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Poslovno-marketinški svet

Poslovno-marketinški svet je skupina neodvisnih strokovnjakov, katere naloga je idejna 

usmeritev delovanja poslovno-marketinškega oddelka OKS – ZŠZ in kritična presoja njegovega 

dela. Poslovno-marketinški svet je posvetovalno telo Izvršnega odbora OKS – ZŠZ. Za predsednico 

Poslovno-marketinškega sveta OKS – ZŠZ je bila imenovana Vojka Ravbar. Konstituiranje sveta 

za mandatno obdobje 2018–2022 je bilo na 1. seji 17. 6. 2019. Njegov sestav je predhodno potrdil 

Izvršni odbor OKS na 4. redni seji, ki je bila 9. 5. 2019.

Člani Poslovno-marketinškega sveta OKS – ZŠZ so se v mandatnem obdobju 2019–2022 sešli na 

6 rednih sejah in izvedli eno dopisno sejo. V mandatnem obdobju 2019–2022 so bile na sejah 

obravnavane različne teme s področij delovanja OKS – ZŠZ, in sicer: 

• sodelovanje s športnimi zvezami, članicami OKS – ZŠZ;

• poraba sredstev po posameznih področjih znotraj OKS – ZŠZ;

• poslovni model OKS – ZŠZ – Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji, ki sodelujejo z OKS – ZŠZ;

• dvig prepoznavnosti športov, športnikov in Slovenije na podlagi sodelovanja in vrhunskih 

rezultatov; 

• ukrepi Vlade RS za pomoč športu, ki jih je predlagal OKS – ZŠZ;

• predlog sproščanja ukrepov za šport zaradi situacije covid-19;

• pregled stanja ukrepov Vlade RS za pomoč športu zaradi covida-19 in predlog konkretnih 

ukrepov znotraj davčne zakonodaje;

• načrt marketinških aktivnosti OKS – ZŠZ in aktivnosti strokovne službe OKS – ZŠZ za posamezno 

leto glede na strategijo OKS – ZŠZ;

• razprava o spremembi oz. nadgradnji Pravil OKS – ZŠZ, načrtovana skladno s priporočili MOK;

• obravnava poročil OI Tokio 2020, OI Peking 2022 in drugih letnih poročil;

• dopolnitev Smernic ravnanja s poslovnimi partnerji, ki sodelujejo z OKS, z uvedbo nove 

kategorije sponzorstva OKS – ZŠZ, Medijsko sponzorstvo;

• pomembnost medijskih pravic za olimpijske igre in razvoj slovenskega športa;

• Olimpijski festival evropske mladine Maribor 2023.

Mag. Vojka Ravbar, l.r.,

predsednica Poslovno-marketinškega sveta OKS
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Komisija za objekte, panožne športne 
centre in velike mednarodne športne 
prireditve 

Na 23. seji IO OKS 19. 1. 2010 so bili sprejeti Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne 

športne centre, ki so bili dopolnjeni na 9. seji IO 13. 10. 2015.

Žal je začeti projekt panožnih športnih centrov zaradi neusklajenosti s posameznimi odločujočimi 

deležniki z leti počasi usihati. Zadnje licence panožnim športnim centrom glede na različne ravni so 

bile podeljene leta 2015 s potekom leta 2018.

Za ponovno obuditev in osvežitev projekta je bila v začetku zdajšnjega mandata OKS – ZŠZ 

ustanovljena Komisija za objekte, panožne športne centre in velike mednarodne prireditve s ciljem 

vzpostavitve Pogojev, meril in postopka za pridobitev licence za panožne športne centre. Komisija je 

bila sestavljena zelo raznoliko, saj so bili vključeni predstavniki individualnih in kolektivnih športnih 

panog, predstavniki občinskih športnih zvez, Združenja športnih centrov Slovenije, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport – sektor šport, Univerzitetne športne zveze in Fundacije za šport. 

Člani komisije so bili: Bojan Fajs, Branko Florjanič, Klemen Kristan, Aleš Križnar, Darko Repenšek – pol 

mandata, nadomestila ga je Mojca Pečnik Ternovšek, Bor Rozman, Tomaž Šušteršič, Tomislav Tiringer, 

Janez Urbanc – pol mandata, nato odstopil zaradi članstva v SSRSŠ, Janez Vodičar in predsednik Stanko 

Glažar.

Komisija si je ogledovala obstoječe primere dobre prakse športnih centrov v Sloveniji in obiskala nekaj 

športnih objektov, opravila vrsto sestankov z vsemi vključenimi deležniki, vključujoč posamezne 

NPŠZ, ki so bile pozvane za posredovanje svojih mnenj ter njihovih načrtov in ciljev za naprej, ter 

prejete informacije in stanje intenzivno delovno obravnavala na svojih sejah.

Osnovno izhodišče delovanja komisije so bila določila NPŠ 2014–2023, da OKS opredeli pogoje in merila 

za ustanavljanje in financiranje panožnih športnih centrov, pri čemer je treba eksplicitno poudariti, 

da komisija oziroma OKS – ZŠZ nima pristojnosti za opredeljevanje načina delitve finančnih sredstev 

javnih financerjev (lahko pa ga predlaga oziroma poskuša predlagati) niti sredstev za financiranje 

posameznih ravni panožnih športnih centrov. Je pa sistemsko financiranje panožnih športnih centrov 

mogoče in zaželeno na državni ravni prek javnih financerjev (MIZŠ in FŠO) in seveda prek lokalnih 

financerjev na lokalni ravni. 

Komisija je pri pripravi dokumenta smiselno upoštevala mnenja sodelujočih deležnikov z namenom 

oblikovati dokument, ki bo lahko zaživel in bo uporaben v praksi. Namen dokumenta je vzpostavitev 

mreže športnih centrov, ki bodo temeljni za uresničevanje interesov NPŠZ in hkrati prepoznani v 

državi in lokalnih skupnostih kot športna infrastruktura, potrebna sistematičnega financiranja. 

Bistvo delovanja panožnih športnih centrov so strateški interesi NPŠZ, ki prek programov delovanja z 

njimi dosega svoje cilje. Gradivo je bilo večkrat usklajevano z vsemi sodelujočimi deležniki.

Dokument Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre je bil obravnavan 

in potrjen na spomladanskih sejah IO OKS in bo implementiran v prakso v prihodnjem obdobju.
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Komisija za medicino športa

Sestava komisije je v tem mandatnem obdobju razširjena, ker so člani komisije tudi fizioterapevti 

in kineziologi.

KMŠ so v obdobju od leta 2019 do leta 2022 sestavljali naslednji člani:

1.  KMŠ nekoliko dopolni Pravilnik o postopku izbora, pogojih za imenovanje članov in o sestavi 

medicinskih ekip za tekmovanje pod okriljem OKS – ZŠZ.

2.  KMŠ obravnava zdravstvena stanja kategoriziranih športnikov in podaja mnenje o izrednih 

zdravstvenih stanjih vrhunskih športnikov.

3.  Dodatna podpora ORŠMC v okviru večpanožnih tekmovanj pod okriljem OKS – ZŠZ je bila 

predlagana in realizirana v okviru projektov OI Tokio 2020 in OI Peking 2022.

4.  Fizioterapevti, ki so člani reprezentanc na tekmovanjih pod okriljem OKS – ZŠZ, morajo opraviti 

izobraževanje, ki ga predpiše KMŠ. Fizioterapevtski seminar je bil prvič izpeljan v okviru dnevov 

OKS – ZŠZ v Portorožu septembra 2019, nato pa vsakokrat pred igrami.

5.  Potrdi se razdelitev dodatnih timov za preventivne zdravstvene preglede kategoriziranih 

športnikov. To je bilo prvo povečanje timov po 20 letih. Z 1,5 se je povečalo na 4,5 tima.

6.  Potrdi se izvajanje novega temeljitejšega protokola zdravstvenega varstva v okviru projektov 

iger pod okriljem OKS – ZŠZ . Kandidati in nato potniki na olimpijske igre v Tokiu 2020 so bili prvi 

deležni novega temeljitejšega protokola zdravstvenega varstva. 

7.  Izda se usmerjeni poziv za sodelovanje v projektu ORŠMC od leta 2021 do leta 2024 (obstoječim 

centrom in tistim, ki so se zanimali za sodelovanje). Merila z zadnjega razpisa so ustrezna in se 

jih je uporabilo tudi za novo obdobje.

1. Matjaž Vogrin (ortopedija, UKC Maribor) predsednik

2. Matjaž Turel (interna medicina, UKC Ljubljana) članica

3. Robi Kelc (ortopedija, UKC Maribor) član

4. Nada Rotovnik Kozjek (prehrana, UKC Ljubljana) član

5. Miloš Kalc (kineziologija, IŠM Maribor) član

6. Sašo Djurić (MDPŠ, ZD Celje) član

7. Martin Zorko (fiziatrija, KIMDPŠ Ljubljana) član

8. Boštjan Šimunič (kineziologija, ZRS Koper) član

9. Katja Ažman Juvan (kardiologija, UKC Ljubljana) članica

10. Mitija Samardžija (kineziologija, IMŠ) član

11. Samo Mikl (fizioterapija, Maribor) član

12. Jure Bornšek (fizioterapija, Ljubljana) koordinator FTH
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8.  Podelitev nazivov ORŠMC za obdobje 2021–2024.

9.  Aktivna vključenost članov KMŠ med pandemijo covida-19.

10.  Aprila 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni. Pravilnik določa preventivni pregled za registrirane 

športnike, če tekmujejo v panogi, ki je na seznamu športnih panog z večjimi telesnimi 

obremenitvami. Predlog seznama pripravi OKS – ZŠZ, potrdil pa ga je Strokovni svet Republike 

Slovenije za šport. Člani KMŠ pri OKS – ZŠZ so potrdili seznam panog z večjimi telesnimi 

obremenitvami.

11.  Člani KMŠ so ob koncu svojega mandata vzpostavili sistem za oblikovanje seznamov različnih 

strokovnjakov, ki bodo v projektih in aktivnostih OKS – ZŠZ potrjeni od KMŠ in tako tudi 

posredno uvrščeni na te strokovne sezname. Skupine strokovnjakov so iz področij športne 

prehrane, športne psihologije, športne fizioterapije in športne kineziologije.

12.  Sistem celostne zdravstvene podpore športnikov je bil ponovno oblikovan in vzpostavljen tudi 

za OI Peking 2022.

13.  Za zadnji izvedbi OI je OKS – ZŠZ vzpostavil tudi spletni sistem spremljanja zdravstvenega 

stanja športnikov in predvsem vezano na počutje glede na simptome covida-19.

