeli za 

podporo delovanja vseh organov OKS – ZŠZ, podporo članicam ter na 

prvem mestu športnikov in strokovnih sodelavcev. V olimpijskem letu 

bo seveda največ pozornosti namenjene izvedbi projekta olimpijskih 

iger, druge projekte pa bo potrebno izpeljati enako kakovostno, čeprav 

bodo mogoče deležni manjše pozornosti.

Pripravljeni finančni načrt temelji na posameznih natančnih podatkih 

predvidenih prihodkov predvsem iz podpisanih sponzorskih in drugih 

srednjeročnih pogodb ter predvidevanjih uspešnosti kandidatur 

na javne razpise. Načrtovani predvideni stroški  so uravnoteženi s 

predvidenimi prihodki. Po določenem obdobju in pridobitvi vseh 

finančnih podatkov bo predvidoma potreben rebalans, ki bo še 

natančneje opredelil poslovni načrt za leto 2020. Obstoječi načrt pa je 

pripravljen realno in bo lahko ustrezno zastavil smer delovanja OKS 

– ZŠZ. 

      Blaž Perko,

      generalni sekretar

NAGOVOR 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 športa 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 za 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 prebivalstva. 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 in 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 okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa, 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 visokorazvitega 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 2020

Skupščina OKS – ZŠZ je na 33. seji 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 jugovzhodnem 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 zapisani in oblikovani 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, zapisni 

v strategiji, predstavljajo podlago za pripravo 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 2020 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 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 od 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.

Komisija za 

vzpostavitev 

Olimpijskega inštituta 
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Zaradi navedenega bo predvidoma Skupščini OKS – ZŠZ v mesecu juniju v potrditev predložen rebalans letnega 

delovnega in finančnega načrta OKS – ZŠZ, ki bo upošteval dejanske (potrjene) vrednosti prihodkov in temu 

prirejene odhodke za poslovanje OKS – ZŠZ.

SEKRETARIAT

Predvideni odhodki
Načrt 2020

Zap. št. Ime projekta

1 Dnevi OKS – ZŠZ 15.000,00

Organizacija in kadri skupaj 15.000,00 €

2 Mladinske igre Lozana 4.800,00 €

3 POI Tokio 63.741,07 €

4 Revija "Olimpijski krogi" 12.840,00 €

5 TV-oddaja Migaj raje z nami 22.000,00 €

Odnosi z javnostmi skupaj 103.381,07

6 Mladinske igre Lozana 4.600,00

7 POI Tokio 7.330,36

8 Kongres EOC in ANOC 4.350,00

Mednarodna dejavnost skupaj 16.280,36

9 Nacionalna športna kartica 0,00

10 Dokumentni in CRM-sistem 53.000,00

11 Šport 360 73.144,00

Informatika skupaj 126.144,00

SEKRETARIAT SKUPAJ 260.805,43

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

za 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 in 

centralno administracijo in za komuniciranje z javnostmi.

Sekretariat bo tako v letu 2020 kot projekt izvedel Dneve OKS – ZŠZ, skrbel za mednarodno dejavnost OKS – ZŠZ, 

informatiko in organiziral in izvajal projekte komuniciranja.

Prikaz 3: Finančna podstruktura projektov OKS – ZŠZ
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SLOVENSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA  
IN EU-PROJEKTNA PISARNA

Slovenska olimpijska akademija bo v letu 2020 izvajala vrsto projektov, ki so namenjeni razvoju športa, promociji 

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

obnašanja.

Vse programe in aktivnosti, ki bodo izvedeni pod okriljem SOA, lahko razvrstimo v tri sklope:

       1. Programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa 

 a)  Delovanje in nadgradnja Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra (nove zbirke in razstave, 

izvajanje aktivnosti za različne ciljne skupine, sodoben informacijski sistem za arhiviranje in 

predstavljanje rezultatov, video- in fotovsebin olimpijcev in olimpijskih iger).

 b)  Vodenje programov za otroke in mladino (umetnostni natečaji, vključitev v kampanje prihajajočih 

olimpijskih iger, olimpijske športne urice, aktivne športne počitnice).

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

ter splošno javnostjo. 

