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ZADEVA 

Letni delovni načrt OKS - ZŠZ za leto 2019 

 

Pri pripravi Letnega programa dela OKS – ZŠZ, ki je bil sprejet 16. decembra 2019 smo sledili zastavljenim 

usmeritvam prejšnjega mandata, 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 prihodki.  

 

Močno pa je na delovanje OKS – ZŠZ vplivala epidemija koronavirusa, zaradi katerega so morali prestaviti 

olimpijske igre v Tokiu na leto 2021. Omenjeno je močno vplivalo na predvidene prihodke OKS-ZŠZ v letu 

2020. Zaradi krize, ki jo je prinesla situacija povezana s koronavirusom, je OKS - ZŠZ nemudoma začel z 

racionalizacijo poslovanja in pripravo rebalansa načrtovanega poslovnega izida za leto 2020, hkrati pa v 

mesecu marcu, aprilu in maju posloval skladno s 33. členom ZIUZEOP.  

 

OKS – ZŠZ je stopili v stik z glavnimi deležniki, ki zagotavljajo prihodke (MIZŠ, FŠO, MOK, EOC, sponzorji 

in partnerji) in načrtovane prihodke zmanjšal na račun nerealiziranih projektov. Na odhodkovni strani je OKS 

- ZŠZ poleg zmanjšanja stroškov projektov, zmanjšal tudi predvidene materialne stroške in stroške 

projektov. S sponzorji je OKS - ZŠZ dogovoril, da bodo pravice povezane z olimpijsko reprezentanco, ki bo 

nastopila v Tokiu, lahko realizirali v letu 2021, je pa dejstvo, da je nekatere trenutna situacija močno 

prizadela.  

 

OKS – ZŠZ trenutno beleži zmanjšanje ene sponzorske pogodbe za leto 2020, sponzorjem in partnerjem 

pa se je prilagodila dinamika plačila obveznosti, kar trenutno še omogoča pozitivni denarni tok OKS - ZŠZ, 

ki se ga skrbno načrtuje. Prav tako pa je OKS – ZŠZ povečal prijave projektov na sklade Evropske unije, 

kjer se predvideva dodatne prihodke. 
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OKS – ZŠZ je aktivnosti prestavil na izvajanje na daljavo, v kolikor je bilo to mogoče. Pri projektih USD in 

RKŠ se je prenos znanj izvajali na daljavo. Izvedli so se tudi programi usposabljanja na daljavo ter pri tem 

pridobili tudi soglasje MIZŠ za usposabljanje strokovnih delavcev ter soglasje MOK za program ASMC. 

Določenih aktivnosti (odprtje SOIC, izvajanje olimpijskih uric, delavnice za športnike) se niso izvajali in se 

bo zato povečan obseg izvedel v jesenskem obdobju. Vezano na promocijo olimpizma in olimpijskih vrednot 

pa se je v zadnjem obdobju veliko vsebin nadgradilo na spletni strani. Zmanjšal se je obseg poti 

ambasadorja in namestnikov, saj dogodki, prireditve in tekmovanja niso potekali. Načrtovano mednarodno 

konferenco na temo dvojne kariere športnikov in certifikat športnikom prijazno izobraževanje se je prestavilo 

na oktober.  

 

Na področju vrhunskega športa se je zaradi prestavitve olimpijskih iger preneslo določene aktivnosti v leto 

2021, kar posledično vpliva na stroškovnik v letu 2020. Obenem so se stroški udeležbe na OI Tokio 2020 v 

določeni meri prerazporedili na projekt priprav OI Peking 2022. Prestavila sta se tudi Poletni olimpijski 

festival evropske mladine Banska Bystrica 2021 in Zimski olimpijski festival evropske mladine Vuokatti 2021 

in se bosta izvedla v letu 2022 in zato v tekočem letu stroški ne bodo nastali. 

 

Na področju športa za vse so ukrepi omejevanja širjenja koronavirusa  preprečevali organizacijo množičnih 

športno-rekreativnih dogodkov, zato je OKS - ZŠZ  dogodke predvidene v maju in juniju, prestavil v jesenski 

termin. Konkretno Mini olimpijado, Športne igre zaposlenih in Srečanje športnikov iz obmejnih dežel. 

Olimpijski dan se bo na podlagi odobritve Mednarodnega olimpijskega komiteja izpeljal v prilagojeni obliki, 

preko aktivnosti na socialnih omrežjih.   

 

Zaradi navedenega se na Skupščini OKS-ZŠZ 23. junija 2020, v potrditev predloži rebalans letnega 

delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ, ki upošteva vrednosti prihodkov glede na nastalo 

situacijo in temu prirejene odhodke za poslovanje OKS-ZŠZ. 
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Naziv prihodka PLAN 2020 
REBALANS 

2020 
% 

 

LPŠ 942.952,00 € 1.319.600,00 € 139,94%  

FŠO 764.103,00 € 721.539,00 € 94,43%  

MZZ 4.000,00 € 4.000,00 € 100,00%  

EU - Projekti 2.619.090,00 € 2.152.463,20 € 82,18%  

MOK, EOC 1.098.232,14 € 856.801,57 € 78,02%  

LASTNI PRIHODKI (SPONZORJI, PARTNERJI, LASTNA DEJAVNOST) 3.454.810,71 € 2.079.638,40 € 60,20%  

PRIHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ 8.883.187,85 € 7.134.042,17 € 80,31%  

    
 

    
 

Naziv stroška PLAN 2020 
REBALANS 

2020 
% 

 

 

Strošek dela in materialni stroški 1.301.980,50 € 1.206.300,00 € 92,65%  

Delovanje odborov in komisij 32.150,00 € 24.450,00 € 76,05%  

Stroški vodstva OKS - ZŠZ 105.303,84 € 95.000,00 € 90,22%  

Splošni vozni park in nepremičnine 96.911,44 € 96.000,00 € 99,06%  

Stroški projektov  6.861.733,11 € 5.250.913,76 € 76,52%  

Drugi stroški kontinuiranega procesa 485.108,96 € 461.358,96 € 95,10%  

ODHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ 8.883.187,85 € 7.134.022,72 € 80,31%  

    
 

 
   

 

PRIHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ 7.134.042,17 € 
 

ODHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ 7.134.022,72 € 
 

POSLOVNI REZULTAT 19,45 € 
 

 

 

 