Izvedene seje v času 8-letnega mandatnega obdobja:

19 rednih sej

4 korespondenčne seje

1 izredna seja

 

Klub sponzorjev

Prva tovrstna skupina (imenovala se je marketinški klub) je bila oblikovana že na začetku razvoja 

olimpijskega marketinga, da bi:

• omogočili tesnejše povezovanje poslovnih partnerjev;

• izmenjavo poslovnih izkušenj;

• seznanjanje z dodatnimi možnostmi, ki jih je ponujal olimpijski marketing; 

• navezavo stikov s slovenskimi športniki in panožnimi športnimi zvezami itn.

Za mandatno obdobje 2019–2022 je bil za predsednika Kluba sponzorjev imenovan Tomaž 

Jontes, predstavnik velikega sponzorja Telekom Slovenija, za podpredsednico pa Maja Treven, 

predstavnica glavnega sponzorja SKB banke. Člani Kluba sponzorjev OKS – ZŠZ so se tako v 

mandatnem obdobju 2019–2022 sešli na 9 rednih sejah in eni dopisni seji. 

Na sejah so obravnavali različne teme na podlagi gradiv, ki jih je za posamezne aktivnosti pripravila 

strokovna služba, in sicer:

• marketinške aktivnosti strokovne službe OKS – ZŠZ in načrtovanje aktivnosti posameznih 

sponzorjev;

• načrtovanje aktivnosti za olimpijske igre Tokio 2020 in olimpijske igre Peking 2022;
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• uporabo športnikov za potrebe oglaševalskih kampanj OKS – ZŠZ in oglaševalskih kampanj 

sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije; 

• pregled in potrditev oglaševalskih kampanj za posamezne olimpijske igre;

• povezovanje in medsebojno sodelovanje sponzorjev v posameznih projektih olimpijskih iger; 

• izvedba digitalnih kampanj in komunikacija prek digitalnih kanalov; 

• digitalne aktivacije OKS – ZŠZ v sodelovanju s sponzorji OKS – ZŠZ;

• generično oglaševanje podjetij, ki niso sponzorji OKS – ZŠZ, glede na pravila MOK; 

• zavajajoče oglaševanje in izvajanje monitoringa 24/7 od OKS v sodelovanju s pravno službo OKS; 

• obravnava in sodelovanje pri projektih na področju športa za vse;

• seznanitev s poročili po koncu posameznih olimpijskih iger in drugih projektov OKS – ZŠZ; 

• prilagoditev in usmeritev delovanja, sodelovanja in spremljanja dogodkov prek digitalnih 

kanalov zaradi situacije covida-19.

Maja Treven, l.r., 

podpredsednica Kluba sponzorjev OKS – ZŠZ 

Komisija za zamejski šport 

Seznam članov z navedbo njihovih funkcij 

Predsednica: Sonja Poljšak 

Člani: Andrej Matjašec, Ivan Lukan, Ivan Peterlin, Jože Hirnok, Marijan Velik, Rajko Kralj, Rudi 

Merljak, Tomaž Pavlin 

 

Naloge komisije

Izvedba rednih letnih srečanj, obveščanje o aktivnostih zamejskega športa in aktivno sodelovanje 

z zamejskimi športom 

Število izvedenih sej v času mandata 

Komisija se je sešla na eni redni seji. 

Opis delovanja in obravnavane problematike 

Komisija je v tem mandatnem obdobju v stalnem stiku s krovnimi organizacijami rojakov 

v zamejstvu sprotno usklajevala program dela komisije in sprotno reševala problematiko 

zamejskega športa. 
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Morebitni dosežki 

Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel:

• 43. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, Podčetrtek, 14.–15. junij 2019; 

• 44. srečanje športnikov iz obmejnih dežel, Kidričevo, 17.–18. junij 2022; 

• (v letih 2020 in 2021 srečanj ni bilo zaradi epidemije). 

Letne novinarske konference s predstavitvijo zamejskega športa slovenskim medijem. 

Urejanje statusnih pravic zamejskih športnikov v Sloveniji. 

Obisk slovenske bakle pri rojakih v zamejstvu.

Poročilo predsednice komisije Sonje Piljšak 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez že od samega začetka delovanja posveča 

veliko pozornost zamejskim športnim organizacijam. Zato ima posebej Komisijo (imenovana 

je bila prvič leta 2002), ki ima nalogo krepitve čezmejnih povezovanj na področju športa oz. 

športnih organizacij. Nudi jim pomoč pri izobraževanju kadrov, trenerjev in funkcionarjev v 

obliki seminarjev, ki so organizirani v Sloveniji, in organizira različna športna srečanja v matični 

domovini. 

Vse tri zamejske športne zveze v zamejstvu so enakopravne članice OKS – ZŠZ in imajo na skupščini 

volilno pravico. Zveza Slovencev na Hrvaškem ne sodeluje, in to kljub večkratnem pozivu. 

Komisija za zamejski šport za obdobje 2019–2022 je bila na predlog treh športnih zvez v zamejstvu 

potrjena na seji IO OKS – ZŠZ 21. februarja 2019 v sestavi: Sonja Poljšak, predsednica, člani: Rudi 

Merljak, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Tomaž Pavlin, Fakulteta za šport, 

Ivan Peterlin, predsednik ZSŠDI, Marijan Velik, predsednik Slovenske športne zveze na avstrijskem 

Koroškem, Jože Hirnok, podpredsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, Ivan Lukan, Slovenska 

športna zveza na avstrijskem Koroškem, Andrej Matjašec, Športna zveza Lendava, in Rajko Kralj, 

Športna zveza Komen.

V nadaljevanju podajam realizacijo aktivnosti in nalog v tem obdobju: 

Izvedba projektov oz. nalog: 

Vsako leto smo posredovali prijavo na javni razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 

svetu za sofinanciranje 43., 44. in 45. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. 

Vodili smo aktivnosti za iskanje občine, ki bi prevzela izvedbo srečanja slovenskih športnikov iz 

obmejnih dežel (za leto 2023 bo to prevzela občina Ravne na Koroškem).

Organizirali in izpeljali smo 43. in 44. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel v občini 

Podčetrtek, ki je potekalo od 14. do 15. junija 2019, in Kidričevo 17. in 18. 6. 2022 (leta 2020 in leta 

2021 srečanj ni bilo zaradi korone). 
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Imeli smo prvo sejo Komisije za zamejski šport, in sicer 14. junija 2019 v Podčetrtku, leta 2020 in 

2021 seje ni bilo zaradi korone (večkrat smo komunicirali po spletu oz. videopovezavi). 

Na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu smo poslali poročilo o izvedbi 43. in 44. 

Srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. 

Izvedli smo tradicionalno tiskovno konferenco o zamejskem športu 13. 12. 2019 na sedežu OKS – 

ZŠZ; leta 2022 je predvidena tiskovna konferenca v začetku decembra (leta 2020 in leta 2021 letne 

tiskovne konference nismo izvedli zaradi korone). 

Organizirali smo obiske v slovenskih športnih zvezah v zamejstvu (Trst, Celovec); načrtovali smo 

še Porabje in Zagreb, vendar so nam zdravstvene razmere obisk preprečile).

6. 9. 2019 sem posredovala predlog za plaketo OKS – ZŠZ za Ivana Peterlina, predsednika ZSŠDI, in 

leta 2020 za Danila Prušnika iz Slovenske športne zveze v Celovcu (plaketo je prejel letos). 

Pripravljali smo informacije in članke o dogodkih v zamejskem športu ter jih pošiljali raznim 

spletnim medijem; v časopisu Olimpijski krogi smo uvedli rubriko: športne novice iz zamejstva. 

Vsako leto smo pripravili program dela komisije. 

Na Urad Vlade RS smo v letu 2019 podali pobudo za pripravo knjige o slovenskih športnikih v 

zamejstvu in po svetu (pobuda ni zaživela).

Imeli smo razgovore na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ob imenovanju novih 

ministrov (imeli razgovor leta 2019 z ministrom Petrom J. Česnikom, leta 2021 s predsednico 

Heleno Jaklitsch. 

Sodelovali smo v projektih slovenske olimpijske akademije in odbora športa za vse pri OKS – ZŠZ 

(promoviranje športnih legend slovenskega športa, razstave o zgodovini zamejskega športa, 

slovenska olimpijska bakla …); olimpijska bakla je obiskala Trst, avstrijsko Koroško in Porabje.

 

Izvedli aktivnosti za posredovanje delegata na volilno skupščino OKS – ZŠZ za obdobje 2022–2026, 

in sicer Marijana Velika, predsednika Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem.

Leto 2021 je bilo leto, v katerem nismo mogli izvajati skoraj nobenih aktivnosti; komunicirali smo 

le po spletu in videopovezavah. 

Združenje slovenskih športnih društev je praznovalo 50. obletnico delovanja in sem se udeležila 

svečanosti in 50. občnega zbora v italijanski Gorici. Podelila sem jim priznanje OKS – ZŠZ. 

V letu 2022 smo v času od 17. do 18. 6. 2022 izvedli v občini Kidričevo 44. srečanje slovenskih 

športnikov iz obmejnih dežel. 

V začetku decembra 2022 v Ljubljani načrtujemo izvedbo tradicionalne tiskovne konference o 

zamejskem športu. 
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Aktivnosti predsednice

12.3.2019 – Podčetrtek, sestanek z županom Občine Podčetrtek; prevzem organizacije 43. Srečanja 

slovenskih športnikov iz obmejnih dežel.

14.–15. 6. 2019 – Podčetrtek, 43. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel in 1. Seja Komisije 

za zamejski šport. 

12. 4. 2019 – Opčine pri Trstu, udeležba na občnem zboru Združenja slovenskih športnih društev v 

Italiji. 

23. 5. 2019 – Zagreb, udeležba na predstavitvi izdaje knjige: Slovenci v hrvaškem športu.

8. 11. 2019 – Zagreb, udeležba na svečanosti Zveze Slovencev na Hrvaškem – 90. obletnica 

slovenskega doma. 

13. 12. 2019 – Ljubljana, tiskovna konferenca o zamejskem športu. 

16. 12. 2019 – Ljubljana, razgovor z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

13. 1. 2020 – Koper – TV Koper/Capodistria, oddaja Sportel o problematiki tekmovanja zamejskih 

športnikov v Sloveniji. 

V Novi Gorici sem se udeležila razgovora z ravnateljem gimnazije za reševanje problema dijaka pri 

registraciji v klub v Savodnjah in treningih – uspešno.

10. 2. 2020 – Trst – TV RAI, slovenski program, intervju ob mojem prejemu Bloudkove plakete. 

18. 2. 2020 – Celovec, udeležba na občnem zboru Slovenske športne zveze. 

4. 3. 2020 – Kidričevo, razgovor z županom občine zaradi prevzema organizacije 44. Srečanja 

slovenskih športnikov iz obmejnih dežel.