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, s Policijo, z NPŠZ, Varuhom športnikovih pravic in z drugimi organizacijami za 

sistemsko ureditev področja in ustanovitev nacionalne platforme za vodenje aktivnosti na področju 

preprečevanja nepravilnosti v športu, še posebej zlorabe športnih prireditev in tekmovanj. Imenovanje 

kontaktne osebe za obravnavo informacij o nepravilnostih v športu (naloge EOC-projekta POINTS).

 b) Uveljavitev Komisije za etične zadeve športa in delo sekretarja komisije.

 c)  Uveljavitev portala Žvižgavka za sporočanje nepravilnosti v športu in posredovanje vprašanj o 

integriteti, etiki in transparentnem delovanju v športu. 

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

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

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

 f)  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 2020 bomo veliko pozornosti namenili tudi koordinaciji 

dela Nacionalne platforme za preprečevanje nepravilnosti v športu in preprečevanje nameščanja rezultatov 

športnih tekmovanj. 
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       3. Vodenje in koordinacija projektov s finančno podporo Evropske unije 

 a)  OKS – ZŠZ je nosilec dveh velikih projektov, ki potekata ob podpori Evropskega socialnega sklada. 

Projekta Razvoj kadrov v športu in Usposabljanje strokovnih delavcev v športu se izvajata skupaj s 

konzorcijkimi partnerji na nacionalni ravni. 

 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.

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

Evropske komisije oziroma mehanizmov in programov EU. 

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. 

Prikaz 4: Finančna podstruktura projektov SOA

Predvideni odhodki

Načrt 2020 
Zap. št. Ime projekta

1 Slovenski olimpijski izobraževalni center 7.000,00

2 Program olimpijskega izobraževanja 17.200,00

3 Ambasador za šport, strpnost in fair play 12.000,00

4 Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in ravnanja 35.500,00

5 Priznanja za športnike, trenerje in športne delavce 12.200,00

6 Erasmus+ projekt Points z EOC EU pisarno 3.000,00

7 Program usposabljanja SMC in ASMC 13.500,00

8 Razvoj kadrov v športu 1.200.240,00

9 Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022 1.194.000,00

10 Erasmus+ sport projekt AHOS–olimpijci seniorji 5.750,00

11 Erasmus projekt OD4SG 11.000,00

12 Erasmus+ sport projekt športnikom prijazno izobraževanje 25.750,00

13 Srečanje športnikov iz obmejnih dežel 8.000,00

Slovenska olimpijska akademija skupaj 2.545.140,00
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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. V okviru tega je 

vrhunski šport eden izmed stebrov, skozi katerega se kažejo najvišje vrednote pri udejanjanju športa, spodbuja 

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

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 in svetu. 

V samostojni Sloveniji smo močno napredovali v mednarodnih športnih rezultatih kot pa tudi po množičnosti in 

razpršenosti športne dejavnosti po vsej državi. 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 športne prepoznavnosti Slovenije, dotikajo pa se:

• projektov mednarodnih tekmovanj; nastopov 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. z načini nudimo 

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

športniki ob svojih uspehih tudi zdravi.

V letu 2020 nas čakata dva olimpijska projekta, v januarju mladinske olimpijske igre v Lozani (Švica) in julija 

Igre 32. olimpijade v Tokiu (Japonska). Poleg omenjenih iger bodo potekale aktivnosti tudi za druga večpanožna 

tekmovanja, ki so na sporedu po letu 2020, hkrati pa bo olimpijsko leto obarvano še z vrsto drugih aktivnosti, 

pri čemer naj omenimo bistvene:

• revizija pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov;

• nadaljevanje urejanja področja zdravstvenega varstva športnikov;

• nadaljnja krepitev ustvarjanja mreže panožnih športnih centrov in olimpijskih referenčnih športno-

medicinskih centrov;

• zagotavljanje strokovne podpore športnikom in trenerjem skozi olimpijski inštitut za šport;

• nadaljevanje razvoja programov olimpijskega kariernega centra;

• integracija športa invalidov v nacionalne panožne športne zveze in njihove tekmovalne sisteme;

• informacijska podpora športnim nastopom z vzpostavitvijo evidence registriranih in kategoriziranih 

športnikov.