6. 6. 2021 – v italijanski Gorici sem se udeležila svečane prireditve o praznovanju 50-letnice 

delovanja Združenja slovenskih športnih društev v Italiji in 50. občnega zbora. 

Udeležila sem se razgovora z ministrico Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitch 

skupaj s predsednikom OKS – ZŠZ Bogdanom Gabrovcem. 

17. in 18. 6. 2022 – Kidričevo, 44. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel (zaradi bolezni 

se srečanja nisem udeležila).

25. 6. 2022 – Celovec, udeležila svečanega odprtja Europeada. 

V prvem tednu decembra 2022 načrtujemo v Ljubljani tiskovno konferenco o zamejskem športu. 

Sonja Poljšak, predsednica
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Komisija za šport in okolje  
 

Seznam članov z navedbo njihovih funkcij 

Predsednik: prof. dr. Mitja Slavinec 

Člani komisije: Vladimir Kevo, Mojca Markovič, Vladimir Meglič, Tomaž Willenpart 

Strokovna služba: Bojan Jurovič 

 

Naloge komisije 

Komisija za šport in okolje skrbi za uresničevanje zavez okoljevarstvenega in naravovarstvenega 

kodeksa. Komisija se je soglasno odločila, da se nadaljuje delo komisije iz prejšnjega mandata. 

Delo komisije bi bilo osredinjeno na preventivnem pristopu, podkrepljeno z nekaj ekološkimi 

akcijami. Poseben poudarek bi bil na lokacijah, na katerih potekajo športne ali rekreativne 

dejavnosti. 

 

Število izvedenih sej v času mandata 

V času mandata se je izvedla ena seja, zaradi okoliščin covida-19 pa je več komunikacije potekalo 

individualno, na daljavo. 

 

Opis delovanja in obravnavane problematike 

Predsednik komisije je na prvi seji predstavil nekaj točk, ki bi se jih komisija dotaknila v času 

mandata. Predvsem se je poudarila vloga športnikov kot aktivnih zgledov drugim deležnikom v 

športu. Na operativni ravni bi tako med športniki vzpostavili status ekošportnik ali ekorekreativec, 

kot je to v primeru dobre prakse v okviru Potapljaške zveze Slovenije – ekopotapljač. Naziv bi 

pridobili tisti, ki z lastnim zgledom krepijo ekološki odnos do narave. Vzpodbuditi bi bilo treba 

tudi širšo splošno zavest, da se iz narave odstranijo predmeti, ki tja ne sodijo. 

Med pobudami so bile izpostavljene še druge pobude in vprašanja, kot so: 

• preverjanje obstoječih aktivnosti na ravni EOC in IOC; 

• vzpodbujati inštruktorje in trenerje po vključevanju okoljske zavesti med svoje varovance; 

• pobuda, da se v licenčne seminarje uvrsti tudi ekološke tematike; 

• priprava »okoljske knjižice« pod okriljem OKS – ZŠZ; 

• vzpodbujati upravljavce športnih objektov k ekološki ozaveščenosti; 

• opozarjati na skrb za travo za potrebe športnih aktivnosti, ki ni na ustrezni ravni oziroma do 

okolja najbolj prijazna; 

• ŠUS promovira do narave prijazne športe in jih tudi finančno podpira; 

• pripraviti Priročnik za trajnostno organizacijo tekmovanj; 

• MOL na razpisih predvideva tudi prilogo, ki izkazuje okoljsko naravnanost prijavljenih projektov 

– k temu vzpodbuditi tudi druge lokalne skupnosti; 

• preveriti možnost kandidiranja na sredstva EU. 
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Druge aktivnosti 

V mandatnem času so se na ravni OKS – ZŠZ odvijali različni projekti na področju ekološke 

ozaveščenosti in nekateri so še vedno v teku. Predvsem naj spomnimo, da je v veljavi še vedno leta 

2012 potrjen Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks, ki ga je pripravila OKS – ZŠZ in katerega 

namen je spodbujati zavedanje vseh udeležencev v športu, da šport nosi svoj del družbene 

odgovornosti na področjih varovanja okolja in narave. 

 

Projekt Misija: Triglavski ledenik v Pekingu je bil izveden na pobudo Pivovarne Laško Union v 

soorganizaciji z OKS – ZŠZ. Častna ambasadorja projekta sta bila predsednik Republike Slovenije 

Borut Pahor in knez Albert II. Monaški. Namenjen je bil ozaveščanju o globalnem segrevanju, 

njegovih uničujočih posledicah za okolje in obstoj zimskih športov s ciljem aktiviranja več kot 

20.000 posameznikov k majhnim spremembam navad v svojih življenjih za ohranitev planeta. V 

sklopu projekta je del vzorčnega ledu s Cirilom Komotarjem in podporno ekipo iz Mojstrane prek 

desetih olimpijskih mest do Pekinga prepotoval 13.000 km dolgo pot, ki je bila pospremljena z 

videoprispevki na dnevni ravni. Na olimpijskem prizorišču je projekt v času trajanja olimpijskih 

iger Peking 2022 s postopnim taljenjem kosa ledu v ledeniško vodo simbolno opozarjal na globalni 

problem segrevanja ozračja. Aktivnosti projekta so z namenom nevtralizacije ogljičnega odtisa 

vključevale sajenje več kot 13.000 dreves na različnih lokacijah po Sloveniji. Projekt je uspel doseči 

kar 1,600.000 Slovencev, videovsebine so bile ogledane več kot 2,800.000-krat. 

 

OKS – ZŠZ je tudi partner projekta Green sport hub, ki ga vodi organizacija iz Francije. V partnerstvu 

sodeluje še šest držav, glavni namen projekta pa je prispevanje k zmanjševanju obremenjevanja 

okolja in narave med izvajanjem športnih dejavnosti in aktivnosti. V projektu sodelujejo partnerji 

s področja športa pa tudi partnerji s področja ekologije in okoljskih vsebin. S pripravo konkretnih 

predlogov politik na EU-ravni, nacionalnih in lokalnih ravneh se bo prek primerov dobre prakse in 

priporočil ozaveščalo o pomenu varovanja okolja in narave. Hkrati pa se bo predlagalo sprejem 

politik, ki bi spodbujale in nagrajevale okoljska prizadevanja, ukrepe in akcije za zmanjševanje 

obremenjevanje okolja. Projekt traja od leta 2021 do leta 2023. 

 

V letu 2022 je OKS – ZŠZ začel aktivnosti za pripravo svoje trajnostne strategije. Z izvajanjem 

trajnostne strategije želi OKS – ZŠZ voditi trajnostni prehod slovenskega športa. Vpeljati želi 

dobre prakse MOK in partnerskih NOK ter postaviti referenčni okvir za delovanje športnikov in 

slovenskih športnih organizacij. Snovanje strategije poteka v sodelovanju z domačimi strokovnjaki 

na področju trajnosti in trajnostnega poslovanja, skladno z usmeritvami MOK in ob sočasnem 

mentorstvu iniciative ASAP (As Sustainable As Possible), ki jo v partnerstvu z NOK Nemčije, Finske, 

Danske, Madžarske in Slovaške vodi NOK Češke. Strategija se bo dotikala petih področij, ki jih 

predvideva MOK: skrb za okolje, delo in organizacija, mobilnost, učinkovita raba virov in športna 

infrastruktura. OKS – ZŠZ načrtuje, da bo s pomočjo izvajanja strategije postal ogljično nevtralen 

do leta 2030. Zagotovili bomo temelj, na katerem bo stala prihodnost slovenskega športa, 

olimpijskega gibanja in vrhunskih športnih dosežkov. Vizija strategije temelji na uporabi znanja, 

sodelovanja in moči športa, kar bo postalo ključen gonilnik prizadevanja za usmeritev športne 

družine k ustvarjanju okolja, v katerem bo šport tudi ob prisotnosti podnebnih sprememb še 

naprej možnost in pravica vsakega posameznika. 
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OKS – ZŠZ se je kot partner pridružil projektu Olympic Committees of Europe Approaching 

Carbon Neutrality (OCEAN), ki ga bo ob sodelovanju z OKS – ZŠZ in 18 drugih NOK vodil EOK. 

Konzorcij vključuje tudi Öko-Institut, ki bo nudil podporo pri oblikovanju in izvajanju znanstveno 

utemeljenega pristopa k meritvam in strategijam zmanjševanja ogljičnega odtisa. Projekt bo 

obravnaval izzive podnebnih sprememb za športne organizacije; predvideva oblikovanje in 

zagotavljanje usposabljanja za t. i. Climate Action Officers, ki naj bi nato v svojih organizacijah 

pospeševali pot zmanjševanja emisij ogljika. Poleg izobraževalnega programa je projekt 

namenjen podpori vključenim NOK pri oblikovanju prilagojene strategije zmanjševanja ogljika 

s premišljenim, strateškim in z znanstveno utemeljenim pristopom, in sicer tako, da zagotovi, da 

NOK pridobijo ustrezno znanje, spretnosti in orodja za merjenje in zmanjšanje svojega ogljičnega 

odtisa v bližnji prihodnosti. 

 

V luči prihajajočih letnih olimpijskih iger Pariz 2024 je OKS – ZŠZ tudi del mednarodne projektne 

skupine ESCSE, v kateri se pripravlja osrednji dokument in model, po katerem bodo lahko 

organizatorji športnih tekmovanj na različnih ravneh implementirali vse potrebne socialne 

vsebine, od dogovora s sindikati do upoštevanja spolne enakovrednosti, preprečevanja kakršne 

koli diskriminacije, umestitve prostovoljcev in njihovega statusa ter dogovora z drugimi 

potrebnimi deležniki in ne nazadnje tudi do obravnave ekološke zaveze po trajnostni in čim bolj 

zeleni izvedbi dogodkov. 

 

Nekatere nacionalne panožne zveze so izvajale svoje specifične aktivnosti, vezane na njihovo 

naravo dela, s katerimi so ekološko ozaveščale zainteresirane in širše množice na področju športa 

in tudi rekreacije. Eden izmed primerov dobre prakse je aktivacija Kajakaške zveze Slovenije, ki je 

v sodelovanju s slovenskim podjetjem s svojo strokovnostjo sodelovala pri razvoju prvega kajaka 

iz recikliranih materialov na svetu. 

 

Komisija za enakost spolov 

Seznam članov z navedbo njihovih funkcij 

Predsednica: dr. Marta Bon

Članica in članice: dr. Nataša Pirc Musar, Petra Majdič, Andreja Vlah, Friderika Drab Fatur, 

Uroš Juračič, Nevenka Ražman, dr. Mojca Dupona, članica (do imenovanja na mesto generalne 

direktorice Direktorata za šport junija 2020) 

 

Naloge komisije: 

• spremljanje in prepoznavanje dosežkov posameznic/-kov in organizacij, ki so prispevali k 

promociji žensk v športu in skozi šport ter priprava predlogov za priznanja;

• spremljanje stanja, priprava priporočil in promocija enakosti spolov pri udeležbi in vodenju 

športnih organizacij;  

• prepoznavanje in podpora različnih projektov za podporo delovanja žensk v športu. 
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Število izvedenih sej v času mandata 

• 4 redne seje 

 

Opis delovanja in obravnavane problematike 

Komisija za enakost spolov je bila v mandatnem obdobju 2018–2022 zelo aktivna in učinkovita 

(novo ime, analiza zastopanosti žensk na odločujočih položajih, članstvo v komisiji EOC, uveljavitev 

ukrepov za doseganje kvot v vodstvu in organih OKS – ZŠZ). 

 

Komisija se je sešla na 4. rednih sejah, članice pa so bile zelo aktivne tudi pri neformalnih stikih in 

dejavnostih. Glavne obravnavane teme so bile na začetku namenjene spremembi imena komisije, 

analizi zastopanosti žensk v športu na odločujočih položajih in uveljavitvi ukrepov, s katerimi bodo 

izpolnjene ženske kvote v vodstvu in organih OKS – ZŠZ. Kot pomemben dosežek komisije v tem 

obdobju velja izpostaviti tudi poseben, dogodek posvečen vrhunskim športnicam – olimpijkam. 

Poklon slovenskim olimpijkam je bil premierno izveden septembra 2021, odziv slovenskih olimpijk 

pa je izjemno pozitiven. Komisija predlaga, da dogodek postane tradicionalen. 

 

Komisija je bila aktivna pri predlogu kandidatk za nagrado MOK na področju enakosti spolov 

(org. IOC Geneder Equality Award). Uspela je kandidatura predsednice komisije, dr. Marte Bon, 

v istoimensko komisijo Evropskih olimpijskih komitejev (org. EOC Gender Equality, Diversity & 

Inclusion). 

 

S sklepom 195-10/20, sprejetim na 10. redni seji Izvršnega odbora OKS – ZŠZ 23. aprila 2020 in s 

spremembami Pravil OKS – ZŠZ, potrjenimi na 50. seji Skupščine OKS – ZŠZ 16. junija 2022 v Celju, 

je bilo potrjeno novo ime komisije – Komisija za enakost spolov, hkrati pa se je pri spremembi 

Pravil OKS – ZŠZ upoštevalo tudi pobudo komisije o uveljavitvi ukrepov, s katerimi bo učinkoviteje 

uveljavljena 20-odstotna kvota nasprotnega spola v vodstvu OKS – ZŠZ in Izvršnem odboru OKS – 

ZŠZ že na volilni seji Skupščine OKS – ZŠZ 16. decembra 2022. 

Komisija za priznanja in nagrade

V mandatnem obdobju je delovala komisija v sestavi predsednik Janez Matoh, člani Silva Razlag, 

Anton Simončič, Andrej Jelenc, Ljubo Jasnič, dr. Stane Rozman in Blaž Vidmar. 

Člani komisije so se konstituirali na 1. seji, ki je bila 20. septembra 2019 v Ljubljani. Podlaga za 

delovanje in opravljanje nalog Komisije za priznanja in nagrade v mandatnem obdobju je bil 

veljavni Pravilnik OKS – ZŠZ o nagradah in priznanjih. Člani komisije so se sešli na treh rednih 

sejah. Pozneje so seje in odločitve potekale korespondenčno, saj zaradi omejitev, povezanih s 

covidom-19, dogodkov nismo organizirali. Po drugi strani pa je bilo občasno treba odločitve 

sprejeti zelo hitro in je bila korespondenčna seja edina možnost. 
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Ker je komisija zaznala potrebe po pripravi poslovnika o delu komisije, je tega pripravila in potrdila 

na seji januarja 2020. Prav tako pa je bila komisija od članic OKS – ZŠZ pa tudi strokovne službe 

opozorjena na nekatera določila pravilnika, ki bi jih bilo smiselno preveriti ter morebiti dopolniti 

in spremeniti. Zato so bile pripravljene pobude vodstvu OKS – ZŠZ za uveljavitev predlogov 

sprememb obstoječega pravilnika o priznanjih in nagradah. 

Poudarki dela Komisije za priznanja in nagrade OKS – ZŠZ v mandatnem obdobju so bili naslednji:

• Obravnava prispelih vlog za priznanja in nagrade.

• Plasiranje spodbude izdelave vzorčne kolekcije priznanj.

• Realizacija razpisa za priznanja za prostovoljno delo v športu na letni ravni.

• Razvijanje pobude med članstvom OKS – ZŠZ za podeljevanje priznanj za prostovoljce na vseh 

ravneh naše organiziranosti športa.

• Sodelovanje članov komisije pri podeljevanjih priznanj.

• Usmerjanje scenskih vsebin v okoljih, v katerih bodo podeljena naša priznanja.

• Vodenje arhivske statistike podeljenih priznanj.

• Koordinacija s Službo za marketing za realizacijo naročil za priznanja.

• Posredovanje ustreznih informacij o podelitvah priznanj Službi za stike z javnostmi.

• Redno elektronsko korespondiranje s člani komisije.

• Eventualne pobude Komisijam za priznanja pri naših članicah in sodelovanje pri podporah 

kandidatur.

• Pomoč komisije pri načrtovanju in izvedbi prireditev za podelitev priznanj OKS – ZŠZ.

V poročilu rezultatov dela in delovanja komisije lahko poudarimo naslednje:

• Komisija se je srečevala in v začetku mandata ambiciozno zastavila program dela. Zaradi omejitev, 

poveznih s covidom-19, seje niso več potekale z udeležbo na seji, ampak korespondenčno. To je 

močno omejilo razpravo o predlaganih kandidatih za priznanja in omejilo vlogo komisije.

• Priznanja OKS – ZŠZ so bila podeljena v vseh letih, v letih 2020 in 2021 žal v omejenem obsegu. 

Prav tako je še ni realizirana podelitev priznanj v celoti za športnike in trenerje za dosežke v 

letu 2021. 

• Priznanja za prostovoljno delo v športu so se podeljevala le v letu 2019.

• Strokovna služba je na spletnih straneh www.olympic.si objavila pomembnejše dokumente in 

obrazce, kar je olajšalo delo. Prav tako so objavljeni seznami prejemnikov priznanj OKS – ZŠZ. 

Vsebino pa je treba povezati še s fotogalerijami, poročili in z drugimi uporabnimi ter zanimivimi 

vsebinami. 

• Komisija je pripravila Poslovnik o delu, ki ga je potrdila v začetku leta 2020. Pripravljena so bila 

tudi izhodišča in pobude vodstvu OKS – ZŠZ za spremembo veljavnega Pravilnika o priznanjih in 

nagradah OKS – ZŠZ. Žal pobud in izhodišč vodstvo OKS ni obravnavalo. Smo pa prejeli predloge 

za spremembe pravilnika nekaterih delovnih teles OKS. 

• Vodstvu OKS je bila podana tudi pobuda, da razmisli in konkretno priporoči komisiji izbor iz 

naslednjih predlogov za eventualno širitev pravilnika: ČASTNI ČLAN OKS – ZŠZ, USTVARJALNO 

ŠPORTNO NOVINARSTVO /VŠ, ŠVS, posamezno, uredništva/, »NAJ ŠPORTNA OBČINA« /celostno 

kombinirana merila … vodenje podatkov/, »NAJ PARTNER OKS – ZŠZ« /strokovno in poslovno 

področje/, TRENER LETA, SODNIK LETA, NAJ PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK/-CA, NAJ MLADA EKIPA, 
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STROKOVNI DELAVEC LETA /številna strateška spremljevalna procesna strokovna področja VŠ/, 

NAJ ŠPORTNA PRIREDITEV, NAJ PROJEKT ŠPORTNE ODLIČNOSTI IN INOVATIVNOSTI, NAJ ČLANICA 

OKS – ZŠZ/NPŠZ; ŠZO/PRIZNANJE ZA FERPLEJ, NAJ ŠPORTNA PUBLIKACIJA, NAJ PODROČJE. 

• … ŠPORT INVALIDOV /nabor področij/. Žal pobude niso bile obravnavane in ni bilo vsebinske 

razprave o podanih predlogih. 

• Komisija je tudi budno spremljala promocijske, scensko-informativne vsebine ob neposrednih 

dogodkih podeljevanja. Samovolja ter nerazumne rutinske in promotivne odločitve so bile v 

domeni PR-službe, ta pa naših sicer dobrohotnih situacijskih in tudi načelnih pobud preprosto 

ni upoštevala. 

Stanje in neobravnavane pobude Komisije za priznanja in nagrade OKS – ZŠZ so vplivali na delo in 

delovanje komisije. 

Podeljevanje priznanj je plemenito dejanje, ki mora biti skrbno načrtovano, usklajeno na najvišji 

ravni vodstva organizacije in mora biti usklajeno tudi s članicami. V primeru OKS – ZŠZ gre za 

osrednjo organizacijo, ki ima v slovenskim športu še posebej pomembno vlogo. Zato želim 

poudariti, da je sprememba ravnanja na področju podeljevanja priznanj in nagrad v novem 

mandatnem obdobju nujno potrebna. 

Prav tako pa je potrebna sprememba tudi v osrednjem aktu – Pravilih OKS – ZŠZ, saj z novimi 

pravili Komisija za priznanja ni opredeljena in ne obstaja. To pa mogoče ni najustreznejše z vidika 

odgovornega ravnanja do zaslužnih za razvoj športa in tistih, ki so dosegli izjemne dosežke. 

Verjamemo, da si zaslužijo primerno obravnavo, ki jo lahko da za to imenovana kompetentna in 

pristojna komisija. 

Janez Matoh,

predsednik komisije za 

priznanja in nagrade OKS – ZŠZ 

Priloge:

Priloga 1: Seznam prejemnikov priznanj v mandatnem obdobju 2018–2022 in fotoutrinki z 

dogodkov za podelitev priznanj OKS-ZŠZ

 

Priloga 1: 

Seznam prejemnikov priznanj in nagrad v mandatnem obdobju 2018–2022 in fotoutrinki z 

dogodkov za podelitev priznanj 

OKS – ZŠZ je v mandatnem obdobju 2018–2022 podeljeval naslednje kategorije priznanj:

• priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja

• priznanja za življenjsko delo, prispevek k razvoju športa, posebne dosežke in jubileje 

posameznikom in organizacijam

• priznanja za prostovoljno delo v športu 

• priznanja za športnike in trenerje za aktualne športne dosežke 
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PRIZNANJE MEDNARODNEGA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA

Mednarodni olimpijski komite je za leto 2019 objavil natečaj – razpis za priznanje na temo Šport 

in trajnostna infrastruktura. OKS je podal predlog za priznanje za gradnjo zunanjih vadbenih 

poligonov SIJ. Predlog je bil sprejet in v letu 2019 je priznanje MOK (IOC Trophy) 2019 »Šport in 

trajnostna gradnja objektov« prejela Slovenska Industrija Jekla – zunanji vadbeni poligoni. 