VRHUNSKI ŠPORT
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V sodelovanju je moč, zato aktivnosti izvajamo skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in različnimi 

strokovnjaki, pri čemer v kontekstu podpore postavljamo športnika na podij in krepimo strokovno znanje 

trenerjev, ki so gonilna sila za ustvarjanje vrhunskega športnega dosežka. V 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 srce 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.

Prikaz 5: Finančna podstruktura projektov vrhunskega športa

Predvideni odhodki

Načrt 2020 
Zap. št. Ime projekta

1 OI Tokio 2020 1.335.000,00

2 OI Peking 2022 100.000,00

3 MOI Lozana 2020 70.000,00

4 ZOFEM Vuokatti 2021 55.000,00

5 POFEM Banska Bystrica 2021 65.000,00

6 Strokovna podpora športnikom in trenerjem 85.500,00

7 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov 80.000,00

8 Športne štipendije 480.000,00

9 Sklad vrhunskih športnikov 100.000,00

10 Nagrade za športnike in trenerje 30.000,00

11 Olimpijski referenčni športno-medicinski centri 30.000,00

12 Programi dvojne kariere športnikov 18.300,00

13 Podpora zaposlovanju 20.000,00

14 Celostni razvoj športnika 7.000,00

15 Klub slovenskih olimpijcev 6.000,00

16 Revizija kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov 4.000,00

Vrhunski šport skupaj 2.485.800,00
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Na področju športa za vse in športa na lokalni ravni bomo v letu 2020 nadaljevali začrtane projekte in aktivnosti, 

ki uresničujejo strategijo OKS – ZŠZ in sledijo programu za mandatno obdobje 2018–2022. 

Največ pozornosti v letu 2020 bomo namenili področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu (področji 

športne rekreacije in športa starejših), uresničitvi pobude za razglasitev 1. oktobra za Dan slovenskega športa 

in razvoju informacijsko-komunikacijske platforme športa za vse, ki bo zagotavljala celovito športno (in s 

športom povezano) ponudbo na enem mestu ter bo ponujala visoko stopnjo interaktivnosti. Hkrati bomo 

izvajali že uveljavljene promocijske projekte, ki jih bomo v olimpijskem letu 2020 deloma navezovali na vsebine 

olimpijskih iger v Tokiu. Kot osrednji promocijski dogodek načrtujemo Evropski teden športa, kjer ostajamo 

nacionalni koordinator. Aktivni bomo na mednarodnem področju (kot članica združenja TAFISA in WFCS) in EU-

projektih (Workplace Active Certification, Training the Female Sport for All Leaders of Tommorrow). Z izbranimi 

izvedbenimi aktivnostmi (Kongres športa za vse, posveti na regionalni ravni, sodelovanje OŠZ in lokalnih 

skupnosti itn.) bomo soustvarjali okolje, ki spodbuja razvoj športnih programov na področju športne rekreacije 

oziroma športa za vse. 

 

Strateška naloga in vloga OKS – ZŠZ je oblikovanje okolja, ki bo spodbujalo športna društva in klube k oblikovanju 

programov, namenjenih športni rekreaciji, hkrati pa moramo soustvarjati okolje, ki bo prebivalstvo spodbujalo k 

redni telesni aktivnosti. Na tem področju bomo nadaljevali že uveljavljene dogodke, s katerimi želimo približati 

šport vsakemu posamezniku. Z zagotavljanjem brezplačne udeležbe sledimo strategiji povečevanja dostopnosti 

do športa tudi ekonomsko ranljivejšim družbenim skupinam. V letu 2020 načrtujemo prireditve za naslednje 

glavne družbene podskupine:

• otroci:  

      – Mini olimpijada (več kot 40 dogodkov na letni ravni) 

      – Olimpijski festival (zimska in letna izvedba)

• zaposleni:  

      –  Športne igre zaposlenih (10 dogodkov na letni ravni)

• starejši:  

      – Olimpijski dan starejših (1 dogodek v sklopu Evropskega tedna športa)

• invalidi:  

     – Dan s športniki invalidi (1 dogodek v sklopu Evropskega tedna športa)

• splošna javnost:  