Na prireditvi v Ljubljani je priznanje podelil predsednik MOK dr. Thomas Bach. 

V mandatnem obdobju 2018–2022 lahko omenimo še dve prejeti priznanji Mednarodnega 

olimpijskega komiteja, in sicer:

• dr. Janez Kocijančič, srebrni olimpijski red, ki je bil podeljen posthumno v maju 2020

• Tjaša Andree Prosenc, srebrni olimpijski red, ki je bil podeljen v juniju 2022 

PRIZNANJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO, PRISPEVEK K RAZVOJU ŠPORTA,  
ZA POSEBNE DOSEŽKE IN JUBILEJE

Podeljena priznanja v letu 2019 

ČASTNA LISTINA OKS – ZŠZ

• MAG. RUDI BRAČIČ, ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU

• MITJA KRNC, ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU

• ROBERT KRANJEC, PO KONCU ŠPORTNE KARIERE

• TINA MAZE, PO KONCU ŠPORTNE KARIERE

• PETER MANKOČ, PO KONCU ŠPORTNE KARIERE

PLAKETA ORGANIZACIJE OKS – ZŠZ

• VOJKO KOROŠEC, ZA PRISPEVEK K RAZVOJU IN PROMOCIJI ŠPORTA

• IVAN PETERLIN, ZA PRISPEVEK K RAZVOJU ZAMEJSKEGA ŠPORTA

• SONJA POLJŠAK, ZA DOLGOLETNO STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO DELO V ŠPORTU

• VILJEM RAKOVEC, ZA PRISPEVEK K RAZVOJU SANKANJA

• MARJAN ROVAN, ZA DOLGOLETNO DELO NA PODROČJU ŠPORTA

• JUDO KLUB IMPOL, OB 60-LETNICI DELOVANJA

• ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI, OB 100-LETNICI USTANOVITVE
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Podeljena priznanja v letu 2020 

Ob jubileju 100 let ustanovitve olimpijskega pododbora v Ljubljani in Športne zveze Ljubljana 

(ČASTNA LISTINA OKS)

• NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 

• PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 

• ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

• KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

• KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

• AVTO-MOTOZVEZA SLOVENIJE 

• GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 

• PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

• SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

• ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

• SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

• STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

• VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

• TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Plaketa OKS – ZŠZ

• GENERALI ZAVAROVALNICA, D. D., ZA DOLGOLETNO SODELOVANJE IN PODPORO OLIMPIJSKEMU 

KOMITEJU SLOVENIJE – ZDRUŽENJU ŠPORTIH ZVEZ

Častna listina OKS – ZŠZ 

• VESNA FABJAN – VRHUNSKA ŠPORTNICA PO KONCU TEKMOVALNE KARIERE

• DARKO ĐURIĆ – VRHUNSKI ŠPORTNIK PO KONCU TEKMOVALNE KARIERE
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Podeljena priznanja v letu 2021

Priznanja ob 30-letnici delovanja OKS – častna listina OKS – ZŠZ

• JANEZ MATOH – ČLAN PRVEGA IZVRŠNEGA ODBORA OKS V LETU 1991 IN ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA 

PODROČJU ŠPORTA 

• MATJAŽ JEMEC – ČLAN PRVEGA IZVRŠNEGA ODBORA OKS V  LETU 1991

• JANKO KOSMINA - ČLAN PRVEGA IZVRŠNEGA ODBORA OKS V  LETU 1991

Častna listina OKS – ZŠZ 

• FILIP FLISAR – VRHUNSKI ŠPORTNIK PO KONCU TEKMOVALNE KARIERE

Plaketa OKS – ZŠZ

• DR. ANTON JAGODIC – GENERALNI SEKRETAR OKS OD LETA 1991 DO LETA 2015

Podeljena priznanja v letu 2022

Častne listine OKS – ZŠZ

• MARJAN LAH, ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU ŠPORTA IN MEDIJEV

• DR. RADO PIŠOT, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU ŠPORTA V SLOVENIJI

• JOŽE MERMAL, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU IN PODPORO SLOVENSKEMU ŠPORTU

• VESELKA PEVEC, VRHUNSKA ŠPORTNICA PO KONCU TEKMOVALNE KARIERE

• FRANC PINTER, VRHUNSKI ŠPORTNIK PO KONCU TEKMOVALNE KARIERE 

Plakete OKS – ZŠZ

• ZVEZA ZA ŠPORT INALIDOV SLOVENIJE – SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE, ob 60-letnici 

delovanja 

• BRANKO ŽNIDARIČ, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• DANILO PRUŠNIK, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• EMA ZAJC, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• JANEZ BUKOVNIK, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• IVAN BREZNIK, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• SIMON OGRAJENŠEK, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU
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• ANDREJ CEVC, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• IVAN GERJEVIČ, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• ZDENKA KATKIČ, ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU

• DR. STANISLAV PINTER, ZA PRISPEVEK K UVELJAVLJANJU VREDNOT IN FERPLEJA V ŠPORTU 

PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU 

Podeljena priznanja za leto 2019 

PROSTOVOLJSKA PLAKETA

• JOŽE BLAŽIČ, ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU KOLESARSTVA V BRDIH 

• JERNEJ JEGLIČ, ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU ŠPORTA V NAKLEM 

• SILVESTER MARIČ, ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU, PRISPEVEK K RAZVOJU ŠPORTA V ŽALCU 

IN KARATEJA V SLOVENIJI 

• MAJA PREMRL, ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN DOLGOLETNO PODPORO PRI DELOVANJU 

GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 
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PROSTOVOLJSKA ČASTNA LISTINA

• MIROSLAV ŠULIGOJ, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN ORGANIZACIJO 

ŠPORTNIH PRIREDITEV NA GORIŠKEM 

• IZTOK VORKAPIĆ, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU 

TAJSKEGA BOKSA V SLOVENIJI

• ERNEST SEČEN, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU 

STRELSTVA V SLOVENIJI 

• ALBIN STEGEL, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU 

ŠPORTA V POSTOJNI 

 

PROSTOVOLJSKA PLAMENICA

• JANEZ MARTINČIČ, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU 

ROKOMETA V CERKLJAH NA GORENJSKEM 

• PETER GLAVIČ, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU TER PRISPEVEK K 

PREPOZNAVNOSTI ŠPORTA SLOVENIJI IN TUJINI

• JANEZ ŠTER, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU 

SMUČANJA V SLOVENIJI 

• RUDOLF ZUPANC, ZA DOLGOLETNO PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU IN PRISPEVEK K RAZVOJU 

ŠPORTA V LJUBLJANI 

OKS – ZŠZ je v mandatnem obdobju podajal tudi pobude za prejemnike priznanj Državnega sveta 

RS za prostovoljce. Uspešni smo bili v letu 2019 s predlogom za Antona Simončiča in v letu 2021 za 

Ivana Gerjeviča.

PRIZNANJA ZA ŠPORTNIKE IN TRENERJE ZA AKTUALNE ŠPORTNE DOSEŽKE    

Priznanja za športnike in trenerje so bila podeljena za leto 2019 in del za leti 2020, 2021. Zaradi 

omejitev, povezanih s covidom-19, del priznanj še ni bil predan športnikom.

Priznanja za športnike in trenerje potrjuje Strokovni svet za vrhunski šport. Končno potrditev 

poda Izvršni odbor OKS – ZŠZ. 
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Priznanja pa so se podeljevala na naslednjih prireditvah:

• Dan OKS, Olimpijski dnevi v oktobru 

• Športnik leta v organizaciji DŠNS, ki tradicionalno poteka v Cankarjevem domu v decembru 

• podelitve priznanj, ki so jih organizirale občinske športne zveze – regijske pisarne OKS

Ljubljana, november 2022

Komisija za mednarodno sodelovanje 

Ustanovitvena podlaga 

Komisija za mednarodno sodelovanje je delovno telo Izvršnega odbora OKS – ZŠZ (v nadaljevanju: 

Izvršni odbor) in je bila ustanovljena z namenom umeščanja slovenskega športa mednarodno, in 

sicer z vidika mednarodnih organizacij, športne diplomacije ter povezovanja v dobro slovenskega 

športa in širše. Komisija je zadolžena za pripravo mednarodne strategije OKS – ZŠZ, preučitev novih 

možnosti pridobivanja novih virov financiranja in za sodelovanje v mednarodnih aktivnostih OKS. 

Komisija obravnava tematiko z delovnega področja in o svojih ugotovitvah poroča Izvršnemu 

odboru. Komisija lahko po potrebi na Izvršni odbor naslovi predloge ali priporočila s svojega 

delovnega področja, ki jih ta lahko potrdi in ki veljajo kot sklepi Izvršnega odbora.

Sestava komisije

Na podlagi 60. člena Pravil OKS – ZŠZ je 9. 5. 2019 na 4. seji Izvršni odbor potrdil sestavo komisije:

Predsednica in članica komisije: 

prof. dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič)
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Člani komisije:

Katarina Geršak

Dr. Rado Pišot

Gregor Benčina

Dr. Milan Žvan

Uroš Mohorič

David McDowel

Vabljena na seje:

mag. Vojka Ravbar, predsednica Marketinško-poslovnega sveta, dr. Rožle Prezelj, varuh 

športnikovih pravic, in dr. Tone Jagodic, sekretar Etične komisije in svetovalec EOC

1.  Komisija se je v mandatnem obdobju 2019–2022 sešla 11-krat, od tega enkrat korespondenčno, 

dvakrat pa on-line. 

2.  Večina članov je bila prisotna na vseh sejah (udeležba je bila 90-odstotna).

3.  Sejam so glede na izbrane tematike prisostvovali tudi predstavniki vodstva OKS ali vabljeni 

gostje z različnih področij.

4.  V podporo organizacijskemu delu Komisije za mednarodno sodelovanje je bil imenovan Marko 

Krajšek, OKS – ZŠZ.

Komisija je pripravila in sprejela naslednje dokumente ter izvedla diskusije o naslednjih temah: 

1.  Strategija Komisije za mednarodno sodelovanje OKS – ZŠZ (glejte prilogo) ter dokumenti in 

sklepi, v katerih so zajeta ključna področja in cilji delovanja komisije, in sicer: 

 a) pregled mednarodnih aktivnosti OKS – ZŠZ;

 b) mednarodni projekti, pri katerih OKS sodeluje; 

 c) seznam posameznikov, ki so vpeti v organe mednarodnih športnih organizacij. 

Navedene aktivnosti so bile realizirane v letih 2019–2021; pričakuje se, da bo vodstvo OKS 

oblikovalo e-platformo v ta namen za stalno aktualizacijo podatkov. 

Komisija je pripravila tudi Pravilnik/Poslovnik o pogojih delovanja Komisije za mednarodno 

sodelovanje (realizirano 2020).

Prav tako je komisija s pomočjo vodstva OKS in članov IO OKS izvedla naslednje zastavljene cilje: 

• na predlog mednarodne komisije je bila ustanovljena Mednarodna pisarna, predvsem v podporo 

zvezam (realizirano v letu 2022 s sklepom IO OKS);

• komisija je skladno s strategijo na več ravneh in dogodkih podprla t. i. evropski model športa 

(posveti OKS, EU-komisije, EOC idr.) ter se vključila v pripravo in izvedbo predsedovanja Slovenije 

Svetu EU (2021);

• s pomočjo strokovnih služb kontinuirano poročala o učinkovitosti izvedbe EU in mednarodnih 

projektov ter na različnih dogodkih spodbujala zveze za prijavo projektov; 

• komisija je spodbudila in povezala deležnike v Sloveniji za ustanovitev platforme Fit for 

life; predsednica in strokovne službe so se sešle s predstavniki Unesca (2022); aktivnosti se 

nadaljujejo v smeri ustanovitve posebnega slovenskega »huba« OKS z namenom povezati 

dvojno kariero športnikov in mladih s poslovnimi priložnostmi (nosilec OKS, podporniki MIZŠ in 

MGRT in slovenska komisija UNESCO);
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• 11. 10. 2022 je komisija organizirala poseben posvet na temo Odgovornega ravnanja v športu, ki 

so se ga udeležili številni strokovnjaki na tem področju ter pripsevali k sklepom in zavezam, ki 

smo jih predstavili na Dnevih OKS 17. in 18. 10.;

• Komisija podpira pobudo ustanovitve neodvisnega organa za integriteto v športu po vzoru 

nekaterih držav, ki bo povezal vse akterje, ki so odgovorni za dosego ne le »čistega« športa, 

ampak tudi vseh vrst odgovornih ravnanj na številnih, tudi novih področjih športa, ki postajajo 

izziv. 

K realizaciji programa komisije so vsekakor izjemno veliko prispevali člani komisije in vabljeni 

sodelujoči. Poudarimo lahko tudi njihovo vpetost v mednarodne aktivnosti in organizacije. 

Predsednica komisije je v tem mandatnem obdobju postala članica komisije EOC za mednarodno 

sodelovanje, Gregor Benčina je bil vpet v zelo pomemben projekt Triglavski ledenik v Pekingu, član 

komisije David McDowel je bil vpet v aktivnosti UEFE in razvoj sistema VAR v Sloveniji, dr. Rožle 

Prezelj s prevzemanjem pomembne funkcije v WADA, dr. Tone Jagodic, ki je bil glavna povezava 

med EOC in OKS ter je vpet v vodenje institucije EPAS. 

Komisija se je zadnjič sešla na sklepnem srečanju v Ljubljani, in sicer 8. decembra 2022. 

Zapisala: predsednica dr. Maja Zalaznik

Priloga: 

1. Strategija in cilji delovanja Komisije za mednarodno sodelovanje OKS – ZŠZ

2. Poslovnik delovanja komisije 
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Komisija za etična vprašanja športa

Na podlagi predlogov članic in usmeritev na seji IO OKS v začetku leta 2019 se je s sklepom IO OKS 

– ZŠZ, št. 48-3/19, konstituirala Komisija za etična vprašanja v športu OKS – ZŠZ (v nadaljevanju: 

komisija) v naslednji sestavi:

Bojan Rotovnik – predsednik, Tanja Greif, Maja Smrdu, Peter Fajfar, Janko Turk in Benjamin Zagorc. 

Za sekretarja komisije je bil imenovan Tone Jagodic, pri njenem delu pa aktivno sodeluje tudi Aleš 

Šolar iz strokovne službe OKS. 

S sklepom, št. 48-3/19, je IO OKS – ZŠZ določil tudi delovno področje komisije: komisija je 

samostojna in neodvisna znotraj OKS – ZŠZ ter obravnava primere neprimernega etičnega in 

moralnega ravnanja ali obnašanja na področju športa, primere kršenja integritete in druge 

nepravilnosti oziroma zlorabe, ki se lahko navezujejo na vse udeležence v športu in vse članice 

OKS – ZŠZ. Komisija obravnava primere in vodi postopke skladno z Etičnim kodeksom OKS – ZŠZ, 

Etičnim kodeksom MOK, Zakonom o športu in s poslovnikom komisije, h kateremu soglasje podaja 

IO OKS – ZŠZ. Komisija sprejema svoje odločitve v obliki mnenj in priporočil. Odločitve komisije 

so lahko podlaga za odločanje drugih organov OKS – ZŠZ. Komisija je na začetku svojega dela 

sprejela Poslovnik o delu Komisije OKS – ZŠZ za etične zadeve, v katerem je bil uveljavljen tudi nov 

pristop dela glede obravnave posameznih primerov kršitev delovne skupine za posamezni primer 

in v povezavi s tem opravljenih več pogovorov z udeleženimi stranmi. 

Komisija je imela 11. rednih sej, obenem je bilo opravljeno več sestankov v povezavi s pripravo 

gradiv in z dejavnostjo komisije. 

V navedenem obdobju je bilo opravljeno delo po posameznih vsebinah:

• obravnava odprtih zadev s portala Žvižgavka; 

• prevod Etičnega kodeksa MOK; 

• sprejetje izjave OKS – ZŠZ glede uporabe določil Etičnega kodeksa MOK;

• preučitev različnih pristopov in etičnih kodeksov v nekaterih drugih nacionalnih olimpijskih 

komitejih; 

• izvedba vprašalnika za zveze glede načina njihovega dela na področju etike v športu;

• priprava predloga Etičnega kodeksa delovanja v športu, ki ga je skupščina OKS – ZŠZ soglasno 

sprejela junija 2021;

• izvedba seminarja z zvezami 13. 12. 2022 s predstavitvijo Etičnega kodeksa, portala Žvižgavka in 

obveznosti športnih organizacij;

• obravnava ravnanja športnih zvez v povezavi z implementacijo Kodeksa o delovanju v športu;

• sodelovanje z drugimi subjekti, ki se ukvarjajo s področji, ki so zanimiva z etičnega zornega 

kota.

V nadaljevanju je nekaj grafičnih ponazoritev odgovorov na vprašalnik članic OKS . 
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Pri obravnavi posameznih primerov je mogoče povzeti naslednje bistvene zadeve:

• komisija je v obravnavo prejela 14 zadev in vse zadeve tudi rešila; tik pred zanjo sejo 17. 11. je 

komisija prejela še dve zadevi in začela postopek, vendar obeh zadev zaradi časovnih razlogov 

vsebinsko ni bilo mogoče vsebinsko obravnavati in bodo predmet obravnave nove komisije v 

naslednjem mandatnem obdobju; 

• nekaj prijav se je nanašalo na področje, ki je v pristojnosti Inšpektorata za šport RS in jih je 

komisija odstopila inšpektoratu v nadaljnjo obravnavo;

• izmed obravnavnih zadev je smiselno poudariti tri pomembnejše zadeve:

1.  Precej obsežna in poglobljena je bila obravnava primera in izdaja pisnega mnenja predsedniku 

OKS – ZŠZ glede prijave diskriminacije na osnovi etničnega izvora, pri čemer komisija ni zaznala 

nobenih znakov rasne diskriminacije in je zato predsedniku OKS – ZŠZ predlagala, da ustavi 

postopek obravnave te zadeve v OKS – ZŠZ, panožna zveza pa je na osnovi našega poziva 

ukrepala tudi tako, da je izvedla ustrezne spremembe enega izmed temeljnih pravnih aktov 

njihove organizacije.

2.  Ob prijavi staršev zaradi neprimernega verbalnega obnašanja trenerja v komunikaciji z 

mladoletnimi športniki je komisija ugotovila, da je bilo vedenje trenerja neprimerno, ter 

pozvala trenerja in klub, da kritično in objektivno ocenita ravnanje, panožno zvezo, da presodi 

ustreznost svojih internih aktov, ki onemogočajo obravnavo neetičnih ravnanj, združenje 

trenerjev iz te panoge, da naj oceni, ali je raven usposabljanja strokovnih kadrov ustrezna, ter 

združenje sodnikov te panoge, da preuči primernost sistema delegiranja sodnikov. 

3.  Ob drugi prijavi staršev enega izmed otrok v klubu zaradi neprimernega ravnanja kluba glede 

nošenja opreme in nedoslednosti pri vodenju disciplinskega postopka je komisija prišla 

do spoznanja, da ni bilo mogoče ugotoviti, da so bile storjene kršitve etičnega delovanja 

odgovornih v klubu, saj se je klub ustrezno odzval in s sprejetimi ukrepi odpravil nekatera pred 

tem nedorečena področja delovanja kluba . 
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Ob navedenih zadevah je komisija prejela še eno zadevo tik pred zadnjo sejo 17. 11. 2022 in začela 

postopek, vendar jo zaradi časovnih razlogov še ni utegnila vsebinsko obravnavati, tako da zadeva 

še ni končana in ni navedena v zgornji razpredelnici. 

 

Ugotovitve in priporočila

Vsi vpleteni, s katerimi je bila komisija v stiku, so se primerno odzvali in pokazali pripravljenost 

upoštevati mnenja komisije.

Komisija ugotavlja, da je portal Žvižgavke dobro zaživel, bi pa ga bilo treba tudi v prihodnje 

ustrezno promovirati, da pridobi še širši pomen.

Velja poudariti tudi, da je bila članica komisije Maja Smrdu v letu 2021 izvoljena za članico Etične 

komisije evropskih olimpijskih komitejev, kar je lepo priznanje za njo osebno pa tudi za OKS. 

Tudi v prihodnje bi si morali vsi prizadevati, da vsaka panožna športna zveza vzpostavi interne 

mehanizme, da bi lahko sama obravnavala prijave sumov kršenja etike v njihovi športni panogi. 

Osnova za to je, da ima panožna športna zveza lastni etični kodeks ali pa sprejme izjavo o 

sprejemanju etičnega kodeksa OKS – ZŠZ ali kodeksa njihove mednarodne organizacije, če obstaja.