      – Dobrodelni večerni tek (1 dogodek v sklopu Evropskega tedna športa) 

      –  Olimpijski dan, ki ga bomo v letu 2020 povezovali s projektom Slovenska bakla (predvidoma 10 

dogodkov) in ”izkoristili” prebujanje navijaškega vzdušja pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu 

Pomembna promocijska aktivnost v letu 2020 je oglaševalska kampanja Bodi aktiven, katere namen je 

spodbujanje prebivalstva k redni telesni aktivnosti. Vrhunec kampanje načrtujemo jeseni. Vključevala bo vse 

komunikacijske kanale ter obsegala tradicionalne in sodobne elemente komuniciranja. 

1. oktober, Dan slovenskega športa, bo predstavljal enega ključnih projektov v letu 2020. OKS-ZŠZ si ne prizadeva, 

da bi bil praznični 1. oktober dela prost dan, ampak dan za šport. Cilj je aktivno vključiti vse nacionalne panožne 

športne zveze, športne zveze občin ter njihove klube in društva, lokalne skupnosti, lastnike in upravljavce 

športnih objektov, šole, podjetja in vse druge deležnike, da bomo ta dan preživeli aktivno, športno. Temu bomo 

ŠPORT ZA VSE IN  
ŠPORT NA LOKALNI RAVNI
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posvetili pomembno pozornost v prvi polovici leta 2020, saj želimo, da bi 1. oktober 2020 že aktivno praznovali 

po vsej Sloveniji. 

V dogovoru s Skupino SIJ, ki smo ga podpisali konec leta 2019, bomo v obdobju 2020–2022 nadaljevali gradnjo 

jeklenih vadbenih poligonov, in sicer 3 poligone na letni ravni. 

S knjižico Moj Recept za zdravo življenje z gibanjem in s športom, ki jo bomo izdali v večji nakladi v začetku leta 

2020 in končnim uporabnikom distribuirali prek mreže partnerskih organizacij tega projekta, si prizadevamo:

 

• ozavestiti ljudi, da je redna telesna aktivnost pomembna za biopsihosocialno ravnovesje posameznika, 

pri čemer posebej osvetljujemo zdravje; 

• ponuditi osnovne informacije o značilnosti vadbe, ki ima pozitivne učinke na zdravje posameznika 

(redna, strokovno vodena, načrtovana na podlagi izhodiščnih meritev/testiranj, oblikovana glede na 

cilje, ki jih želimo z vadbo doseči in ob diagnozi tudi ustrezno prilagojena oziroma nadzorovana);

• ponuditi strnjene informacije o preostalih zadevah, ki so poleg redne telesne aktivnosti pomembne za 

zdrav način življenja (uravnotežena prehrana, obvladovanje stresa, učinki narave ...);

• ljudi spodbuditi, da bi bili redno telesno aktivni, pri čemer naj bo vadba strokovno vodena in prilagojena 

zakonitostim posameznega življenjskega obdobja;

• ponuditi informacije, kjer lahko posameznik poišče sebi prijazno vadbo, ki bi ga motivirala, da bi 

spremenili svoj življenjski slog.

Vlogo nosilca programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu smo sprejeli z vso odgovornostjo, saj je 

strokovnost kadra na področju športa ključna za kakovostno izvajanje programov. Poleg izvajanja tečajev in 

priznavanja kompetenc na področju športne rekreacije in športa starejših želimo v letu 2020 v dialogu z državo 

prenoviti pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki bo omogočil spremembo programa, da 

bomo lahko vanj vključili nekatera specifična znanja, za katera ugotavljamo, da so nujno potrebna. Povezali se 

bomo tudi z nosilci javnoveljavnih študijskih programov s ciljem, da študentom omogočimo delo v športu še 

pred koncem študija (kot usposobljen kader).

Na področju mednarodne dejavnosti OKS – ZŠZ ostaja aktivni 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. 

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ ima pomemben položaj v obeh organizacijah. Vključevali se bomo v redne aktivnosti 

obeh organizacij in priložnostno tudi v projekte, ki bodo uresničevali naše cilje in sovpadali z aktivnostmi OKS 

– ZŠZ. V sodelovanju s pisarno TAFISA v Frankfurtu se bomo začeli intenzivno pripravljati na organizacijo 27. 

svetovnega kongresa TAFISA, ki ga oktobra 2021 gostimo v Portorožu. 