Treba bi bilo razmisliti o oblikovanju posebne entitete v slovenskem športu, ki bi celovito prevzela 

skrb za integriteto v športu in pri čemer bi prišlo do tvornega sodelovanja različnih subjektov 

(Inšpektorat za šport, varuh pravic športnikov, disciplinski organi, SOA, SLOADO, ambasador za 

ferplej …), kjer bi lahko tvorno delovala tudi Etična komisija. 

 

Sekretar komisije       Predsednik komisije

Tone Jagodic        Bojan Rotovnik 
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Slovenska olimpijska akademija 
in EU-projektna pisarna 

Slovenska olimpijska akademija (SOA) je bila ustanovljena leta 1995 in je od začetka delovala 

pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. V mandatnem obdobju 

2018–2022 je bil na 1. seji Izvršnega odbora OKS – ZŠZ (IO OKS) za predsednika SOA izbran Miroslav 

Cerar. Na predlog predsednika SOA pa je IO OKS imenoval še preostale člane, ki so: Sonja Poljšak, 

Raša Sraka Vuković, dr. Maja Makovec Brenčič (Zalaznik), dr. Tomaž Pavlin, dr. Stanislav Pinter, Jurij 

Franko, Jože Okoren, Matjaž Pečovnik, Jože Zidar in Igor Topole. 

Člani SOA so se v mandatnem obdobju sešli na 8. rednih sejah, ki so potekale v Ljubljani na sedežu 

OKS ali v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru. Medsebojno pa so se člani udeleževali 

internih sestankov, dogodkov in srečanj, ki so bili del programa in aktivnosti SOA, EU-projektne 

pisarne in drugih aktivnosti OKS. 

 

Program SOA je bil vsakoletno potrjen na IO OKS in Skupščini OKS – ZŠZ. V mandatnem obdobju 

2018–2022 je operativne naloge SOA izvajal Oddelek Slovenska olimpijska akademija in EU-

projekta pisarna, ki ga je vodil direktor Aleš Šolar. 

Program je temeljil na treh glavnih področjih:

1. programi in aktivnosti za promocijo olimpizma in športa

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

3. vodenje in koordinacija projektov, ki se izvajajo s podporo EU-finančnih mehanizmov
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Med izvedenimi vsebinskimi aktivnostmi SOA lahko posebej poudarimo tudi sodelovanje z 

drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini. V Sloveniji so se aktivnosti izvajale v sodelovanju 

z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, muzeji, knjižnicami, Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport, Ministrstvom za kulturo, Zavodom RS za šport Planica, Zavodom za šolstvo 

Republike Slovenije, nacionalnimi in občinskimi športnimi zvezami ter društvi v lokalnem 

okolju. Posebej lahko poudarimo sodelovanje z aktivnimi športniki in s tistimi, ki so tekmovalno 

kariero že končali. Programi in aktivnosti so namreč aktivno vključevali športnike, ki so mlade 

navduševali, spodbujali, izobraževali in ozaveščali o vrednotah v športu, športnikovih pravicah 

in odgovornostih, o preprečevanju nepravilnosti in zlorab. Na nacionalni ravni lahko poudarimo 

tudi zelo dobro sodelovanje s tujimi veleposlaništvi pri vodenju aktivnosti, ki so se navezovale na 

olimpijske igre Tokio 2020 in Peking 2022. 

Na mednarodni ravni je SOA sodelovala z organizacijami, ki delujejo na področju uveljavljanja 

vrednot v športu, preprečevanju nepravilnosti in zlorab, promociji zglednega športnega ravnanja 

in ferpleja. Poudarimo lahko naslednje: Mednarodno združenje za ferplej, Evropsko združenje za 

ferplej, Mednarodna olimpijska akademija, Evropska olimpijska akademija, EUSA, Mednarodno 

združenje šolskih iger, Evropska komisija, Mednarodni olimpijski komite (Enota za preprečevanje 

manipulacije športnih tekmovanj, Olimpijska solidarnost, Komisija za izobraževanje in kulturo, 

Komisija za olimpijsko dediščino, Evropski olimpijski komiteji in EU-pisarna EOC). Odlično 

sodelovanje je potekalo tudi z drugimi nacionalnimi olimpijskimi komiteji in nacionalnimi 

olimpijskimi akademijami. 

Med ciljnimi skupinami aktivnosti SOA lahko poudarimo mlade in vrhunske športnike, trenerje, 

otroke in mladino iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, študente, športne delavce in splošno 

javnost. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da so programi dosegali čim širši nabor ciljnih skupin. 

Z izvajanjem programov in aktivnosti smo prispevali k uresničevanju ciljev OKS – ZŠZ, dolgoročne 

strategije OKS – ZŠZ, Nacionalnega programa športa, MOK Olimpijske agende 2020 in nadgrajene 

agende 2020 + 5, smernic in prioritet Evropske unije ter drugih pomembnih deklaracij in konvencij.

 

Programi in aktivnosti SOA za promocijo olimpizma in športa

V mandatnem obdobju smo izvedli številne programe za otroke in mladino (olimpijske urice, 

olimpijski športni tabor v Kranjski Gori, aktivne športne počitnice v BTC, likovni natečaji za vrtce, 

šole in srednje šole) ter v programe aktivno vključevali nekdanje in aktivne vrhunske športnike. 

Vključili smo se tudi v dobrodelne programe za otroke in mladino (junaki 3. nadstropja, Bolnišnične 

olimpijske igre in drugi dogodki).
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Aktivnosti smo morali prilagoditi omejitvam, ki so bile povezane s pandemijo covida-19. Zato smo 

vzpostavili tudi nove programe pod nazivom Mini olimpijska akademija in spodbujali vključevanje 

v športne aktivnosti na daljavo. 
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Vzpostavili smo nov program Športajmo in berimo, ki je namenjen mladim športnikom, spodbujanju 

branja ter uveljavljanju olimpijskih vrednot odličnosti, sodelovanja in strpnosti. Povezovali smo 

šport s kulturno dediščino in pripravili smernice za ohranjanje športne dediščine. 
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S partnerji smo izvedli velike javne natečaje ob priložnosti olimpijskih iger Tokio in Peking. 

  

V letu 2016 smo odprli Slovenki olimpijski izobraževalni center v pritličju Upravne stolpnice BTC 

City. V letu 2021 smo prestavili lokacijo centra v pritličje Kristalne palače v BTC City Ljubljana. 
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Zaznamovali smo pomembne mejnike športa in olimpizma (100 let olimpizma na Slovenskem, 

30 let OKS) ter sodelovali pri postavitvah več pomembnih športnih razstav (Muzej športa, Muzej 

novejše zgodovine Slovenije). V letu 2022 smo zaznamovali 50 let od olimpijskih iger v Münchnu, 

kjer se je zgodil tragični teroristični napad.

V sodelovanju z Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji smo v letu 2019 izdali knjigo Pot do Tokia. 

V sodelovanju z Veleposlaništvom Kitajske v Sloveniji smo v letu 2022 vodili Olimpijski kviz na 

spletni strani www.delo.si in v prilogah medijske hiše Delo. Na Letališču Ljubljana smo skupaj 

s partnerjem Fraport Slovenija postavili Olimpijsko učno pot s predstavitvijo športnih panog, 

dobitnikov olimpijskih medalj ter s predstavitvijo olimpijskih simbolov in vrednot.
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V sodelovanju z Evropsko olimpijsko akademijo smo pripravili razstavo plakatov Evropske igre 

Minsk 2019 ter predstavitev nacionalnih simbolov in pomembnejših mejnikov športa.

V sodelovanju s partnerjem Elementum smo izdelali srebrnik OKS s podporo Miroslava Cerarja na 

konju z ročaji Tokio 1964. Ob 30-letnici OKS je bil izdan tudi Almanah OKS – ZŠZ, na spletni strani 

www.olympic.si smo uredili in nadgradili vsebine olimpijskih iger in področje Mini olimpijska 

akademija. Poslovni prostori OKS – ZŠZ so bili opremljeni z razstavo fotografij Aleša Fevžerja.  

V tem delu aktivnosti lahko poudarimo tudi podporo pri delovanju Fundacije za podporo mladim 

športnikom iz socialno šibkih okolij, ki je spremenila naziv v Fundacija Miroslava Cerarja za 

podporo mladim športnikom. SOA je bila operativno vključena v podeljevanje priznanj OKS – ZŠZ 

za športnike, športne delavce in druge zaslužne za razvoj športa in dosežke na področju športa.    
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Programi in aktivnosti za promocijo športnega obnašanja in športnega ravnanja

V celotnem mandatnem obdobju smo vodili kampanjo in aktivnosti za spodbujanje športnega 

obnašanja in športnega ravnanja, kar je vključevalo aktivnosti ambasadorja za šport, strpnost 

in ferplej, preprečevanje nepravilnosti v športu, izpostavitev primerov zglednega ravnanja ter 

skrbeli tudi za podporo pri obravnavi primerov, javljenih prek portala Žvižgavka. 



37

Posebej je treba poudariti prizadevanja za sistemsko ureditev področja integritete v športu, saj 

je bilo z obsežnejšo anketo ugotovljeno, da je marsikatero področje treba dodatno okrepiti in 

vpeljati nove programe. 

Izvedli smo številne delavnice za vrhunske športnike, mlajše selekcije športnikov pa tudi za otroke 

in mladino, na katerih smo poudarili pomen športnikovih pravic in športnikovih odgovornosti. 

Delavnice so potekala tudi ob podpori MOK-programa Verjemi v šport, prek katerega se izvaja 

preprečevanje zlorab športih tekmovanj. Te vsebine so bile predstavljene vsem kandidatom 

in udeležencem olimpijskih iger, mladinskih olimpijskih iger, olimpijskih festivalov evropske 

mladine, ekipam nacionalnih panožnih športnih zvez, športnikom, ki so vključeni v športne 

oddelke gimnazij, in drugim skupinam. 

 



38

V letu 2020 smo začeli tudi uveljavljanje Konvencije Sveta Evrope za preprečevanje prirejanja 

rezultatov športnih tekmovanj. Skupaj z MIZŠ je bila oblikovana projekta skupina, administrativne 

naloge pa naj bi izvajal OKS. Ob menjavi Vlade RS v letu 2020 so aktivnosti na ravni ministrstva 

nekoliko zastale, OKS – ZŠZ pa je ob podpori MOK nadaljeval uveljavljenje načel Verjemi v 

šport. Za ambasadorja kampanje MOK Verjemi v šport je bil izbran olimpijec in vzornik Andrej 

Miklavc. Najpomembnejše delo se je navezovalo na informiranje in ozaveščanje. K razvoju 

aktivnosti, sprejetju kodeksa MOK za preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj in 

tudi k predstavitvi modela Športne loterije v Sloveniji je veliko prispevala enota MOK (Olympic 

Movement Unit on the Prevention of the Manipulation of Competitions), ki je izvajala seminarje, 

izobraževanja in v sodelovanju s sekretarjem Komisije za etična vprašanja športa dr. Tonetom 

Jagodicem organizirala tudi sestanke s predstavniki Športne loterije.