Program dela OKS – ZŠZ na področju športa za vse in športa na lokalni ravni v letu 2020 bomo realizirali v 

sodelovanju s Strokovnim svetom športa za vse OKS – ZŠZ in v izvedbeni fazi predvsem ob sodelovanju 15 

regijskih pisarn OKS – ZŠZ. Strokovna služba na področju športa za vse in športa na lokalni ravni bo v podporo 

tudi aktivnostim Komisije za ženski šport ter Komisije za šport in okolje.
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Prikaz 6: Finančna podstruktura projektov športa za vse in športa na lokalni ravni

Predvideni odhodki

Načrt 2020 
Zap. št. Ime projekta

1 Kongres športa za vse 5.010,00

2 Posvet OŠZ – nacionalna in lokalna raven 200,00

3 Šport za zdravje (recept za zdravo življenje z gibanjem in s športom) 2.000,00

4 Javni servis za podporo športu za vse 15.000,00

5 Evropski teden športa 224.000,00

6 Olimpijski festival – zima 25.000,00

7 Olimpijski festival (sklepni dogodek EWoS) 30.000,00

8 Mini olimpijada 15.000,00

9 Športne igre zaposlenih 9.500,00

10 Svetovni kongres TAFISA, Portorož 2021 1.500,00

11 Olimpijski dan 5.000,00

12 Usposabljanje v športu 33.150,00

13 Nacionalna kampanja Bodi aktiven 40.000,00

14 Dan slovenskega športa 7.000,00

Šport za vse in šport na lokalni ravni skupaj 412.360,00
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MARKETING IN FINANCE

Na poslovnem področju olimpijske igre izkoriščamo za pripravo olimpijske platforme, ki OKS – ZŠZ omogoča 

pozicioniranje in grajenje nacionalne olimpijske blagovne znamke in njeno monetiziranje. Ključne aktivnosti 

bodo usmerjene v pripravo projekta olimpijskih iger, pri čemer bo v ospredju priprava olimpijske kampanje, s 

katero OKS – ZŠZ slovensko javnost opozarja na olimpijske igre in izpostavlja sponzorje olimpijske reprezentance 

Slovenije. Pomemben del aktivnosti se bo odvijal okoli potovanja s Slovenske bakle po Sloveniji in ustvarjanju 

olimpijskega vzdušja, kar se naj bi odrazilo v dobri prodaji olimpijskih izdelkov, za katero pričakujemo, da bo 

najboljša do zdaj. Prav tako visoka poslovna pričakovanja imamo pri projektu Slovenske hiše, kjer si želimo v 

Tokiu postaviti stičišče ter povezati slovenski šport, državo in gospodarstvo. Nadaljnjo pozornost usmerjamo v 

razvoj blagovne znamke Foksi, kjer pričakujemo nove izdelke in najvišjo licenčnino za prodane izdelke.

Ena izmed ključnih aktivnosti bo sodelovanje s sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije pri pripravi njihovih 

kampanj in doseganju njihovih poslovnih ciljev povezanih s sponzorstvom olimpijske reprezentance Slovenije. 

Prikaz 7: Podfinančna struktura OKS – ZŠZ

Predvideni odhodki

Načrt 2020 
Zap. št. Ime projekta

1 OI 2020 (podprojekt poslovnega dela) 926.614,29

2 Maskota 7.000,00

3 Prodaja olimpijskih izdelkov 17.000,00

4 Razvoj marketinške dejavnosti 40.000,00

5 Korporativno oglaševanje 90.000,00

6 Olimpijska kolekcija 2020 2.000,00

7 Olimpijski muzej in trgovina 53.013,39

8 Olimpijski poligon 22.000,00

Marketing skupaj 1.157.627,68
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FINANČNA PODSTRUKTURA

11.1 Načrtovani prihodki OKS – ZŠZ za leto 2020

Načrtovani prihodki NAČRT 2019 REBALANS 2019 NAČRT 2020

Naziv prihodka

MIZŠ – LPŠ 849.172,00 € 1.035.830,00 € 942.952,00 €

FŠO 749.320,00 € 643.215,00 € 764.103,00 €

MZZ 4.000,00 € 3.960,00 € 4.000,00 €

MJU  29.700,00 €  

EU-projekti 1.956.620,00 € 2.101.511,43 € 2.619.090,00 €

MOK - Mednarodni olimpijski komite, EOC – Evropski 

olimpijski komiteji, OCOG – organizacijski komite

726.068,38 € 691.440,17 € 1.098.232,14 €

SPONZORJI 1.527.712,95 € 1.504.229,34 € 1.602.847,24 €

PARTNERJI 248.644,00 € 328.396,00 € 325.496,00 €

LASTNA DEJAVNOST 691.347,05 € 788.892,00 € 1.500.267,47 €

ČLANARINE 25.800 € 25.800 € 26.200,00 €

PRIHODKI OKS – ZŠZ SKUPAJ 6.778.684,38 € 7.152.973,94 € 8.883.187,85 €
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11.3 Načrtovan poslovni izid v letu 2020

PRIHODKI OKS – ZŠZ SKUPAJ 8.883.187,85 €

ODHODKI OKS – ZŠZ SKUPAJ 8.883.187,85 €

POSLOVNI IZID 2020 0,00 €

Načrtovani odhodki NAČRT 2019 REBALANS 2019 NAČRT 2020

Naziv odhodka

Strošeki kadra za delovanje 1.075.340,14 € 892.956,24 € 943.380,50 €

Sekretariat OKS – ZŠZ 314.438,39 € 313.457,88 € 335.783,58 €

Oddelek za vrhunski šport in oddelek športa za vse 416.425,61 € 266.364,58 € 299.999,42 €

Oddelek za finance in marketing 344.476,14 € 313.133,78 € 307.597,50 €

Materialni stroški 352.600,00 € 338.600,00 € 358.600,00 €

Sekretariat OKS – ZŠZ 180.300,00 € 160.300,00 € 191.300,00 €

Oddelek za vrhunski šport in oddelek športa za vse 108.300,00 € 108.300,00 € 108.300,00 €

Oddelek za finance in marketing 64.000,00 € 70.000,00 € 59.000,00 €

Delovanje odborov in komisij 25.400,00 € 25.400,00 € 32.150,00 €

Sekretariat OKS – ZŠZ 13.000,00 € 13.000,00 € 16.200,00 €

Oddelek za vrhunski šport in oddelek športa za vse 11.700,00 € 11.700,00 € 15.250,00 €

Sektor za finance in marketing 700,00 € 700,00 € 700,00 €

Stroški vodstva OKS-ZŠZ 71.050,44 € 92.523,84 € 105.303,84 €

Stroški voznega parka 65.737,84 € 65.030,52 € 66.911,44 €

Stroški nepremičnin 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Stroški projektov 4.853.947,00 € 5.151.893,46 € 6.861.733,11 €

Sekretariat 96.527,00 € 99.057,00 € 260.805,43 €

Slovenska olimpijska akademija in EU-projekti 2.487.020,00 € 2.577.515,91 € 2.537.140,00 €

Oddelek za šport za vse in šport na lokalni ravni 393.500,00 € 554.755,52 € 420.360,00 €

Oddelek za vrhunski šport 1.417.000,00 € 1.507.275,00 € 2.485.800,00 €

Oddelek za finance in marketing 459.900,00 € 413.290,03 € 1.157.627,68 €

Drugi stroški kontinuiranega procesa 304.608,96 € 553.108,96 € 485.108,96 €

Sekretariat OKS – ZŠZ 48.300,00 € 296.800,00 € 292.300,00 €

Oddelek športa za vse in športa na lokalni ravni 75.500,00 € 78.500,00 € 78.500,00 €

Oddelek za finance in marketing 120.808,96 € 117.808,96 € 54.308,96 €

Amortizacija 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

Tečajne razlike    

STROŠKI OKS – ZŠZ SKUPAJ 6.778.684,38 € 7.149.513,01 € 8.883.187,85 €

11.2 Načrtovani odhodki OKS – ZŠZ za leto 2020
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