Pomembna dela aktivnosti za uveljavljenje integritete v športu sta bila tudi priprava in objava 

Etičnega kodeksa delovanja v športu. Kodeks je bil sprejet in potrjen na skupščini OKS – ZŠZ v letu 

2021. Pred sprejetjem kodeksa pa je bila izvedena analiza stanja z anketo, namenjeno nacionalnim 

športnim zvezam. Na podlagi analize se je pripravilo predloge vsebin, ki jih je bilo treba vključiti v 

kodeks. Ta je bil nato predstavljen organom OKS – ZŠZ (strokovnim svetom, SOA in komisijam) in 

bil na skupščini v letu 2021 soglasno sprejet. Omenimo lahko tudi to, da je OKS – ZŠZ v mandatnem 

obdobju 2018–2022 tudi uradno prejel Etični kodeks MOK, ki smo ga sicer skladno z Olimpijsko 

listino že spoštovali, in v letu 2022 tudi Etični kodeks EOC.
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Na spletni strani www.olympic.si smo dopolnili vsebine podstrani, ki je namenjena področju 

integritete v športu, in dodali uporabne povezave, dokumente in vsebine s področij etike, vrednot 

v športu in zaščite športnikov. Prek spleta pa je dostopna tudi linija Žvižgavka, ki omogoča prijavo 

nepravilnosti v športu. Primere prijav je obravnavala imenovana Komisija za etična vprašanja 

športa. 

OKS – ZŠZ je v letu 2021 uradno podprl tudi pobudo Mednarodnega združenja za ferplej, da 7. 

septembra po vsem svetu zaznamujemo svetovni dan ferpleja. Na ta dan smo v medijih izpostavili 

pomen športnega ravnanja in športnega obnašanja. Glavna sogovornika pa sta bila g. Miroslav 

Cerar, ki je bil dolgoletni ambasador za šport, strpnost in ferplej, ter Peter Prevc, ki je bil konec 

leta 2020 od Vlade RS imenovan za novega ambasadorja športa, strpnosti in ferpleja. 

Vsekakor pa moramo v poročilu poudariti tudi delo in naloge ter vlogo ambasadorja za šport, 

strpnost in ferplej. V prvem delu mandata so to funkcijo opravljali ambasador Miroslav Cerar in 

njegov namestnik dr. Stanislav Pinter, od leta 2020 naprej pa ambasador Peter Prevc ter njegova 

namestnika Maruša Štangar in Franc Pinter.

Na razpise Evropskega in mednarodnega združenja za ferplej smo podajali vloge za priznanja. 

Predlogi so bili velikokrat sprejeti in v sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije tudi 

posebej nagrajeni na prireditvi Športnik leta.
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V letu 2022 smo na pobudo Komisije za mednarodno sodelovanje OKS – ZŠZ organizirali srečanje s 

predstavniki športnih organizacij, komisij in delovnih teles, ki delujejo na področju odgovornega 

ravnanja v športu. Srečanje je potekalo oktobra v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem 

centru. Zaključke srečanja smo predstavili na Dnevih OKS – ZŠZ 17. oktobra v panelu Družbeno 

odgovorno ravnanje v športu. Med pomembnejšimi zaključki lahko poudarimo:

• Uveljaviti je treba športnikove pravice in odgovornosti.

• Povečati je treba aktivnosti za promocijo in ozaveščanje o preprečevanju nepravilnosti in 

zlorab.

• Vzpostaviti je treba enotni sistem obravnave primerov nepravilnosti in zlorab.

• Razmisliti je treba o ustanovitvi neodvisnega organa oziroma institucije v Sloveniji, ki bi imela 

sposobnost in pristojnost reševanja primerov nepravilnosti, vključujoč zahtevnejše postopke 

in primere.

• Treba je izpostavljati odgovorno ravnanje v športu, prizadevati pa si moramo tudi za odgovorno 

ravnanje do športa.

• Primere dobre prakse iz tujine je treba prenesti v naše okolje.

• Potrebna je podpora društvom in klubom, da se aktivnosti z nacionalne ravni prenesejo tudi v 

lokalna okolja. 

• Pripraviti je treba ustrezno formalno podlago, nato pa je treba okrepiti izvedbene aktivnosti na 

vseh ravneh športa v Sloveniji. 

• Treba je ustrezno uskladiti nadaljnje skupne aktivnosti na področju uveljavljanja družbeno 

odgovornega ravnanja v športu, ki vključuje preprečevanje nepravilnosti in zlorab ter 

obravnavo takšnih primerov. Predvsem pa mora civilni del športne organiziranosti skrbeti za 

ozaveščanje, informiranje, izpostavitev zglednih primerov športnega obnašanja in ravnanja ter 

za spodbujanje vrednot v športu med športniki, trenerji, športnimi delavci pa tudi med splošno 

javnostjo.

 

Vodenje in koordinacija projektov, ki se izvajajo s podporo EU-finančnih 
mehanizmov

V mandatnem obdobju 2018–2022 smo izvajali dva velika projekta, ki sta potekala ob podpori 

Evropskega sklada za socialni razvoj in sta bila v letu 2022 uspešno končana:

• Usposabljanje strokovnih delavcev v športu; 

• Razvoj kadrov v športu.
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Od začetka projekta je bilo vključenih skupaj 40 konzorcijskih partnerjev in 139 posameznikov. 

Do 30. 9. 2022 je 135 posameznikov izpolnilo namen vključitve v projekt in doseglo cilje projekta 

(sklop A – 13 posameznikov, sklop B – 35 posameznikov, sklop C – 75 posameznikov, sklop D – 12 

posameznikov). Podrobni rezultati projekta so bili predstavljeni na sklepni konferenci, ki je bila 

13. 9. 2022 v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

V celotnem mandatnem obdobju smo bili vključeni v projekte, ki se izvajajo ob podpori programa 

Erasmus+ Sport. Izvajala se je koordinacija in podpora pri izvajanju projektov na vsebinskih 

sklopih športa za vse, razvoja športnikove dvojne kariere, uveljavljanje integritete, safeguardiga, 

trajnosti in okolijske odgovornosti. Poudarimo lahko naslednje projekte, ki so se izvajali in vodili 

neposredno pod SOA:

• Athletes Friendly Education

• Active and Healthy Olympic Seniors 

• Financial and Business Literacy in Sport for Athletes and Coaches

• Green Sport Hub

• Sport in Cultural Heritage Environment 

• Open Data 4 Sport Governance 

Prav tako pa smo bili vključeni v nekatere projekte iz programov KA 1 in KA 2. Poudarimo 

lahko sodelovanje z NOK Litva pri projektu Olympic Values Education Program for Youth in pa 

sodelovanje z NOK Slovaške pri programu športnikove kariere. 

Na področju športa za vse smo sodelovali pri načrtovanju, koordinaciji in pri izvedbi programa 

Evropski teden športa, pri katerem je celotno obdobje OKS – ZŠZ vodil vlogo nacionalnega 

koordinatorja Evropskega tedna športa. Posebej lahko poudarimo leto 2021, ko smo med 

predsedovanjem Slovenije Svetu EU v Sloveniji izvedli uradno odprtje Evropskega tedna 

športa, pomagali pri izvedbi mednarodne konference Healthy Life Style 4 All in komisarki Marii 

Gabriel predstavili nekatere izbrane projekte, ki v Sloveniji potekajo ob podpori EU-finančnih 

mehanizmov. Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa lahko poudarimo tudi pomembno 
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vlogo pri usklajevanjih za pripravo vsebine Evropskega modela športa. Koordinacija aktivnosti 

OKS v sodelovanju z MIZŠ in drugimi institucijami je potekala prek SOA in EU-projekte pisarne. 

Izvedene so bile javne razprave, predstavitve na organih OKS, sprejetje deklaracije in podpora pri 

sprejetju na EU-ravni. Evropski model športa je bil v letu 2021 sprejet. Čestitke je Sloveniji izrazil 

tudi dr. Thomas Bach. 

V sodelovanju z oddelkom vrhunskega športa pa so se izvajali številni projekti za podporo 

športnikom in razvoju njihove dvojne kariere. Poudarimo lahko projekte: Atlas, MLEA, ElCamp, 

OCDC.

V letu 2022 smo se uspešno prijavili na projekte iz programa Erasmus+, ki se bodo izvajali v letu 2023. 

Poudarimo lahko projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci, prek katerega je pridobljenih 

veliko sredstev za izvedbo prireditve Olimpijski festival evropske mladine Maribor 2023. V 

začetku leta 2023 pa se bosta na podlagi uspešne kandidature začela izvajati tudi projekta BESST, 

ki ga bo vodila Evropska olimpijska akademija in je namenjen razvoju področja safeguardinga 

za športnike, ter projekt OCEN, ki ga bo vodila EU-pisarna evropskih olimpijskih komitejev in je 

namenjen razvoju trajnosti in zmanjševanju emisij v okolju športa. 

V celotnem obdobju smo skrbeli tudi za podporo članicam OKS – ZŠZ in drugim športnim 

organizacijam. Skupaj z MIZŠ in s Cmepius smo vsako leto organizirali predstavitve programov 

in razpisov, sodelovali smo z EU-pisarno evropskih olimpijskih komitejev in predstavljali primere 

dobre prakse ter povezovali organizacije v partnerstva novih projektov. Prav tako smo pomagali 

športnim organizacijam pri vsebinskih in strukturnih pripravah projektnih vlog. V dialogu z 

ministrstvom smo iskali možnosti za nove projekte ob podpori kohezijskih sredstev, ki naj bi se 

začeli izvajati v letu 2023. 

Predsednica Komisije za mednarodno sodelovanje OKS – ZŠZ je v Bruslju na povabilo Evropske 

komisije in EOC večkrat predstavljala primere dobrih praks iz Slovenije. 

Področje izvajanja in vodenja projektov, ki potekajo ob podpori finančnih mehanizmov Evropske 

komisije, je zelo kompleksno in zahtevno. Z namenom nadgraditve dela in delovanja OKS na tem 

področju je v letu 2022 potekala razprava o ustanovitvi samostojne mednarodne pisarne za EU-

projekta. IO OKS – ZŠZ je sprejel sklep, da se takšna pisarna ustanovi. Z delom in s kadrovsko 

zasedbo delovnih nalog pa se počaka na novo vodstvo OKS – ZŠZ. 
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